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RESUMO 
 

Introdução: Da sobreposição entre o ciclo menstrual e os ritmos maiores do Universo 

tais como as fases da lua, a mulher pode reconhecer seus próprios ritmos internos 

fortalecendo processos de individuação e autoconhecimento. Objetivo: Descrever, por 

meio da análise da literatura atual, como o conhecimento e a aceitação das diferentes 

fases e padrões pessoais relacionados ao ciclo menstrual podem servir como 

instrumento para o crescimento pessoal e individuação da mulher, tendo como fonte de 

inspiração a interface entre arquétipos da Deusa, fisiologia e nutrição voltada para o 

suporte do ciclo menstrual. Método: O estudo corresponde a uma revisão narrativa da 

literatura atual a respeito do ciclo menstrual em diferentes momentos da Antiguidade e 

atualidade. A base para a estruturação deste estudo foi realizada a partir da leitura e 

análise de 8 livros mais 34 artigos científicos, sendo o mais antigo publicado em 2007 e 

o mais recente em 2018. Resultados: Um ciclo menstrual saudável é reconhecido 

como sinal de vitalidade e preditor de saúde na vida de uma mulher. É a qualidade do 

interfluxo hormonal no organismo que determina o quão bem o corpo desenvolve um 

ciclo menstrual saudável; portanto, interromper o fluxo hormonal como tratamento para 

distúrbios menstruais é bastante avesso a promoção da saúde, uma vez que, adequar 

o funcionamento ovariano deveria, essencialmente, partir do suporte a suas funções 

normais. Estresse físico, emocional e nutricional podem alterar o eixo hipotálamo-

hipófise-adrenal e consequentemente o ciclo menstrual, assim, modular tais fatores 

parece fundamental para a saúde ovariana. A utilização de arquétipos relacionados a 

divindade feminina também pode auxiliar no entendimento de padrões cíclicos da 

energia mental, emocional, física e espiritual. A simbologia da Grande Deusa, em 

especial, composta pelos arquétipos da Donzela, Mãe, Bruxa-Anciã e Mãe-Escura, 

representa os efeitos do ciclo da Lua nos corpos e ciclos de vida da mulher, podendo 

auxiliá-la a ter ciclos menstruais saudáveis. Considerações finais: Evocar a 

consciência de sua natureza cíclica, utilizando o ciclo menstrual como um retrato 

fisiológico e simbólico de sua saúde é de valor inestimável para o crescimento e 

desenvolvimento de uma mulher e da sociedade em que ela está inserida. 

 

Palavras-chave: 1. Ciclo menstrual 2. Auto-conhecimento 3. Nutrição 4. Nutrientes 5. 

Deusa 6. Arquétipo. 

 



 
 

 
 

 1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

´´Dance seus ritmos, teça seus feitiços, escreva seus poemas, cante suas 
histórias, pinte sua beleza, dê à luz seus filhos´´ 
(Gray, 2017) 

 

 

1.1 Minha História 

Em 2015 reiniciei minha caminhada nas sendas do xamanismo com um 

grupo de mulheres em um trabalho denominado Conselho das Anciãs das 13 Luas, 

uma antiga tradição oral de tribos nativas norte-americanas. Nos conselhos de 

mulheres e tendas lunares, anciãs contavam e transmitiam tradições e conhecimentos 

ancestrais. O propósito consistia em desvendar dons, habilidades de cura e talentos 
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femininos inatos esquecidos e adormecidos. Em uma época em que o “caminho do 

guerreiro” prevalece, resgatar o legado do sagrado feminino, curando-se para, então 

assumir seu papel de curadora e zeladora da Terra é necessário em benefício de todos 

e do Todo. O meu intento, consistia em meu empoderamento como mulher e, foi se 

moldando ao longo dos encontros para simplesmente, a entrega.  

Das muitas vivências pelas quais passei, em determinada meditação 

aconteceu da minha Lua (menstruação) descer ali naquele exato momento como se 

uma força estrondosa me puxasse ao chão. No último encontro, os acontecimentos da 

minha vida me faziam sentir devastada, sem chão, como se não soubesse quem eu 

era. Apesar de não lembrar claramente o que me foi dito pela xamã naquele dia, anos 

mais tarde pude ser recordada por uma companheira do Conselho que, naquele dia, 

conversamos sobre como um dia eu ainda iria realizar um lindo trabalho sobre a cura 

deste feminino tantas vezes ferido. 

No decorrer deste trabalho, tive um sonho relacionado aos 

acontecimentos da minha vida na época. Sonhei que minha casa era invadida. Eu 

fechava as janelas, as portas e mesmo assim tentavam entrar. Nesta mesma noite, 

minha Lua veio mais uma vez e ao recolhê-la para devolvê-la à terra, senti uma 

vontade enorme de pintar. Embora nunca tenha desenvolvido minhas habilidades 

artísticas com relação à pintura, a ato em si me parece bastante confortante ainda que 

o resultado final seja simples e principiante. Surpreendente foi então, ver surgir de 

habilidades técnicas nulas, a loba de meu sangue uivando para a Lua Vermelha. 

Mesmo sendo invadida, destemida pude sair lá fora e uivar para a Lua de sangue, 

ocupar meu lugar e brilhar. 

 

1.2 A Mulher e o Poder de Criação 

A menstruação é a manifestação da saúde mais íntima das mulheres. 

Quando saudável, o ciclo menstrual se expressa suavemente, de maneira regular e 

sem manifestações indesejadas. Já quando a saúde de uma mulher está 

desbalanceada, seu ciclo menstrual, de alguma forma, se encarrega de contar a 

história. A cada mês ele é capaz de fornecer um relatório fisiológico e simbólico sobre 

seu estado de saúde geral.  

Como as fases da Lua, se manifestam as mudanças mensais no corpo da 

mulher à medida em que esta prepara, preenche e esvazia o útero todos os meses 

(Stewart, 2016). 
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A partir do paralelo entre o ciclo menstrual e o ciclo lunar manifestaram-se 

os primeiros conceitos de medida e de tempo, uma dádiva da qual brotava estrutura. A 

cada sangramento, o tempo é evidenciado como um relógio em sintonia com o cosmos; 

e as mulheres, consideradas o ponto de ligação entre a humanidade e o Universo, 

carregando em seu próprio corpo o mistério da vida (Gray, 2017).  

Considerando a correlação e sobreposição do ritmo do próprio corpo com 

os ritmos que constituem a dança do Universo, percebemos a nós mesmas como 

indivíduo e como parte do Todo, uma unidade (Stewart, 2016). 

Para Faur (2011), a energia menstrual deve ser aceita como um fluxo 

natural; resistir a ele pode acarretar em sofrimento físico e mental, pois lutar contra 

esse fluxo é lutar contra si mesmo, combater sua própria natureza. Quando 

bloqueadas, limitadas, controladas ou restringidas as energias do ciclo menstrual 

podem tomar formas destrutivas. 

Em tempos modernos, a menstruação é tida com passividade. Sua 

existência é reconhecida, porém, com a visão linear do tempo e a repressão do 

patriarcado, com frequência é difícil a percepção desta natureza cíclica e o acolhimento 

da condição de mulher sob um espectro positivo capaz de canalizar estas energias 

construtivamente. A síndrome pré menstrual (SPM), por exemplo, é reconhecida na 

sociedade, porém, vista como negativa, destrutiva e referência para desvantagem 

biológica (Gray, 2017). 

Ao considerar os possíveis efeitos colaterais envolvidos no tratamento 

farmacológico da SPM, a prevenção da SPM por meio da identificação dos fatores de 

risco passíveis de serem modificados e controlados se faz de vital importância 

(Chocano-Bedoya et al, 2011). 

Tempos em que aceitamos sem quaisquer questionamentos a ingestão 

corriqueira e trivial de drogas que interrompem o fluxo hormonal de milhares de 

mulheres e meninas pelo mundo como tratamento para distúrbios menstruais focados 

apenas em sintomas são, definitivamente, bastante estranhos e anacrônicos para a 

sociedade atual (Briden, 2017). 

Evocar a consciência de sua natureza cíclica e lunar como instrumento 

para o aprofundamento da consciência pessoal, trazendo luz a seu próprio ciclo 

pessoal, seu corpo físico, emocional e espiritual, promove a legitimação de seus 

padrões cíclicos, a fim de entrar em sintonia com sua própria natureza e aceitá-la.  
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Em tempos atuais, a consciência da mulher sobre seu ciclo menstrual 

urge, servindo em processos de individuação e empoderamento de si própria como 

fonte de criatividade, inspiração e sabedoria. Compreender a dádiva do sangramento 

lunar e sua conexão com os ritmos maiores do Universo é perceber seu maior poder. É 

ter o conhecimento dos dois mundos, o interior e exterior, é saber que o poder da 

criação e destruição consistem na mesma força, para, então, direcionar essa força que 

leva dentro de si ao mundo. 
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2. OBJETIVO 

 

Descrever, por meio da análise da literatura atual, como o conhecimento e 

a aceitação das diferentes fases e padrões pessoais relacionados ao ciclo menstrual 

podem servir como instrumento para o crescimento pessoal e individuação da mulher, 

tendo como fonte de inspiração a interface entre arquétipos da Deusa, fisiologia e 

nutrição voltada para o suporte do ciclo menstrual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  6 

 

3. MÉTODO 

 

O presente estudo corresponde a uma revisão narrativa da literatura atual 

a respeito do ciclo menstrual em diferentes momentos da Antiguidade e atualidade, 

fazendo a interface entre os arquétipos da Deusa e a fisiologia do ciclo menstrual. 

Foram incluídos nesta pesquisa artigos científicos sobre a temática 

escolhida publicados a partir do ano de 2007, em bases de dados eletrônicas, bem 

como dissertações, teses e livros envolvendo o assunto de interesse.  

Foi realizada a leitura e análise de 8 livros, os quais foram considerados 

como base para a estruturação deste estudo, tendo como foco os relatos da presença 

feminina nestas obras e fisiologia. 

Ao final da revisão da literatura, foram utilizados 34 artigos para a 

elaboração da pesquisa, sendo o mais antigo publicado em 2007 e o mais recente, no 

ano de 2018. 
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4. CICLO MENSTRUAL: ASPECTOS FISIOLÓGICOS E SOCIOLÓGICOS 

 

O ciclo menstrual é parte crucial do sistema reprodutivo feminino e é 

composto por dois ciclos paralelos: o ciclo ovariano e o ciclo uterino. Para fins 

descritivos, o ciclo ovariano é dividido em duas fases: a pré-ovulatória, conhecida como 

fase folicular, e a pós-ovulatória, conhecida como fase lútea. Já o ciclo uterino ou 

menstrual é dividido em três fases principais: menstrual, proliferativa e lútea (Wicklund, 

2017). 

As duas funções fisiológicas básicas associadas aos ovários estão 

intimamente conectadas e compreendem a gametogênese e a esteroidogênese. A 

primeira culmina com a ovulação, quando um oócito maduro expelido é liberado, apto a 

ser fecundado e a segunda refere-se a produção e liberação de hormônios esteróides. 

Ambas as funções são processadas em nível da unidade fundamental e funcional 

ovariana, o folículo, constituído pelo oócito (célula germinal com origem extra-

embrionária e endodérmica), cerceado por diversas camadas de células especializadas 

que constituem a granulosa e a teca e localizado no seio de um estroma conjuntivo. A 

função endócrina dos ovários, relativas a produção de estrogênio e progesterona, 

sincroniza atividades do trato genital e glândulas mamárias como o ciclo ovulatório, 

possibilitando a liberação a intervalos regulares de um oócito (Oliveira, 2009). 

O tempo total de um ciclo menstrual saudável é variável é composto por 

três fatores: i. a fase folicular, que leva aproximadamente duas semanas, mas que 

pode variar de 7 a 21 dias; ii. a ovulação, que dura um dia; iii. a fase lútea, que também 

leva cerca de duas semanas, mas pode variar entre 10 a 16 dias. Assim, o ciclo ocorre 

ao longo de 21 a 35 dias, sendo 28 dias apenas uma média e não necessariamente, 

uma regra (Briden, 2017). Considerando o ciclo uterino, a fase menstrual dura 

usualmente de 1 a 7 dias, a fase proliferativa entre 7 e 13 dias e a fase lútea, cerca de 

14 dias (Moore, Persaud & Torchia, 2016). 

A fase menstrual e proliferativa se correlacionam à fase folicular do ciclo 

ovariano. Já a fase lútea corresponde a fase de mesmo nome no ciclo ovariano 

(Wicklund, 2017). 

Durante a adolescência, o ciclo menstrual pode ser maior devido a fases 

foliculares mais longas, de até 32 dias. A fase lútea permanece a mesma de 10 a 16 

dias e, portanto, um ciclo saudável nesta fase da vida pode durar entre 21 e 45 dias 

(Briden, 2017; Mountjov et al, 2014). 
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Ressalta-se, no entanto, que o ciclo menstrual é um processo contínuo 

em que cada fase passa progressivamente à outra (Moore, Persaud & Torchia, 2016). 

Ademais, cada alteração nos níveis hormonais de cada ciclo menstrual é criada pela 

estimulação de um único folículo que é, por sua vez, estimulado pelo rígido controle de 

retroalimentação hormonal do eixo hipotálamo-hipófise o que cria um sistema sensível 

e adaptável capaz de suprimir o sistema reprodutor em situação de coação. 

Mecanismos de retroalimentação do sistema límbico afetivo e emocional, do status 

nutricional no eixo hipotálamo-hipófise-ovário ocorrem através da influência negativa do 

aumento do hormônio liberador de corticotrofinas sobre o hormônio de liberação de 

gonadotrofinas em resposta a agentes estressores, muitas vezes com muitas ameaças 

acontecendo ao mesmo tempo, tornando a supressão da ovulação a resposta 

adaptativa mais comum a diversos estressores (Prior et al, 2015).  

Ao falarmos sobre ciclo menstrual saudável estamos falando sobre 

ovulação, a liberação de um oócito a partir dos ovários. Ela é importante pois é como o 

organismo produz progesterona e como progride das fases do ciclo menstrual à 

menstruação propriamente dita. Se estressores emocionais, físicos e nutricionais 

podem alterar o ciclo menstrual, a modulação de tais fatores pode contribuir 

positivamente para o restabelecimento da função ovariana (Briden, 2017).  

Considerando que a função lútea se desenvolve como resultado de todas 

as etapas anteriores do ciclo, a avaliação da fase lútea surge como bom indicador para 

a avaliação do ciclo menstrual como um todo (Alliende et al, 2018). Ciclos menstruais 

com níveis normais de estradiol, por exemplo, podem não apresentar ovulação devido 

a adaptações hipotalâmicas relacionadas a estressores nutricionais, energéticos, 

socioeconômicos e emocionais (Prior et al, 2015). 

Portanto, a menstruação em si, não é indicador de que houve ovulação, 

uma vez que, ciclos anuvolatórios podem ocorrer. Em ciclos anuvolatórios, a ovulação 

e a consequente produção de progesterona não ocorrem (Briden, 2017). 

O Colégio Americano de Obstetrizes e Ginecologistas (2015) reconhece o 

ciclo menstrual como sinal de vitalidade e preditor de um quadro de saúde positivo e, 

portanto, recomenda aos profissionais de saúde a promoção da educação dos 

pacientes em relação a seus ciclos menstruais por meio da monitorização e 

acompanhamento do mesmo. 

Assim, a melhor maneira para que a mulher entenda seu próprio ciclo 

menstrual é saber se ela ovula e quando, pois isto determina o início da fase lútea e 
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portanto, se e quando ela produz progesterona. Em outras palavras, evidencia a 

qualidade do interfluxo hormonal que estabelece a particularidade de cada ciclo 

menstrual. Caso a mulher não ovule, o próximo passo torna-se descobrir o porquê da 

anovulação e a melhor maneira de resolver a situação (Briden, 2017). 

 

 

4.1 Fisiologia do Ciclo Ovariano 

O ciclo ovariano compreende o período em que o oócito passa pelo 

processo de maturação, é ovulado e adentra a tuba uterina (Moore, Persaud & Torchia, 

2016). 

O hormônio folículo estimulante (FSH) e o hormônio luteinizante (LH) são 

responsáveis por alterações cíclicas nos ovários (desenvolvimento de folículos 

ovarianos, ovulação e formação do corpo lúteo) conhecidas em conjunto como ciclo 

ovariano (Moore, Persaud & Torchia, 2016). 

Nos ovários, existem duas áreas, uma periférica intitulada córtex e outra 

central denominada medula. O córtex contém folículos em diferentes estágios de 

desenvolvimento, corpos lúteos e corpus albicans decorrentes da regressão dos 

anteriores (Oliveira, 2009).  

Os ovários são responsáveis pela produção de oócitos, células ovo 

imaturas, na oogênese, processo de maturação dos ovos em que oócitos primordiais 

tornam-se oócitos primários. Estão intimamente envolvidos na produção e secreção de 

hormônios esteróides estrogênio e progesterona, que participam da regulação do 

hormônio folículo estimulante (FSH), cuja principal função é estimular o crescimento do 

oócito (Moore, Persaud & Torchia, 2016).  

Da puberdade até a menopausa, a maturação dos oócitos é regulada pelo 

ciclo ovariano mensal, contudo, o processo de maturação tem início antes mesmo do 

nascimento, na vida fetal, por volta da décima quinta semana de gestação (Oliveira, 

2009; Wicklund, 2017). 

O processo de encapsulamento do oócito no folículo impede sua 

degeneração ou atrésia, porém ainda assim, o número de oócitos primordiais presentes 

no córtex ovariano é finito e reduzido ao longo da vida da mulher devido às ovulações e 

atrésia. Aos seis meses de gestação os ovários contêm aproximadamente sete milhões 

de oócitos primordiais sendo que, no momento do nascimento, todos os oócitos 

primários já concluíram a primeira fase da meiose, a prófise, e restam apenas dois 
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milhões de oócitos primordiais. Até a puberdade, aproximadamente seiscentos mil 

oócitos primários sofrem degeneração, restando cerca de trezentos mil folículos a 

altura da menarca (Moore, Persaud & Torchia, 2016; Oliveira, 2009; Wicklund, 2017).  

Logo antes da ovulação, um oócito primário conclui sua primeira divisão 

meiótica, tornando-se oócito secundário. No momento da ovulação, da liberação do 

oócito, o núcleo do oócito secundário sofre a segunda divisão meiótica, que avança 

somente até a metáfase (Moore, Persaud & Torchia, 2016; Oliveira, 2009; Wicklund, 

2017). 

Se um espermatozóide fertiliza o oócito secundário, a segunda divisão 

meiótica se completa e o segundo corpúsculo polar é formado (Moore, Persaud & 

Torchia, 2016). 

Quando não ocorre fertilização, a divisão do citoplasma é desigual e o 

oócito secundário recebe quase todo o citoplasma em detrimento do primeiro 

corpúsculo polar, consequentemente, sua degeneração ocorre em pouco tempo 

(Moore, Persaud & Torchia, 2016). 

Não é possível ovular parcialmente. A mulher ovula ou não ovula. Após 

uma ovulação existem duas opções: ela engravida ou menstrua aproximadamente 

duas semanas depois (Briden, 2017). Da menarca à menopausa, mulheres tendem a 

ovular cerca de 450 vezes (Wicklund, 2017).  

A diminuição no número de folículos por atresia é contínua, sofrendo um 

aumento considerável por volta dos 38 anos, existindo ao redor desta idade, cerca de 

mil folículos. Ocorre, então, uma diminuição conjunta da função endócrina, 

característica do início da menopausa. Acontece também uma redução na qualidade 

ovocitária possivelmente associada à disfunção mitocondrial (Oliveira, 2009). 

Não é possível postergar a menopausa com tratamentos naturais ou com 

uso da pílula anticoncepcional. Majoritariamente, a menopausa é determinada 

geneticamente. Dosagens sanguineas de FSH maiores que 40UI/L, em dois meses 

seguidos, servem como indicador do início da menopausa (Briden, 2017). 

 

 

4.1.1 Fase Folicular 

Folículos ovarianos saudáveis são o ponto de partida para ciclos 

menstruais saudáveis. Por esta razão, é importante observar que o tempo de vida de 

um folículo é muito maior do que as duas ou três semanas que a fase folicular 
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compreende. De seu estado dormente até a ovulação cerca de 100 dias são 

transcorridos, portanto, qualquer desarranjo que comprometa o processo de maturação 

do folículo pode resultar em problemas menstruais meses a frente. Em outras palavras, 

o ciclo menstrual atual pode refletir o estado de saúde de meses atrás e, portanto, a 

saúde menstrual pode ser considerada um projeto a longo prazo  (Briden, 2017). 

O FSH estimula o crescimento de diversos folículos primários mas apenas 

um costuma se desenvolver até a formação de um folículo maduro e se romper 

liberando seu oócito. Nas células foliculares, o FSH estimula a produção de estrogênios 

(Moore, Persaud & Torchia, 2016). 

Na adolescência, os níveis de FSH são menores e, portanto, a fase 

folicular costuma ser mais longa. Por outro lado, ao redor dos 40 anos, os níveis 

aumentam e a fase folicular tende a durar menos (Briden, 2017). 

A fase folicular tem início quando alguns folículos, cerca de seis a oito, 

são selecionados para maturação dentro dos ovários, entrando em seus dias finais até 

a ovulação (Wicklund, 2017; Brinden, 2017). Um folículo ovariano é o início desta fase 

de maturação e consiste na formação de camadas de células foliculares ao redor do 

oócito, que ao longo dos dias aumentam em tamanho devido a construção de muitas 

camadas de células, incluindo células da granulosa e células da theca. Enquanto as 

células da theca produzem androstenediona para as células da granulosa, estas em 

resposta, produzem estradiol e androgênios. Não obstante, produzem também, as 

células da granulosa, pregnenolona para as células da theca que as transformam em 

progesterona. Além disso, o oócito dentro do folículo é cercado por muitas células da 

granulosa que formam uma cavidade denominada antrum (Wicklund, 2017). 

Por volta do 8 ao 10 dia do ciclo, a maioria dos folículos sofre 

degeneração em um processo conhecido como atresia folicular, restando usualmente 

apenas um folículo no processo de maturação. Geralmente, o folículo que apresenta o 

maior número de receptores para o FSH torna-se o folículo dominante que persiste no 

processo de ovulação (Wicklund, 2017). Por volta do 14 dia do ciclo, os ovários estão 

prontos para a liberação do oócito e a parede folicular se rompe permitindo que o 

oócito siga para a tuba uterina, com o auxílio de fímbrias da tuba que se aproximam 

dos ovários. As fímbrias se movem para frente e para trás sobre o ovário promovendo 

correntes de fluido que acompanhadas por ondas peristálticas, de contração e 

relaxamento, permitem o deslizar do oócito pela tuba uterina (Moore, Persaud & 

Torchia, 2016). Este processo é conhecido como ovulação e marca o final da fase 
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folicular (Wicklund, 2017). Embora os estágios finais de ondulação possam levar 

algumas horas, o evento em si ocorre em apenas alguns minutos (Briden, 2017). 

Quando da ruptura do folículo, pode ocorrer graus variados de dor abdominal 

(mittelschmerz) em um ou ambos os lados da pelve inferior em algumas mulheres 

(Moore, Persaud & Torchia, 2016). 

      

Fig 1. Jornada do folículo (Adaptado de Briden, 2017) 

 

Geralmente, a ovulação ocorre no décimo quarto dia do ciclo, contudo, se 

o ciclo menstrual é mais longo, a ovulação será mais tardia. Para estimar uma próxima 

ovulação, conta-se aproximadamente duas semanas prévias ao primeiro dia da 

próxima menstruação (Briden, 2017).  

Alguns sinais de ovulação podem incluir a liberação de muco cervical, 

elevação da temperatura basal e o aumento da progesterona avaliada na metade da 

fase lútea por exame de sangue laboratorial (Briden, 2017). O padrão ouro para 

determinação da ovulação consiste na visualização direta do oócito sendo liberado dos 

ovários, contudo, métodos indiretos como progesterona na urina (pregnanediol), pico 

de LH no meio da fase lútea e progesterona sérica ou salivar apresentam evidência 

validada de ovulação. O efeito quantitativo da progesterona em elevar a temperatura 
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basal também é utilizado para demonstrar ovulação e comprimento da fase lútea (Prior 

et al, 2015). Um aumento na temperatura basal por três dias consecutivos significa que 

a ovulação ocorreu no início da elevação da temperatura. Com um corpo lúteo 

saudável, a elevação de temperatura permanece por cerca de 11 a 16 dias entre a 

ovulação e o primeiro dia da menstruação (Briden, 2017). Moore, Persaud & Torchia 

(2016) apontaram, também, a mudança na posição do colo do útero como sinal de 

ovulação. 

 

Fig 2. Exemplo de acompanhamento da variação da temperatura corporal 

basal ao longo do ciclo menstrual ovulatório (Adaptado de Briden, 2017) 

 

          Um óvulo fecundado expressa-se na formação de uma nova vida. Um 

óvulo não fecundado permite a expressão desta energia de outra forma na vida de uma 

mulher. Caminhar com o fluxo é expressar as energias criativas do ciclo menstrual, dar 

vazão as energias do ciclo menstrual. As energias criativas vão além da maternidade, 

servindo também para dar à luz ideias. Uma mulher sem filhos não deixa de ser 

completa, como um filho, carrega suas ideias em seu corpo, nutre e permite que elas 

cresçam até florescerem no mundo material (Gray, 2017). 

 

 

4.1.2 Fase Lutea 

Após a ovulação, sob a influência do LH, ocorre a reestruturação do 

folículo vazio em uma glândula secretora de progesterona e um pouco de estrogênio 

temporária conhecida como corpus luteum (Moore, Persaud & Torchia, 2016). 

Enquanto o oócito transita pela tuba uterina, o folículo vazio e colapsado tem o antrum 



  14 

 

vazio preenchido por vasos sanguíneos danificados e células da granulosa, originando 

uma estrutura de cor amarela, o corpo lúteo (Wicklund, 2017). O processo de 

crescimento tecidual acontece rapidamente, em menos de um dia, transformando 

virtualmente nada em uma estrutura de 4cm completamente vascularizada. A fase lútea 

compreende o período entre a ovulação e o sangramento menstrual, sendo 

determinada pelo tempo de vida do corpo lúteo (Briden, 2017). 

Considerado vital e dinâmico, o corpo lúteo é o estágio final da jornada de 

cerca de 100 dias até a ovulação percorrida pelo folículo. A vitalidade do corpo lúteo, 

portanto, é afetada por tudo que possa alterar o desenvolvimento do folículo nestes 100 

dias. Inflamação, deficiência de nutrientes, problemas de tireóide e resistência à 

insulina são alguns exemplos. É por esta razão, que um bom estado de saúde geral e 

um bom suporte nutricional são tão importantes para um ciclo menstrual saudável 

(Briden, 2017). 

Caso o oócito seja fertilizado, o corpo lúteo cresce e dá origem ao corpo 

lúteo da gravidez elevando ainda mais sua produção hormonal. O hormônio da 

gonadrotropina coriônica humana (hCG) impede sua degeneração (Moore, Persaud & 

Torchia, 2016). Durante a gravidez, o corpo lúteo sobrevive por 3 meses até a placenta 

assumir a produção de progesterona. Se o oócito não é fertilizado, o corpo lúteo 

sobrevive por 10 a 16 dias, compreendendo a fase lútea. No final da fase lútea, o corpo 

lúteo regride, sendo chamado corpo lúteo da menstruação, e os níveis de progesterona 

caem, estimulando contrações no útero e o fluxo menstrual (Briden, 2017). Na 

sequência, o corpo lúteo degenerado origina o corpo albicans, tecido cicatricial branco 

no ovário (Moore, Persaud & Torchia, 2016). 

Caso não haja fecundação, o corpo lúteo se degenera, os níveis de 

progesterona e estrogênio caem e o endométrio entra na fase isquêmica, prosseguindo 

a menstruação (Moore, Persaud &  Torchia, 2016).  

Em ciclos anovulatórios, ocorre sangramento sem a elevação da 

temperatura e sem a produção de progesterona. Fases luteas com elevação de 

temperatura basal com duração menor que 11 dias são consideradas curtas e 

produzem níveis subótimos de progesterona. Fases luteas curtas são causadas pelos 

mesmos motivos relacionados a ausência de ciclos menstruais, sendo o estresse o 

mais comum. A severidade dos sintomas relacionados aos distúrbios menstruais 

relacionados ao estresse iniciam com a redução da fase lútea e progredindo para ciclos 

anovulatórios, redução dos ciclos e amenorréia (Briden, 2017).  
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Altos níveis de LH no final da fase folicular estimulam a produção de 

progesterona durante a fase lutea. Altos níveis de progesterona, por sua vez, inibem a 

produção de LH por retroalimentação negativa. Os níveis de progesterona caem, 

finalizando a fase lutea e reiniciando o ciclo ovariano (Wicklund, 2017). 

A formação do corpo lúteo aumenta os níveis de progesterona na fase 

lútea. Assim, essa fase é caracterizada por altos níveis de progesterona e níveis 

menores de estrogênio. Contudo, ao redor do vigésimo primeiro dio do ciclo, perto do 

meio da fase lútea, acontece uma pequena elevação nos níveis de estrogênio. Não 

obstante, atinge níveis menores do que na fase folicular (Wicklund, 2017).  

 

Fig 3. Variação nos níveis de estradiol e progesterona em ciclo ovulatório  

(Adaptado de Briden, 2017) 

 

4.2 O Ciclo Menstrual / Uterino 

Em paralelo ao ciclo ovariano ocorre também o ciclo uterino também 

conhecido como ciclo menstrual, uma vez que, as alterações na mucosa uterina ao 

longo do ciclo culminam na menstruação. A parede uterina consiste em camadas, a 

mais externa denominada perimétrio, a intermediária miométrio e a mais interna 

endométrio (Wicklund, 2017). São as mudanças regulares no endométrio do útero 

promovidas pela produção de estrogênio e progesterona pelos folículos ovarianos e 

pelo corpo lúteo que estabelecem o ciclo uterino ou menstrual (Moore, Persaud & 

Torchia, 2016). 
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Da menarca em diante, os ciclos menstruais das mulheres são regulados 

pelo hipotálamo, hipófise e ovários (Moore, Persaud & Torchia, 2016). É a qualidade do 

interfluxo hormonal no organismo que determina o quão bem o corpo desenvolve um 

ciclo menstrual ovulatório regular e saudável e, também, o quão suave será a transição 

para o fim do ciclo menstrual, a menopausa (Briden, 2017).  

Para muitas mulheres, a primeira menstruação é uma experiência 

assustadora e constrangedora, sem qualquer explicação ou orientação positiva sobre 

como acolher com alegria sua condição de mulher, os ciclos inerentes a ela, seus 

sentimentos e como crescer com tal experiência (Gray, 2017).  

Enquanto criança as energias são lineares, fluem na direção de um único 

objetivo, crescer. Na passagem da criança em mulher, as energias deixam de ser 

lineares e se tornam cíclicas (Gray, 2017). Da menarca até o desenvolvimento de um 

ciclo menstrual maduro que ovula e produz níveis ótimos de progesterona podem 

transcorrer até 12 anos (Briden, 2017). 

A idade média para a chegada da menopausa costuma variar entre 45 e 

55 anos e se inicia um ano após o último sangramento. Já a perimenopausa costuma 

ocorrer entre 10 e 12 anos antes da menopausa. Ocorrem mudanças hormonais como 

o aumento do estrogênio e diminuição da progesterona, de 2 a 12 anos antes da 

menopausa. Fogachos, fluxo menstrual intenso e insônia podem ser alguns sintomas 

nesta fase (Briden, 2017). 

O primeiro dia do ciclo menstrual é considerado o primeiro dia de 

sangramento mais intenso e é reconhecido como o começo da fase menstrual (Moore, 

Persaud & Torchia, 2016). Os dias que precedem este dia caracterizados por leve 

escape devem ser considerados os últimos dias do ciclo anterior (Briden, 2017). 

A fase menstrual dura em torno de um a sete dias. A camada funcional da 

parede uterina desintegra-se e pequenos fragmentos de tecido endometrial são 

expelidos juntamente com células sanguíneas originando o fluxo menstrual (Wicklund, 

2017). 

Dois terços da camada endometrial é reabsorvida e ao longo do processo, 

anticoagulantes naturais são liberados de modo a tornar a camada endometrial mais 

fina e facilitar o fluxo (Briden, 2017).  
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Fig. 4 Mudanças no endométrio ao longo do ciclo uterino (Adaptado 

de Photosgratuite, 2018) 

 

Cerca de 35 a 50ml de sangue são perdidos na descamação do 

endométrio (Wicklund, 2017). Como referência, um absorvente interno ou externo 

regular tem capacidade de cerca de 5ml de sangue menstrual, um absorvente interno 

grande de cerca de 10ml e um copo menstrual de cerca de 30ml. Em um ciclo 

menstrual normal, em que aproximadamente 50ml de sangue são perdidos, cerca de 

10 absorventes internos regulares deveriam ser usados ao longo de todo o ciclo. 

Simplificando, em um ciclo normal as trocas de absorventes não deveriam ocorrer 

antes de pelo menos duas horas de uso. À noite, o fluxo tende a diminuir e, portanto, 

não haveria necessidade de trocas ao longo de um ciclo de sono (Briden, 2017). 

A liberação inadequada de gonadotropinas pode promover a anovulação 

(Moore, Persaud & Torchia, 2016). A anovulação ocorre em um terço de mulheres com 

ciclos menstruais normais (Prior et al, 2015). 

Ciclos anovulatórios ocorrem como uma longa fase folicular intercalada 

por períodos de sangramento. Não consistem em ciclos menstruais reais compostos 

por toda sequência de eventos envolvidos na ovulação, corpo lúteo e fase lútea. 

Embora não haja ovulação, ainda assim ocorre sangramento uma vez que os folículos 

produzem estrogênio em seu desenvolvimento e tentativa de ovulação. O estrogênio, 

por sua vez, é capaz de espessar a parede uterina e produzir muco cervical. 

Eventualmente, a parede uterina descama e ocorre sangramento. Assemelha-se ao 

http://photosgratuite.eu/
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sangramento promovido por métodos anticoncepcionais que suprimem a ovulação mas 

permitem o estrogênio, como os implantes e injeções e diferem dos sangramentos 

promovidos pelo estrogênio e progestina sintética da pílula anticoncepcional. Ciclos 

anovulatórios eventuais são comuns em mulheres saudáveis e só são considerados um 

problema se a mulher nunca ovula (Briden, 2017). 

 

Fig 5. Variação dos níveis de estradiol e progesterona em ciclo 

anovulatório (Adaptado de Briden, 2017) 

 

Fisiologicamente, a fase proliferativa consiste em uma fase de reparo e 

proliferação. A superfície do epitélio é refeita e recobre o endométrio (Moore, Persaud 

& Torchia, 2016). Estimulada pelas altas taxas de estrogênio produzidos pelos folículos 

ovarianos tem início a reestruturação da parede uterina. Células epiteliais da glândula 

uterina crescem e proliferam estendendo-se sobre a superfície endometrial, 

restabelecendo a parede uterina por crescimento e vascularização (Wicklund, 2017). 

As glândulas aumentam em número e crescimento. As artérias espiraladas se 

estendem. Com duração de aproximadamente 9 dias, coincide com o crescimento dos 

folículos ovarianos, sendo controlada pela secreção de estrogênio pelos mesmos 

(Moore, Persaud & Torchia, 2016). 
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4.3. Problemas Ligados aos Ciclos Menstruais 

 

Ausência ou Ciclos Menstruais Irregulares 

A ausência de ciclos menstruais é denominada amenorréia. Amenorréia 

primária refere-se à ausência de ciclos menstruais em mulheres que nunca 

apresentaram o ciclo enquanto a amenorréia secundária ocorre quando os ciclos 

menstruais são interrompidos (Mountjov et al, 2014).  

Amenorréia hipotalâmica, por sua vez, refere-se a supressão crônica do 

ciclo menstrual comandada pelo hipotálamo como proteção para uma situação de 

estresse físico ou emocional, alimentação insuficiente, traumas ou cirurgias, por 

exemplo (Briden, 2017).  

A redução na disponibilidade de energia para que o organismo 

desempenhe suas funções, promove diversas alterações metabólicas e pode alterar a 

pulsatilidade do LH ao afetar a liberação de gonadotrofinas e consequentemente o ciclo 

menstrual, fato conhecido como amenorréia funcional hipotalâmica. A redução 

significativa ou rápida de massa corporal gorda também pode comprometer o ciclo 

menstrual (Mountjov et al, 2014). A disponibilidade de energia, portanto, é mais 

importante do que simplesmente a classificação de peso para um ciclo menstrual 

saudável. Assim, é possível a ausência de ciclos menstruais em mulheres com peso 

normal e até mesmo ligeiro sobrepeso (Briden, 2017).  

A causa mais importante de ciclos menstruais irregulares é a amenorréia 

funcional hipotalâmica associada a diminuição da secreção do hormônio liberador de 

gonadotrofinas e desregulação do eixo hipófise-hipotálamo-adrenal (Bae, Park & Kwon, 

2018).  

Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP), distúrbios de tireóide e doença 

celíaca constituem também algumas razões para a ocorrência de ciclos menstruais 

irregulares (Briden, 2017). 

 

Ciclos Menstruais Longos 

Ciclos menstruais com duração maior que 35 dias são considerados 

longos e irregulares. Costumam indicar um ciclo anovulatório ou uma fase folicular 

demasiado longa. Com menos de 45 anos, é muito provável que esta longa fase 

folicular seja causada por estresse, doença, alimentação insuficiente ou SOP. Acima de 
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45 anos, é provável que ela seja causada por SOP, doença da tireóide ou transição 

para a menopausa. Ciclos maiores que 35 dias ao longo de toda a vida podem estar 

relacionados a SOP (Briden, 2017). 

Oligomenorréia é definida como ciclos menstruais com duração de mais 

de 45 dias (Mountjov et al, 2014). 

 

Ciclos Menstruais Curtos 

Ciclos menstruais com duração menor que 21 dias são considerados 

curtos e irregulares. Períodos menstruais mais longos que 7 dias indicam muito 

provavelmente ciclos anovulatórios. Acontecem frequentemente em casos de SOP ou 

durante a perimenopausa (Briden, 2017). 

Na perimenopausa, a glândula pituitária aumenta a secreção de FSH que 

aumenta a velocidade para a ovulação e aumenta a produção de estrogênio. No início 

da perimenopausa, é provável que a fase folicular seja curta e mais a frente, fases 

foliculares longas se intercalam com fases foliculares curtas (Briden, 2017). 

 

Fluxo Menstrual Intenso 

Um fluxo menstrual intenso consiste em um fluxo maior do que 80ml ou 

com duração maior que 7 dias. Como referência, 80ml equivalem a cerca de 16 

absorventes internos regulares cheios ou 8 absorventes internos grandes cheios 

utilizados ao longo da menstruação. Fluxo menstrual intenso pode apresentar muitas 

causas tais como: uso de DIU de cobre, ciclos anovulatórios, endometriose, 

perimenopausa, doenças da tireóide ou problemas de coagulação. Contudo, a causa 

mais comum consiste no desequilíbrio hormonal entre baixa progesterona e excesso de 

estrógeno (Briden, 2017). 

 

Fluxo Menstrual Fraco 

Fluxos menstruais menores que 25ml são considerados fracos. Como 

referência 25ml equivalem a 5 absorventes internos regulares cheios ao longo do 

período menstrual. O fluxo menstrual de 25ml é considerado normal desde que tenha 

ocorrido ovulação. Se há ovulação, há estrogênio suficiente, porém, neste caso, 

possivelmente, em menor quantidade. Se o ciclo é anovulatório, é preciso restaurar a 

ovulação, muito provavelmente, reduzindo estressores, comendo mais ou corrigindo 

situações como ovário policístico (Briden, 2017). 
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Escape Menstrual 

Podem ocorrer pequenos sangramentos no dia da ovulação devido a 

pequena queda de estrogênio após seu aumento pré-ovulatório. Contudo, é possível 

também que um leve sangramento entre ciclos seja o sangramento de um ciclo 

anovulatório. Saber se houve ou não ovulação é bastante útil para compreender a 

origem do escape ou sangramento leve entre ciclos. Sangramentos entre ciclos podem 

estar relacionados a condições ginecológicas mais graves como endometriose, 

infecções, pólipos e fibrose (Briden, 2017). 

 

Coágulos 

É possível que no caso de fluxo menstrual muito intenso ocorra a 

liberação de coágulos devido atividade incompleta dos anticoagulantes em razão de 

pouco tempo disponível para sua ação adequada. Coágulos menstruais são 

considerados normais porém devem ser pequenos, cerca de 1,8cm, e poucos. 

Coágulos maiores que 2,4cm e frequentes sugerem acompanhamento médico (Briden, 

2017). 

Dores 

Algumas mulheres podem sofrer com dores pélvicas e cólicas no período 

que precede ou acompanha a menstruação. Períodos menstruais extremamente 

dolorosos constituem condição denominada dismenorréia (Wicklund, 2017). 

Esta condição está relacionada a hiper contratilidade do miométrio e 

vasoconstrição arteriolar. Sabe-se que após a ovulação ocorre a internalização de 

ácidos graxos ômega-6 às membranas celulares e antes da menstruação, quando os 

níveis de progesterona caem estes ácidos, especialmente o ácido araquidônico são 

liberados iniciando uma cascata de prostaglandinas e leucotrienos no útero que, por 

sua vez, induz a resposta inflamatória e sintomas como cólicas, náuseas, vômitos, dor 

de cabeça e eructação (Parazzini, Di Martino & Pellegrino, 2017). 

Dores ao longo da menstruação podem estar relacionadas ao consumo 

de alimentos inflamatórios. Suplementos de magnésio, zinco, vitamina B6, cúrcuma e 

ômega-3 podem auxiliar nestes casos (Briden, 2017). 

 

Síndrome Pré Menstrual (SPM) 

A Síndrome Pré Menstrual é caracterizada por uma ampla variedade de 

sintomas físicos, psicológicos e comportamentais de etiologia desconhecida que não 
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ocorre em razão de alguma doença orgânica. Tipicamente são sintomas como 

irritabilidade, depressão, alterações de humor, mastalgia e perturbações no sono. 

Ocorre durante a fase lútea do ciclo menstrual e diminui com o fim da menstruação. 

Resulta da ovulação e possivelmente da complexa interação relacionada a esteróides 

ovarianos e da disfunção de neurotransmissores (Naheed et al, 2017). Muitas mulheres 

ainda experienciam sintomas perto da ovulação e ainda mais antes da menstruação 

(Schmidt et al, 2018).  

A SPM afeta a qualidade de vida das mulheres, além de sua performance 

social e econômica (Direkvand-Moghadam et al, 2014). 

Em decorrência da extensa diferença de critérios diagnósticos e 

definições a respeito da SPM, sua verdadeira prevalência é difícil de ser mensurada 

(Abdolahifard, Koshkaki & Moazamiyanfar, 2014). Contudo, sabe-se que a prevalência 

global da SPM é alta e cerca de metade das mulheres em idade reprodutiva 

experienciam sintomas (Direkvand-Moghadam et al, 2014). 

O funcionamento anormal do eixo hipotalamico-pituitário-adrenal que 

promove alteração da secreção hormonal adrenal, comprometimento nutricional e 

fatores ambientais são considerados os principais fatores relacionados à etiologia da 

SPM. O sistema endócrino  é uma das teorias para explicar os mecanismos 

fisiopatológicos da SPM (Direkvand-Moghadam et al, 2014). 

É sabido que os hormônios sexuais atuam sob o sistema nervoso 

influenciando diretamente o hipotálamo e hipocampo, áreas implicadas ao 

processamento emocional, de percepção, memória e de interpretação de informações 

sensoriais. Portanto, a percepção e abarcamento das múltiplas combinações e 

flutuações de hormônios nas diferentes fases do ciclo menstrual pode contribuir para a 

compreensão e elucidação das diferentes reações emocionais inter e intra indivíduos 

(Sacher, Okon-Singer & Villringer, 2013). 

Uma vez que as energias do ciclo menstrual não podem ser contidas ou 

controladas, quando isto ocorre, estas energias podem emergir de forma destrutiva. É 

preciso que as energias do ciclo menstrual sejam aceitas como um fluxo. Todas as 

dádivas da feminilidade precisam ser aceitas e apreciadas. Resistir ao fluxo é resistir à 

sua própria natureza, à sua verdade. Oferecer resistência ao fluxo, pode ser sofrido e 

doloroso e com frequência envolve raiva, agressividade e frustração (Gray, 2017). 

Muitos protocolos de tratamento foram sugeridos por não haver uma 

fisiopatologia específica para a SPM (Abdolahifard, Koshkaki & Moazamiyanfar, 2014). 
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Os tratamentos propostos para a SPM incluem intervenções cirúrgicas e 

farmacológicas (Naheedet al, 2017). Dentre eles: contraceptivos orais, agonistas do 

hormônio gonadotrofina e antidepressivos, todos com expressivos efeitos colaterais 

(Chocano-Bedoya et al, 2011). Os mais efetivos enquadram-se entre duas categorias: 

aqueles que suprimem a ovulação e aqueles que corrigem anormalidades 

neuroendócrinas (Naheedet al, 2017).  

Dentre os métodos hormonais contraceptivos que suprimem a função 

ovariana estão injeções, pílulas e adesivos. As pílulas são as mais populares e 

suprimem a ovulação (Briden, 2017). 

Adesivos, géis ou implantes de estradiol interrompem a ovulação e as 

mudanças hormonais cíclicas relacionadas aos sintomas. Costumam conter doses 

menores de estrogênio com relação àquelas encontradas em pílulas orais. Contudo, 

um período de 7 dias de progesterona é necessário para proteção do endométrio e 

pode produzir sintomas como o SPM (Naheed et al, 2017).  

O sangramento menstrual decorrente do ciclo menstrual difere do 

sangramento que ocorre com o uso da pílula anticoncepcional. O sangramento 

menstrual real envolve ovulação e produção de progesterona e acontece 

aproximadamente a cada 28 dias. O controle anticoncepcional hormonal atua 

interrompendo a produção de hormônios sexuais próprios ao oferecer drogas 

esteroidais similares mas não idênticas a produção endógena de estrogênio e 

progesterona. Desta forma, não regula sua produção hormonal apenas a interrompe 

(Briden, 2017). 

Se fertilidade implica saúde, porque motivo interrompemos todo o sistema 

hormonal feminino em nome da contracepção? E ainda que a finalidade trate do 

controle de sintomas ou da regularização do ciclo, trazendo à luz o cerne da questão, 

não se trata a raiz do problema e muito menos se atinge a regularização do ciclo, uma 

vez que, o sangramento menstrual difere muito do sangramento da pílula. 

Sangramentos decorrentes do uso da pílula anticoncepcional são sangramentos 

farmaceuticamente induzidos e arbitrariamente coordenados em um padrão de 28 dias 

apenas para um balizamento com padrão natural do ciclo menstrual. Facilmente, 

poderia ocorrer em qualquer outra frequência definida arbitrariamente, não havendo 

condições indispensáveis ou motivos médicos para acontecer em 28 dias (Briden, 

2017). De acordo com Liao (2012), não existem motivos médicos para que ocorra 

sangramento ao tomar pílulas anticoncepcionais. O fato do método ter sido inventado 
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em 1950, quando a contracepção ainda era ilegal, fez com que o tratamento fosse 

indicado intensivamente para o tratamento de doenças femininas e regularização do 

ciclo menstrual, um eufemismo para contracepção. 

Existem opções melhores para a contracepção do que o uso de pílulas 

anticoncepcionais, a começar pela monitorização do ciclo menstrual e métodos de 

consciência de fertilidade que consideram as mudanças da temperatura corporal, muco 

cervical e altura do colo do útero; preservativo masculino, diafragma e dispositivo intra-

uterino (DIU) de cobre. Embora este último não interrompa o fluxo hormonal como os 

métodos de contracepção hormonal, pode provocar dor durante a inserção, pode ser 

expulso do organismo, pode promover alterações na microbiota vaginal e uterina, o 

aumento do fluxo e cólicas e elevar os níveis de cobre no organismo. Da mesma 

maneira, existem opções muito melhores para tratar distúrbios menstruais do que a 

pílula anticoncepcional (Briden, 2017). 

Da menarca até o desenvolvimento de um ciclo menstrual maduro que 

ovula e produz níveis ótimos de progesterona podem transcorrer até 12 anos. Dada 

esta informação, relevante torna-se questionar o efeito de se iniciar o uso de pílulas 

anticoncepcionais tão precocemente em adolescentes em meio a este processo de 

maturação do ciclo menstrual e o tempo necessário para sua regulação após 

interromper o tratamento, implicando ainda, mais profundamente, na necessidade 

talvez precipitada de tratamentos de fertilidade (Briden, 2017). 

Embora existam muitos tratamentos para a SPM capazes de proporcionar 

alívio parcial dos sintomas, os efeitos colaterais inerentes a eles, desviam a atenção da 

comunidade científica para as estratégias nutricionais (Kia, Amani & Cheragiam, 2015). 
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5. SISTEMA NEURO ENDÓCRINO 

 

De vital importância para o entendimento do ciclo menstrual, suas 

alterações físicas e psicológicas, é a anatomia do ciclo. Contudo, o segredo de todas 

essas alterações não é visível apenas por meio da fisiologia dos órgãos reprodutores. 

É a conexão entre o cérebro e órgãos reprodutores que revela tal complexidade. É o 

sistema neuroendócrino que a partir de neurotransmissores liberados pelo hipotálamo 

comunica-se com a hipófise que libera hormônios que então atuam sobre glândulas 

endócrinas. Trata-se do eixo hipotálamo-hipófise-gonadal (Wicklund, 2017). 

No hipotálamo estão localizados neurônios capazes de produzir o 

hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH) que em conjunto, formam o pulso 

gerador de GnRH. Tais neurônios conectam-se entre si ou a outros neurônios dentro e 

fora do hipotálamo e expressam diversos receptores incluindo receptores para ácidos 

gama amino butírico e esteróides sexuais. Na área hipofisiotrópica hipotalâmica, ocorre 

o processamento de informações do ambiente interno do indivíduo e externo como 

hora do dia, duração do dia, estação do ano e impacto das emoções, por meio de 

neurotransmissores e esteróides sexuais. São estas variáveis que que modulam os 

neurônios do núcleo arqueado no hipotálamo médio-basal promovendo a síntese e 

secreção pulsátil de GnRH em um ritmo de um pulso a cada 60-90 minutos (Medeiros 

& Medeiros, 2007).  

Na puberdade, o eixo é ativado e os neurônios no hipotálamo estimulam a 

liberação de GnRH. Este é responsável por regular o crescimento folicular, a ovulação 

e o desenvolvimento do corpo lúteo dependendo de sua quantidade secretada. A 

liberação de GnRH é estimulada no núcleo arqueado do hipotálamo onde é sintetizado 

e secretado atingindo o lobo anterior da hipófise por meio de vasos portais hipofisários 

(Wicklund, 2017). 

Na hipófise, o GnRH liga-se a receptores específicos na membrana, ativa 

o sistema proteína-G induzindo a expressão de RNA mensageiro para a produção de 

LH e FSH no cérebro (Medeiros & Medeiros, 2007). A secreção de GnRH é estimulada 

por dois modos, um pulsátil e um de pico. O modo pulsátil regula o efeito do GnRH no 

FSH e LH dependendo de sua frequência e dimensão. Pulsos de baixa frequência 

ativam a secreção de FSH, enquanto pulsos de alta frequência estimulam a produção 

de LH. O modo de pico promove o pico de LH logo após a ovulação e é regulado 
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positivamente pela liberação de estrogênio. Por retroalimentação dos hormônios 

esteróides ocorre a regulação do GnRH (Wicklund, 2017). 

 

 

Fig.6 Frequência de pulso de GnRH ao longo do ciclo menstrual 

(Adaptado de Chaoticat, 2013) 

 

5.1 Neuroesteróides 

Neuroesteróides são importantes para a compreensão das mudanças 

comportamentais que ocorrem ao longo das fases do ciclo menstrual. Dentre os mais 

importantes ao longo da vida reprodutiva de uma mulher estão o estrogênio e a 

progesterona, assim como o metabólito alopregnanolona (Wicklund, 2017). 

Em mulheres, a produção de estrogênio e progesterona ocorre 

primariamente nos ovários mas ocorre também em outros locais como nas glândulas 

adrenais e tecido adiposo (Cattenaccio, Mu & Lipton, 2016). 

Históricamente, assumia-se que a síntese de esteróides era confinada às 

glândulas esteroidogênicas como as gônadas, córtex da adrenal e placenta. Entretanto, 

sabe-se atualmente que esteróides podem ser sintetizados de novo a partir  de 

colesterol ou precursores esteróides importados da periferia em numerosas regiões 

cerebrais como o hipocampo, hipotálamo e córtex cerebral, tanto por neurônios quanto 

pela glia. Estes hormônios sintetizados localmente são denominados neuroesteróides 

(Rossetti et al, 2016). 

As gonadotrofinas, FSH e LH, modulam a síntese e secreção de 

estrogênio e progesterona. FSH e LH são liberados pela hipófise sob o controle do 

hipotálamo (Cattenaccio, Mu & Lipton, 2016). 

http://chaoticat.com/
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Fig.7 Variação dos hormônios gonadotróficos ao longo do ciclo menstrual 

(Adaptado de Briden, 2017) 

 

Tanto no cérebro quanto nos órgãos periféricos esteroidogênicos o 

colesterol é convertido a pregnenolona pela enzima P450 na mitocôndria. A seguir, 

esta é metabolizada no retículo plasmático liso a neuroesteróides como a 

progesterona, alopregnanolona, dehidroepiandrosterona (DHEA) ou estradiol (Rossetti 

et al, 2016).  

Durante a infância, os níveis de estrogênio e progesterona são baixos até 

a puberdade quando aumentam dramaticamente sob a influência da liberação pulsátil 

de gonadotrofinas pela hipófise (Cattenaccio, Mu & Lipton, 2016). 

Devido a suas propriedades lipofílicas, estrogênio e progesterona, 

apresentam a capacidade de ultrapassar a barreira hemato-encefálica (Cattenaccio, Mu 

& Lipton, 2016).  

 

 

 

5.1.1 Estrógenos 

Estrogênios são hormônios esteróides formados a partir da ação 

enzimática em moléculas de colesterol. A maior parte de sua produção ocorre nos 

ovários e sua secreção é regulada pelas células da granulosa dos folículos juntamente 

com o corpo luteo e a placenta (Wicklund, 2017).  

A secreção é estimulada pela liberação de FSH e LH regulada pela 

hipófise e a quantidade da secreção é balanceada pelo ciclo ovariano (Wicklund, 2017). 
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Estrona, estradiol e estriol são estrogênios que ocorrem naturalmente no 

organismo (Wicklund, 2017). Os dois principais estrogênios biologicamente ativos em 

mulheres não grávidas são estrona e estradiol. Em mulheres grávidas, ocorre também 

a produção de quantidade significativa de estriol (Cattenaccio, Mu & Lipton, 2016). Já a 

estrona é mais presente na transição para a menopausa (Wicklund, 2017). 

Considerando o efeito estrogênico, o estradiol é cerca de 10 vezes mais potente que a 

estrona e 80 vezes mais potente que o estriol (Lejri, Grimm & Eckert, 2018). 

O estrogênio produzido pelos folículos é denominado estradiol (Briden, 

2017). Este circula em maiores concentrações e apresenta um potencial biológico 

maior que a estrona (Cattenaccio, Mu & Lipton, 2016). 

Outros estrogênios encontrados no organismo como, por exemplo, são a 

estrona do tecido adiposo e metabólitos de estrógeno produzidos pela microbiota 

intestinal, contudo, é o estradiol produzido pelos folículos que estimula a libido e humor 

ao impulsionar neurotransmissores como serotonina e dopamina. O primeiro é 

associado a sentimentos de bem estar e felicidade e o último ao prazer e motivação 

(Briden, 2017).  

Tanto a conversão de testosterona a estradiol, quanto de 

androstenediona a estrona ocorre por ação da enzima aromatase (Wicklund, 2017). 

É importante observar que os valores de estradiol variam amplamente ao 

longo do ciclo e do próprio dia. Seu menor valor ocorre no terceiro dia do ciclo, atinge 

seu maior valor 4 dias antes da ovulação e novamente no meio da fase lútea. Por tal 

motivo, recomenda-se aferir o estradiol, juntamente com a progesterona, na metade da 

fase lútea (Briden, 2017). 

Tipicamente, os primeiros 7 dias do ciclo menstrual são caracterizados 

por baixos níveis séricos de estradiol, perto ou abaixo de 200pmol/L, sendo que nos 

primeiros dias da menstruação é possível observar níveis séricos de estradiol 

realmente baixos como no período pós menopausa chegando a níveis inferiores a 

100pmol/L. Com o desenvolvimento do folículo, os níveis de estradiol aumentam na 

segunda metade da fase folicular, sendo que no período pré ovulatório os níveis de 

estradiol aumentam abruptamente para 600 a 2500pmol/L ou mais. O pico de estradiol 

é seguido em então pelo aumento repentino de LH 10 a 12 horas depois e a ovulação, 

por sua vez, ocorre 10 a 12 horas após o pico de LH. Seguindo a ovulação, ocorre a 

formação do corpo lúteo que é capaz de sintetizar tanto estradiol quanto progesterona 

(Sundström Poromaa & Gingnell, 2014). Após a ovulação os níveis de estradiol 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sundstr%C3%B6m%20Poromaa%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25505380
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diminuem, porém, aumentam na metade da fase lutea ainda que os níveis de 

progesterona sejam muito maiores (Wicklund, 2017). 

Os valores de referência para o estradiol sérico na metade da fase lútea 

não devem ultrapassar 270pg/mL ou 1000pmol/L. Caso esses valores sejam 

ultrapassados, há excesso de estradiol (Briden, 2017). 

Fluxo menstrual intenso, mastalgia, ciclos curtos, SPM e fibrose são 

alguns sintomas relacionados ao excesso de estrogênio (Briden, 2017). 

Excesso de estrogênio pode ocorrer pela combinação do excesso de 

produção pelos ovários e dificuldade de metabolização ou detoxificação. A primeira 

costuma ocorrer durante a perimenopausa e a segunda pode ocorrer a qualquer 

momento. A metabolização do estrogênio acontece em duas fases. Inicialmente, o 

fígado inativa o estrogênio por reações de conjugação dependentes de ácido fólico, 

zinco, vitamina B6, vitamina B12, selênio e proteínas. Adicionalmente, o fígado 

necessita estar relativamente livre de sobrecargas como álcool e disruptores 

endócrinos que alteram níveis e receptores hormonais. A seguir, os metabólitos 

conjugados são eliminados pelo intestino com o auxílio de uma microbiota saudável. 

 Na presença de alteração da microbiota, disbiose, ocorre a produção de uma enzima 

denominada beta-glicoronidase que reconjuga e reativa o estrogênio promovendo sua 

reabsorção e possivelmente, excesso de estrogênio (Briden, 2017). 

É possível ter níveis normais de estrogênio, porém apresentar 

hipersensibilidade ao estrogênio em casos de inflamação crônica ou deficiência de 

iodo, por exemplo (Briden, 2017). O iodo participa do metabolismo de estrogênio 

inibindo e modulando suas vias (Stoddard et al, 2008). 

Uma das principais funções do estradiol é preparar o crescimento e 

espessamento da parede uterina para receber um bebê, consequentemente, quanto 

mais estradiol, mais espessa a parede uterina e, possivelmente, mais intenso o fluxo 

menstrual (Briden, 2017). 

O estrogênio apresenta potentes propriedades antioxidantes e exerce 

função fundamental na manutenção de funções reprodutoras e não reprodutoras. Tem 

ação neuroprotetora e a redução de seus níveis é associada a disfunções 

mitocondriais, neuroinflamação, redução sináptica, problemas cognitivos e ao aumento 

de doenças relacionadas ao envelhecimento (Zarate, Stevnsner & Gredilla, 2017). 

Tabagismo, alimentação insuficiente, alto consumo de soja e outros 

fitoestrógenos na dieta podem reduzir os níveis de estrogênio (Briden, 2017). 
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Além do sistema reprodutor, os estrógenos também desempenham papel 

fundamental na função dos sistemas cardiovascular, ósseo e do sistema nervoso 

central. As ações do estrogênio no fígado, músculo esquelético, tecido adiposo e 

células imunes estão associadas a melhora da sensibilidade à insulina e prevenção do 

acúmulo de gordura e inflamação. O estradiol, especificamente, atua na homeostase 

energética, melhora a distribuição de gordura corporal, a sensibilidade à insulina, a 

função das células beta do pâncreas e reduz inflamação (Muavais-Jarvis, Clegg & 

Hevener, 2013).  

No cérebro, o estrogênio regula o transporte de glicose, a glicólise 

aeróbica e a função mitocondrial para a geração de ATP (Rettberg, Yao & Brinton, 

2014). Modula também os efeitos de fatores tróficos no cérebro, melhora a circulação 

sanguínea cerebral e previne a atrofia de neurônios colinérgicos (Lejri, Grimm & Eckert, 

2018). No corpo, protege contra a resistência à insulina, o ganho de tecido adiposo, 

diabetes tipo II e regula o consumo e gasto de energia. É possível dizer que o 

estrogênio coordena o metabolismo do corpo e do cérebro (Rettberg, Yao & Brinton, 

2014). 

O papel neuroprotetor exercido pelo estrogênio ao longo do 

envelhecimento está particularmente relacionado a seu impacto no metabolismo 

mitocondrial (Lejri, Grimm & Eckert, 2018). 

Existem dois tipo de receptores de estrogênio, os receptores alfa e os 

receptores beta (Wicklund, 2017). Ambos são expressos no útero, tecido mamário, 

testículos, próstata, sistema cardiovascular e, em extensão menor, nos osso e pulmões 

(Almey, Milner & Brake, 2015). Tais receptores de estrogênio são também bastante 

ativos no cérebro humano, especialmente em áreas como hipotálamo, amígdala e 

hipocampo. Áreas importantes para a cognição e memória como o córtex pré frontal, 

striatum e núcleo acumbens apresentam inúmeros receptores de estrogênio. O 

envolvimento nos processos cognitivos como atenção seletiva e  memória de 

reconhecimento de objetos está intrinsecamente ligada a liberação do 

neurotransmissor dopamina (Wicklund, 2017). 

A ativação de receptores de estrogênio pode contribuir direta e 

indiretamente no desenvolvimento de determinadas doenças e distúrbios, além de 

apresentar inúmeros efeitos no comportamento humano  (Almey, Milner & Brake, 

2015). Também já foi demonstrado que o estrogênio apresenta efeitos neuro e 
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psicoprotetores assim como colabora para o crescimento e sobrevivência de neurônios 

(Wicklund, 2017). 

Quando o estrogênio se liga a seu receptor, forma um complexo que é 

translocado ao núcleo onde se liga novamente a elementos responsivos ao estrogênio 

no DNA para regular a transcrição de proteínas. Uma vez que estes elementos podem 

apresentar diferentes efeitos transcricionais há evidência de que estrogênios são 

capazes de alterar múltiplas proteínas no sistema nervoso central  incluindo fatores de 

crescimento, citocinas e fatores apoptóticos no cérebro  (Almey, Milner & Brake, 2015). 

Existem evidências de que receptores de estrogênio também são 

encontrados na membrana celular, além do núcleo e citoplasma, onde foram 

inicialmente localizados, o que muda completamente a visão em que as ações 

estrogênicas no cérebro eram contextualizadas e conceituadas, uma vez que, 

apresentam rápidos efeitos neuronais e medeiam alguns efeitos estrogênicos em 

doenças e processos cognitivos dependentes de dopamina (Almey, Milner & Brake, 

2015). Tal constatação fornece uma camada a mais de complexidade ao entendimento 

de como os hormônios sexuais atuam nas funções cognitivas e outros processos 

neurais como humor, regulação cardiovascular, habilidades motoras finas e 

neuroproteção (Zarate, Stevnsner & Gredilla, 2017). 

 

 

5.1.2 Progesterona 

A progesterona é um hormônio esteroide produzido em uma glândula 

temporária nos ovários logo após a ovulação. É essencial para gestação assim como 

para diversas outras funções envolvidas, por exemplo, na saúde óssea, metabolismo e 

humor (Briden, 2017). A principal função da progesterona no ciclo menstrual é melhorar 

e controlar a construção endometrial durante a preparação para receber o oócito 

fertilizado durante a fase lútea (Wicklund, 2017). 

Receptores de progesterona são amplamente expressos no cérebro. 

Juntamente com seus metabólitos, a progesterona exerce diversas funções fisiológicas 

no cérebro entre elas a diferenciação e proliferação de oligodendrócitos, a regulação do 

desenvolvimento neuronal de células de Purkinje no cerebelo, a sinaptogênese e 

plasticidade neuronal, entre outros (Zarate, Stevnsner & Gredilla, 2017). 

No cérebro a progesterona promove a mielinização, a espinogênese, 

sinaptogênese, sobrevivência neuronal e crescimento dendrítico (Rossetti et al, 2016). 
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A progesterona contrabalanceia o estrogênio (Briden, 2017). Enquanto o 

estrogênio espessa a parede do útero, suprime os hormônios tireoideanos e está 

associado ao câncer de mama a progesterona torna a parede do útero mais fina, 

estimula a função tireoidiana e protege contra o câncer de mama (Briden, 2017; 

Bertoni, et al 2015). 

O mecanismo clássico pelos quais a progesterona exercita seus efeitos 

ocorre por meio de receptores de progesterona tal qual os receptores de estrogênio 

como fatores de transcrição nuclear, atuando sobre elementos responsivos à 

progesterona em regiões promotoras de genes alvo que regulam a transcrição. Existem 

duas isoformas de receptores, A e B (Singh & Su, 2013). A isoforma A exerce controle 

negativo da isoforma B e também de receptores de estrogênio e glicocorticóides. Fato 

que pode explicar, pelo menos em parte, os mecanismos pelos quais a progesterona 

antagoniza efeitos estrogênicos (Muñoz-Mayorga et al, 2018). É importante observar, 

no entanto, que esta relação nem sempre é antagonista (Singh & Su, 2013). 

Uma das maneiras pelas quais a progesterona exerce efeitos 

neuroprotetores é através de seus metabólitos (Singh & Su, 2013). A progesterona 

acalma o sistema nervoso porque passa por um processo em que é convertida a um 

neuro esteróide denominado alopregnanolona que atua como o ácido gama-

aminobutírico (GABA) no cérebro, apresentando efeitos calmantes. GABA é um 

neurotransmissor que facilita o sono e o relaxamento (Briden, 2017). A 

alopregnanolona, metabólito da progesterona, é capaz de modular diretamente os 

receptores do ácido amino gama butírico tipo A (GABA-A) afetando a excitabilidade 

neuronal e glial (Cattenaccio, Mu & Lipton, 2016). 

A progesterona reduz inflamação, promove o crescimento muscular, o 

sono, ajuda a lidar com estresse e protege contra doenças do coração (Briden, 2017).  

Tanto a progesterona quanto a alopregnanolona são associadas à 

adaptação ao estresse e o aumento da produção de progesterona no cérebro pode ser 

considerado parte de resposta celular neural a algum dano (Schumacher et al, 2014) 

A ausência da fase lútea, fase lútea curta, muco fértil durante a fase pré 

menstrual, SPM, sangramento pré menstrual ou escape, fluxo menstrual intenso ou 

longo podem estar relacionados a baixa progesterona (Briden, 2017). 

O melhor dia do ciclo para avaliar a progesterona em teste laboratorial é 

chamado de teste do 21 dia, na metade da fase lútea. Uma vez que nem todos os 

ciclos apresentam 28 dias, a progesterona deve ser avaliada na metade da fase lútea 
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de cada mulher, aproximadamente 7 dias após a ovulação e 7 dias antes da próxima 

menstruação. Neste período, os valores de progesterona devem ser ao menos 3ng/ml 

ou 9,5nmol/L (Briden, 2017; Prior et al, 2015). Apesar destes valores de referência 

ainda não terem sido validados por contraposição da visualização direta da liberação 

do oócito pelos ovários ou ultrassons em série, trata-se da recomendação espontânea 

da maioria dos profissionais com expertise em reprodução e de valores encontrados 

em estudos relacionados aos efeitos da progesterona na camada endometrial (Prior et 

al, 2015). 

Briden (2017) sugere níveis ótimos de progesterona acima de 10ng/mL ou 

30nmol/L, podendo atingir níveis bastante maiores. 

A utilização de baixos níveis de progesterona sérica como referência para 

a determinação da qualidade da fase lútea é questionável em virtude da pulsatilidade 

da liberação de progesterona pelo corpo lúteo seguindo a liberação também pulsátil de 

LH pela pituitária. Desta maneira, os níveis de progesterona sérica podem variar 

amplamente em indivíduos saudáveis, tornando amostras aleatórias únicas ou 

múltiplas inadequadas para o diagnóstico apropriado da qualidade da fase lútea, 

embora validadas previamente para a determinação da ovulação. O teste urinário de 

pregnanediol parece minimizar tais flutuações nos níveis de progesterona (Alliende et 

al, 2018).   

Considerando a elevação da temperatura basal promovida pela 

progesterona, uma elevação consistente de pelo menos 11 dias durante a fase lútea 

pode indicar produção suficiente de progesterona (Briden, 2017). 
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6. SUPORTE BÁSICO PARA O CICLO MENSTRUAL SAUDÁVEL 

 

Uma vez que situações de coação e estresse físico, emocional e 

nutricional podem alterar o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e consequentemente o 

ciclo menstrual, modular fatores como estresse, sono, exercício, alimentação, citocinas 

inflamatórias, disruptores endócrinos e toxinas ambientais são fundamentais para a 

 manutenção da saúde ovariana. A nutrição e o uso de fitoterápicos pode atuar 

positivamente na regulação de todos os fatores citados (Briden, 2017).  

O registro de seus ciclos menstruais e suas qualidades físicas, 

emocionais, mentais e espirituais ao longo de suas fases pode auxiliar na compreensão 

de sua natureza cíclica, servindo em processos de individuação e ajudando as 

mulheres a se reconhecerem como parte dos ritmos maiores do universo, a aceitarem 

e se alinharem a sua verdadeira natureza, tornando mais fácil o alinhamento entre as 

marés internas e os ciclos externos (Faur, 2011; Gray, 2017). 

A utilização dos arquétipos, mitos, histórias e lendas também pode 

contribuir para a compreensão e percepção interior consciente ou inconsciente de 

saberes e conhecimentos antigos favorecendo tanto o crescimento pessoal de uma 

mulher, quanto social e coletivo de uma sociedade (Gray, 2017). 

Adequar o funcionamento ovariano deveria feito, essencialmente, a partir 

do suporte a suas funções normais e não na supressão de suas atividades 

fundamentais. Ao oferecer condições adequadas para suas funções naturais, o 

tratamento de qualquer disfunção ovariana tende a apresentar soluções eficazes e 

duradouras, não dependentes do uso contínuo de medicamentos (Briden, 2017).  

Da mesma maneira, para buscar o equilíbrio espiritual, o princípio 

Sagrado Feminino, refletido nos arquétipos da Grande Mãe obscurecido, renegado e 

gradualmente ocultado pelos conceitos e máximas das religiões e supremacia 

patriarcais, deve ser resgatado servindo de base para o crescimento pessoal de cada 

mulher na sociedade moderna (Faur, 2011). 
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7. A NUTRIÇÃO COMO SUPORTE PARA O CICLO MENSTRUAL 

 

Fundamentalmente, um ciclo menstrual saudável exige bom estado geral 

de saúde. Assim, é importante que a mulher tenha uma nutrição suficiente para a 

reprodução (Briden, 2017).  

 

7.1 Macronutrientes 

Um aporte adequado de todos os três macronutrientes, proteínas, 

carboidratos e gorduras, é necessário para o suporte das funções do sistema 

reprodutor feminino a fim de possibilitar um ciclo menstrual saudável (Briden, 2017). 

Um aporte energético insuficiente ou a baixa ingestão de carboidratos, 

com aporte energético adequado, são capazes de interromper o ciclo menstrual via 

supressão hipotalâmica (Briden, 2017). 

Ciclos anovulatórios ou fase lúteas curtas em mulheres com peso e ciclo 

menstrual normais podem estar associados à restrição alimentar. São as alterações 

nos níveis de cortisol devido a dietas restritivas mesmo sem alterações de peso que 

constituem intrinsecamente situação de estresse e portanto podem suprimir o sistema 

reprodutor (Prior et al, 2015). 

O consumo de proteínas é essencial para o ciclo menstrual uma vez que 

os aminoácidos provenientes das proteínas são necessários para o reparo e 

manutenção de hormônios, músculos, orgãos, sistema imune e sistema nervoso 

(Briden, 2017). 

As gorduras e colesterol, por sua vez, são essenciais para a síntese dos 

hormônios esteróides (Briden, 2017). A maturação normal dos oócitos, por exemplo, 

exige estoques normais de gordura corporal (Rosenfield, 2013). 

Mumford et al (2016) ao avaliar as associações entre o consumo de 

gordura total e específico às concentrações hormonais e risco de anovulação 

esporádica em coorte de 259 mulheres americanas com ciclo menstrual regular 

observaram que o consumo total de gordura  e, em específico, de gorduras 

poliinsaturadas aumentaram as concentrações de testosterona enquanto que o ácido 

docosapentaenóico foi associado ao aumento da concentração de progesterona e 

redução do risco de anovulação. 
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Triglicérides de cadeia média, como os componentes do óleo de côco, e 

ácidos graxo ômega-3, são ainda mais benéficos devido a suas características anti 

inflamatórias (Briden, 2017). 

 

 

7.2 Micronutrientes 

Micronutrientes compreendem vitaminas e minerais essenciais para um 

ciclo menstrual saudável. A suplementação se faz necessaŕia apenas se sua obtenção 

pela dieta for inadequada (Briden, 2017). 

Embora muitos micronutrientes como o magnésio, cálcio, vitamina E 

apresentem evidências de melhoras no alívio dos sintomas da SPM, melhoras no 

quadro geral são modestas e evocam a complexidade humana, sua necessidade de 

nutrientes e inter relações. Dado que micronutrientes atuam em um gama de funções 

cerebrais que envolvem desde a formação de neurotransmissores até o metabolismo 

cerebral e a ação sinergística entre eles, cada vez mais, estudos exploram as 

possibilidade de ação em conjunto dos micronutrientes sobre a SPM (Retallick-Brown, 

Rucklidge & Blampied, 2016). 

 

 

7.2.1 Magnésio 

A concentração sérica de magnésio é estritamente regulada pela 

absorção intestinal, excreção renal e pelo sistema tampão proporcionado pelos ossos. 

Este último mecanismo, em especial, é capaz de fornecer magnésio ao sangue como 

resposta a qualquer variação na concentração de sérica de magnésio e em conjunto 

com os demais mecanismos regulatórios é capaz de manter, estritamente, a 

homeostase de magnésio e, frequentemente, mascarar possíveis deficiências deste 

mineral (Parazzini, Di Martino & Pellegrino, 2017). 

Um número cada vez maior de evidências sugere a associação da 

deficiência de magnésio a múltiplas complicações como a SPM, dismenorréia e 

menopausa e sua suplementação à redução dos sintomas relacionados (Parazzini, Di 

Martino & Pellegrino, 2017). 

Não se sabe ao certo o mecanismo de ação pelo qual o magnésio atua na 

redução dos sintomas da SPM, porém, considera-se a ação antagonista ao cálcio na 

contração muscular, promovendo o relaxamento muscular (Parazzini, Di Martino & 
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Pellegrino, 2017). Segundo Kia, Amani & Cheragiam (2015), o papel do cálcio e 

magnésio na redução de dores e alívio dos sintomas relacionados a SPM já foram 

reportados. 

O consumo de suplementos de cálcio foram relacionados a redução 

significativa em sintomas somáticos como dores articulares, dores de cabeça, 

mudanças de apetite, depressão e alterações no sono (Kia, Amani & Cheragiam, 

2015). 

Comparado a medicações, o uso de magnésio é considerado um 

tratamento efetivo para os sintomas da SPM, além de apresentar baixo custo (Ebrahimi 

et al, 2012). Assim, a suplementação de magnésio isolado ou em combinação com a 

vitamina B6 é uma estratégia considerada na prevenção da SPM. Tal proposta é 

fortalecida pelo fato de que mulheres com SPM apresentarem níveis séricos de 

magnésio mais baixo que mulheres saudáveis (Parazzini, Di Martino & Pellegrino, 

2017). 

Ebrahimi et al (2012), observaram que a suplementação de vitamina B6 

foi mais efetiva que o magnésio em sintomas relacionados à depressão, porém, 

sintomas como maior desejo alimentar, ansiedade e retenção hídrica foram melhor 

controlados pelo uso de magnésio. 

Finalmente, os mecanismos pelos quais o magnésio é efetivo em reduzir 

sintomas da SPM não são claramente elucidados, porém, muitas hipóteses foram 

propostas. Considerando sua ampla melhora em sintomas relacionados a componentes 

emocionais e comportamentais como depressão, ansiedade, irritabilidade e cansaço, 

acredita-se que o magnésio atue primariamente normalizando a ação hormonal no 

Sistema Nervoso Central (Parazzini, Di Martino & Pellegrino, 2017). 

 

 

7.2.2 Zinco 

  O zinco é um micronutriente essencial para o sistema reprodutor, assim 

como para muitos outros processos biológicos como crescimento e desenvolvimento, 

função neurológica e, desenvolvimento e função do sistema imune. Apresenta ampla 

função em numerosas funções celulares, na estrutura e função de proteínas, na 

regulação genética  e sinalização intracelular e, portanto, sua deficiência pode resultar 

em sintomas bastante significativos (Wong, Rinaldi & Ho, 2015). Ciclos menstruais 
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irregulares podem estar, frequentemente, associados à deficiência de zinco (Briden, 

2017). 

  O cérebro humano, por sua vez, comparado a outros órgãos contém a 

maior concentração de zinco no corpo. A deficiência de zinco pode promover 

alterações no funcionamento do sistema nervoso central ocupando importante papel na 

patogênese de doenças como a depressão e exercendo influência em funções 

emocionais e cognitivas, podendo estar relacionada a labilidade emocional, irritação e 

dificuldade de atenção, por exemplo (Styczen et al, 2017). 

  As propriedades anti inflamatórias do zinco são reconhecidas e a 

deficiência de zinco, por sua vez, promove inflamação sistêmica por múltiplas vias 

embora os mecanismos exatos pelos quais isto acontece não tenham sido 

completamente compreendidos até o momento (Wong, Rinaldi & Ho, 2015). 

Ao contribuir para a nutrição do folículo ovariano promovendo uma 

ovulação saudável e, a consequente produção de progesterona, atua positivamente em 

casos de SOP, SPM, dismenorréia e acne (Briden, 2017). 

O zinco apresenta função crucial para a síntese, transporte e ação de 

todos o hormônios (Briden, 2017). O papel do zinco na inibição da enzima 5 alfa 

redutase que catalisa a transformação da testosterona em sua forma ativa, a 

dihidrotestosterona, já foi reportado, podendo, portanto atuar também na redução de 

sintomas relativos à hiperandrogenia (Maktabi, Jamilian & Asemi, 2018). 

Níveis de zinco podem ser testados por testes sanguíneos denominados 

dosagem de zinco sérico ou plasmático. Níveis ótimos devem estar entre 90 e 

125mcg/dL. No caso de deficiência, recomenda-se a suplementação de 30mg de zinco 

quelado logo após a refeição. A ingestão de zinco com o estômago vazio pode causar 

desconforto estomacal (Briden, 2017). 

Chocano-Bedoya et al (2012) encontraram associação inversa entre altas 

doses de zinco provenientes de suplementos, ao redor de 25mg/dia, e o risco de SPM. 

Embora seja recomendado a proporção de 15:1 entre zinco e cobre para que a 

absorção de cobre não seja prejudicada, no estudo observaram que a ingestão de 

ambos os nutrientes era maior quando comparada às doses recomendadas para 

mulheres entre 20 e 40 anos de 8mg/dia de zinco e 0.9mg/dia de cobre e que, portanto, 

a associação entre a ingestão de cobre e zinco com a SPM deveria ser estudada mais 

profundamente.  
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Por haver poucas reservas de zinco no corpo humano, sua reposição pela 

alimentação ou suplementação deve ocorrer regularmente (Wong, Rinaldi & Ho, 2015). 

As melhores fontes de zinco consistem em proteínas de origem animal, especialmente, 

a carne vermelha (Briden, 2017). 

 

7.2.3 Vitamina D 

  Por atuar como um hormônio esteróide, a vitamina D está envolvida na 

regulação de mais de 200 genes no corpo humano. É essencial para ovulação, assim 

como para sensibilidade à insulina e atua também como potente regulador do sistema 

imune (Briden, 2017). 

  A vitamina D exerce efeitos regulatórios nos níveis de cálcio intra e 

extracelular que estão intimamente ligados aos processos intracelulares de mediação 

da insulina e pode, portanto, influenciar mecanismos relacionadas à resistência 

insulínica. Ademais, está associada à expressão gênica de receptores relacionados à 

insulina (Maktabi, Jamilian & Asemi, 2018). 

Por meio de seus efeitos no aumento da atividade antioxidante de 

enzimas e pela inibição da síntese de citocinas inflamatórias, a vitamina D pode afetar 

positivamente a inflamação e estresse oxidativo  (Maktabi, Jamilian & Asemi, 2018). É 

sabido que o acúmulo de espécies reativas de oxigênio promotoras de estresse 

oxidativo é associado à maturação anormal do oócito, fertilização comprometida e 

desenvolvimento de endometriose (Munford e al, 2016). 

  Pode ser difícil obter vitamina D por meio da dieta mesmo com o consumo 

de boas fontes, como o ovo. Usualmente, sintetizamos vitamina D a partir de 

precursores de colesterol quando a pele é exposta ao sol (Briden, 2017). 

Os níveis sanguíneos de vitamina D, considerados desejáveis, devem 

estar entre 30 e 50ng/ml. Níveis maiores do que 50ng/ml podem ser tóxicos. No caso 

de deficiência, a suplementação pode ser feita com doses entre 1000UI e 2000UI ao 

dia, após as refeições (Briden, 2017). 

     

7.2.4 Iodo 

Várias formas de iodo foram utilizadas em estudos para a redução de 

mastalgia. Embora, o alívio da dor tenha sido atingido apenas como o uso de formas 

não alimentares e em quantidade que excediam os valores limite de ingestão 

recomendados, o iodo é reconhecido por reduzir a mastalgia (Mansel et al, 2018). 
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7.2.5 Complexo B 

Considerando que a fisiopatologia da SPM pode envolver a interação 

entre hormônios ovarianos e neurotransmissores cerebrais, tais como a serotonina e o 

ácido gama aminobutírico (GABA), as vitaminas do complexo B: tiamina, riboflavina, 

niacina, vitamina B6, folato e vitamina B12 ganham destaque por estarem envolvidas 

no metabolismo de neurotransmissores de diferentes maneiras  (Chocano-Bedoya et 

al, 2011). 

A riboflavina é necessária para ativação da vitamina B6, a qual é cofator 

na formação de serotonina a partir do aminoácido triptofano. Já a deficiência de niacina 

pode levar a depleção de triptofano reduzindo sua disponibilidade para a formação de 

serotonina. A tiamina, por sua vez, está envolvida no metabolismo da glicose e 

precursores de GABA. A vitamina B12, B6 e folato estão envolvidas na formação de S-

adenosil-metionina e tetraidrobiopterina, ambos necessários para síntese de serotonina 

e dopamina (Chocano-Bedoya et al, 2011). 

Chocano-Bedoya et al (2011) observaram um risco significativamente 

menor da incidência de SPM em mulheres com alta ingestão de tiamina e riboflavina 

provenientes da alimentação. 

A tiamina parece reduzir os sintomas da SPM por afetar a performance de 

coenzimas no metabolismo de carboidratos e aminoácidos que desempenham 

importante função no aparecimento de sintomas físicos e mentais da SPM. Sua 

intrínseca relação com a atividade neural e sobre o tônus muscular em diferentes 

atividades incluindo a hematopoiese, o metabolismo de carboidratos e atividades do 

sistema nervoso e neuromuscular pode ser efetiva nos sintomas de dismenorréia 

causadas por contração muscular uterina (Abdolahifard, Koshkaki & Moazamiyanfar, 

2014). 

A tiamina também é utilizada em uma ampla variedade de problemas 

fisiopatológicos tais quais náuseas e vômitos, fadiga e depressão, cãimbras, ansiedade 

e insônia (Abdolahifard, Koshkaki & Moazamiyanfar, 2014). 

Abdolahifard, Koshkaki & Moazamiyanfar (2014) observaram que a 

utilização de tiamina apenas na fase lutea é suficiente para redução dos sintomas 

físicos e mentais da SPM, além de não apresentar efeitos colaterais. 

A piridoxina, vitamina B6, é uma das vitaminas mais estudadas no alívio 

dos sintomas da SPM. Créditos foram atribuídos a sua participação na formação de 
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serotonina, um neurotransmissor envolvido em distúrbios como a depressão. 

Resultados promissores foram observados com o uso de dose pequenas como 50mg 

ao dia nos sintomas emocionais relacionados à depressão, irritabilidade e cansaço 

(Retallick-Brown, Rucklidge & Blampied, 2016; Ebrahimi et al, 2012). 

Briden (2017) refere que a vitamina B6 é essencial para a produção de 

progesterona e GABA, reduz a inflamação e auxilia na detoxificação de estrogênio. 

Além disso, atua como diurético e regula positivamente a expressão da diamina 

oxidase, enzima que quebra histamina e, portanto, alivia sintomas relacionados ao 

excesso de histamina como insônia, dores de cabeça, congestão nasal, ansiedade, 

acne e SPM. Durante a ovulação e alguns dias antes da menstruação ocorre um 

aumento nas concentrações de histamina devido a um aumento de estrogênios em 

relação a progesterona. Maiores concentrações de estrogênios aumentam as 

concentrações de histamina tanto por aumentar sua produção quanto por reduzir sua 

degradação ao suprimir a ação da enzima diamina oxidase. A histamina, por sua vez, 

aumenta ainda mais a produção de estrogênios resultando em um ciclo vicioso. A 

vitamina B6, portanto, é capaz de atuar na redução de sintomas relacionados ao 

aumento de histamina ao longo do ciclo. 

 

7.3 Cozinhar 

Todo ato de criação e nutrição são imbuídos pela essência da Deusa, por 

ser o Seu corpo a própria Terra, uma força inerente, permanente, onipresente e 

abrangente do Todo (Faur, 2011). 

Segundo Estés (2014), se quisermos manter um relacionamento com o 

feminino ancestral é necessário cozinhar, em outras palavras, é essencial acender a 

fogueira criativa e cozinhar idéias em um ritmo sistemático, pois é o cozimento de 

novas idéias, novos rumos e da dedicação ao trabalho e a arte que alimenta a alma 

selvagem. Para tanto, é preciso perguntar a si mesmo, literalmente, o que alimenta a 

Velha Mãe Selvagem da psique, o que a mulher está disposta a arder de paixão, o que 

ela realmente aprecia, por quais alimentos ela tem apetite? Primeiro, é preciso acender 

o fogo, depois, o ideal seria vigiar constantemente o fogo por baixo do cozimento e 

observar com cuidado o processo de cozimento para a nutrição do self selvagem. Não 

obstante, é preciso cuidar do fogo e alimentar o próprio fogo. Cozinhar exige atenção 

porque é fácil de se apagar e se acaso, apague, a fome grita. 
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8. O ARQUÉTIPO COMO SUPORTE PARA O CICLO MENSTRUAL  

 

Autoconhecimento é sinônimo de consciência. E é a partir de um 

posicionamento observador, cuidadoso e auto consciente, que gera seus próprios 

registros, que a mulher pode tornar-se advogada de si mesma (Briden, 2017). 

Dentre o determinismo e a potencialidade, dentre o ser e o estar no 

mundo, o vir a ser e o tornar-se mulher, no caldo de cultura em busca de definições 

para a palavra mulher, a mulher ocupa seu lugar indecifrável e seu caráter enigmático 

(Villac, 2014). 

Cada arquétipo considerado força primordial universal, modelo de 

existência e comportamento, vive no inconsciente de cada homem e cada mulher. Por 

meio do inconsciente coletivo, os mitos falam ao nosso ser mais profundo. Nos 

despertam a à aventura em nós mesmos, à procura por riquezas interiores. Servem 

com ferramentas valiosas para a compreensão da psique e seu funcionamento. Como 

um sonho que recordamos e interpretamos, abre portas para o autoconhecimento. 

Conhecendo os deuses, passamos a conhecer e dominar melhor a nós mesmos 

(Winckler, 2017). 

Há sempre uma história, mitos são considerados elementos vivos que dão 

sentido à vida, revelando sobre o mundo interior e exterior. A maneira pela qual o ser 

humano busca o desenvolvimento próprio, de sua identidade e personalidade é o 

resultado da interação entre estes dois mundos (Nogueira, 2017). 

 Identificar-se com imagens e personagens promove o processo 

tradicional de iniciação por meio de visualização e composição imagética. A 

compreensão e inspiração por meio de emoções e sentimentos trata da obtenção de 

conhecimento através da natureza intuitiva da mente e não do intelecto. Contar 

histórias como forma de orientação, compreensões e percepções interiores, 

conscientes ou subconscientes, está relacionada a tradições muito antigas de muitas 

sociedades. Trata-se do arquétipo como estratégia de aprendizado (Gray, 2017). 

Estudar os arquétipos que expressem a divindade feminina pode auxiliar 

no entendimento de padrões cíclicos da energia mental, emocional, física e espiritual e 

de uma antiga sabedoria menstrual associada a um passado obscuro e apagado. 

Trazer de volta o ciclo menstrual ao seu local de direito na sociedade e cultura, como 

fonte de criatividade, inspiração e sabedoria pode contribuir imensamente como apoio 

e crescimento social. Utilizar as energias cíclicas do ciclo menstrual ativamente na vida 
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cotidiana das mulheres transpassa os limites individuais da vida pessoal e espiritual, 

atingindo esferas maiores de realizações coletivas (Gray, 2017). 

Na arte da Idade da Pedra, de 30.000 a 10.000 a.C., no período 

paleolítico das cavernas, pequenas estatuetas de figuras nuas conhecidas como 

"Vênus" retratavam o feminino. Básica e natural era a magia feminina, seu corpo era 

simplesmente sua magia. O masculino, por outro lado, era representado em traje, 

mascarados, fazendo algo, como magos da grande caçada (Campbell, 2015).  

Dentre as abundantes interpretações sobre o porquê dessas estatuetas 

de características predominantemente femininas, emerge a idéia de que essas 

imagens representam a primeira divindade humana conhecida, a Deusa. Uma vez que 

não existem registros escritos sobre cultura e religião na pré-história, não se sabe ao 

certo o que as pessoas acreditavam. Porém, sabe-se que desde o princípio dos 

tempos, quase todas as culturas veneravam tanto Deuses como Deusas e que dentre 

os primeiros documentos escritos estão hinos à Deusa Inana (Monaghan, 2010). 

Da seleção biológica e da formação social vigente, formada por tribos 

caçadoras e coletoras em que mulheres colhiam frutos, raízes e pegavam pequenos 

animais e homens caçavam e defendiam suas mulheres, estabeleceu-se a cisão radical 

entre mundos e interesses de homens e mulheres (Campbell, 2015). 

Da tensão entre magias femininas e masculinas na vida primitiva de 

caçadores e coletores, eclodia muitas vezes a violência física. Nas mitologias das 

sociedades muito primitivas, por exemplo, a origem de todo o poder mágico habitava a 

mulher, e por isso, há lendas sobre o feminicídio mantendo apenas meninas jovens 

sem adquirir o conhecimento de suas mães, usurpado pelos homens. Estatuetas 

femininas quebradas encontradas em abrigos do Período Paleolítico, por sua vez, 

suscitam a idéia de que tenham sido destruídas propositalmente (Campbell, 2015). 

Comum é também que em sociedades masculinas de ritos secretos nas 

quais esta lenda sobre o feminicídio discorre, que as mulheres fossem fortemente 

intimidadas por um panteão de fantasmas propositalmente planejado. Ainda assim, é 

de grande surpresa que em raras e sagradas ocasiões de cerimônias de ritos 

masculinos ocorresse a participação plena de mulheres revelando a verdade sagrada 

das mulheres, demonstrando não somente o conhecimento sobre os ritos masculinos 

como o gozo de seu papel detentor do poder maior e mais essencial (Campbell, 2015). 

Histórias sobre mulheres sábias permitem pensar sobre o papel 

desempenhado pelo feminino não somente naquilo que concerne o universo simbólico 
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e imagético da vida mas também de que maneira tal força e poder psíquico podem ser 

canalizados e aplicados praticamente na atitude humana. Os saberes integrados aos 

ciclos naturais remetem a um período em que humano e natureza não eram vistos 

dicotomizados (Celestino, 2017). 

Anos mais tarde, cerca de 10.000 a.C., a atenção voltava-se ao cultivo de 

plantas e domesticação de animais, e da percepção da magia da Terra como a magia 

da mulher de dar a vida e nutrir, o papel da Deusa tornou-se central na mitologia e o 

prestígio das mulheres nas vilas cresceu. Fundamental para muitas das primeiras 

culturas agrícolas foi um mito amplamente disseminado pelo Sudeste Asiático, ilhas do 

Pacífico e Américas. O mito se dava se em um período onírico, em eras mitológicas 

atemporais, a Era dos Ancestrais, quando tudo fluía e era indiferenciado, quando 

macho e fêmea eram indistintos. Até que em determinado momento, o momento final, 

ocorre um assassinato. O corpo era retalhado e enterrado, e dele nasciam plantas 

comestíveis que sustentavam a vida. Quando a morte vem ao mundo, ocorre a 

separação dos gêneros e a partir daí a possibilidade de procriação e nascimento 

(Campbell, 2015). 

Através do ato mitológico do assassinato, ocorre o fim da Era Mitológica e 

tem início o mundo do tempo e da diferenciação. Com os opostos, macho e fêmea, 

morte e nascimento, e possivelmente, o conhecimento do bem e do mal, como na 

versão bíblica deste mito universal, vem também a comida, o alimento (Campbell, 

2015). 

Para Gray (2017), considerando a Árvore da Vida e a Árvore do 

Conhecimento, ao colher o fruto da Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, Eva se 

conecta aos ritmos do universo e se torna consciente da interconexão entre esses 

ritmos e o ciclo da vida. Assume a natureza cíclica da menstruação, o conhecimento da 

luz e da escuridão contido nele e o conceito de renascimento presente nos ritmos 

universais. Ao oferecer o fruto a Adão, concede o conhecimento adquirido através de si 

mesma, a sabedoria intrínseca à natureza rítmica feminina e suas dádivas. Distorcidos 

pela imagem depreciativa da mulher, esse poderoso simbolismo foi considerado sinal 

de traição, culminando na expulsão do Éden e na mortalidade e finitude humana, 

considerada um fim e não como constituinte de um ciclo contínuo. Não obstante, a 

sexualidade e fertilidade inerentes ao ciclo, foram consideradas sujas e pecaminosas. 

Toda a vida humana herdava o ´´pecado original´´, intrínseco ao útero.  
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Sofisticado e socialmente útil, portanto, é o sistema de crenças relativo ao 

patriarcado, aceito por ambos os sexos em um jogo fantasioso, estranho à natureza 

(Campbell, 2015). 

A Era de Ouro de esplendor, glória e poder da Deusa ocorreu com o 

princípio da civilização nos vales dos rios Tigre, Eufrates e Nilo. Suas imagens mais 

antigas de 4000 a 3000 a.C. remetem a seu poder transformador, protegendo e 

abraçando o  processo. As Deusas a tudo abarcavam e eram agentes de 

transformação. O homem, por sua vez, representava a energia transformada sendo a 

mulher o veículo através do qual a transmutação acontece (Campbell, 2015). 

Desde o princípio dos tempos é sabido que toda cultura e religião 

conhecida por venerar Deusas honrava também os Deuses (Monaghan, 2010). 

No Egito, inicialmente, a Deusa aparece como Hátor, a "casa (hat) de 

Hórus (hor)", a Deusa do horizonte circundante com rosto de vaca. Suas patas são os 

pilares dos céus e sua barriga é salpicada de estrelas. Surge também como Nut, a 

Deusa celeste em arco. Como Maria, Ìsis é Mãe de Deus e entroniza em seu colo o 

Salvador. Seduzido por Néftis, esposa de seu irmão Set, Osíris é assassinado, fechado 

em um sarcófago e atirado ao Nilo. Contudo, em razão de sua lealdade à Ísis, sua 

esposa, é encontrado e ressuscitado para reinar eternamente no mundo inferior como 

Juíz e Senhor dos Mortos. Ao encontrar Osíris, Ìsis deita-se sobre ele e concebe Hórus, 

faraó do mundo dos vivos. Néftis e Ìsis servem e protegem o trono de Osíris no mundo 

dos mortos. No mundo dos vivos, Ìsis é o trono de Hórus. Identificado como o Sol, 

Hórus com sua cabeça de águia cruza os céus diariamente passando pela barriga de 

Nut, entrando em sua boca a oeste e nascendo em seu ventre a leste, autoconcebido e 

nascido de uma virgem. Os faraós das primeiras dinastias, venerados como 

encarnações de Osíris, conhecido como aquele que "preenche o horizonte" vestiam 

como sinal de sua soberania um cinturão adornado na frente, atrás e dos lados com o 

medalhão da cabeça de vaca de Hátor do Horizonte, e com um rabo de touro, o animal 

que representa a Lua (Campbell, 2015). 

Enquanto a Deusa reinava em toda a região do Crescente Fértil até a 

Ásia Menor e os Bálcãs, principalmente em razão da agricultura, nas regiões vizinhas 

ao sul e ao norte, compreendendo o deserto Sírio-Árabe ao sul e as estepes da Europa 

e Ásia ocidental ao norte, tribos de pastores nômades conquistadores predominavam. 

Raças indo-européias ocupavam o norte e ao sul predominavam os semitas. Os 

primeiros, pastores de gado, fabricaram armas de bronze, domesticaram os cavalos, 
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inventaram carros de guerra, utilizaram o ferro e já pelo primeiro milênio antes de Cristo 

dominaram toda a Europa e Ásia ocidental. Seus Deuses padroeiros eram, portanto 

conquistadores (Campbell, 2015). 

Há cerca de 2500 anos com a elevação do monoteísmo a leste do 

Mediterrâneo, sob a forma inicial das tribos religiosas hebraicas, seguindo o 

cristianismo e por fim o islamismo a veneração concentrou-se em apenas um Deus e 

na eliminação da reverência à Deusa. Uma única divindade masculina era venerada. 

Enquanto nenhuma Deusa ocupou um lugar solitário entre as religiões, todo 

monoteísmo concentrou-se em apenas uma divindade masculina. Todos os três 

monoteísmos do mundo excluíram as divindades femininas, apenas um Deus e 

nenhuma Deusa (Monaghan, 2010). 

Enquanto os semitas seguiam conquistando rumo ao norte, indo-

europeus desciam pressionando em direção ao sul. A tendência era que as deidades 

masculinas indo-européias se casassem com as deusas femininas locais. A medida 

que novas terras eram conquistadas novos casamentos ocorriam dando origem a 

muitas aventuras e casos extraconjugais na história mitológica. Contudo, apesar de 

paralelas e sincrônicas, ao comparar as tradições mitológicas indo-européias e 

semitas, as últimas eram notavelmente mais brutas no abatimento das deusas locais 

(Campbell, 2015). 

Presente há tempos imemoráveis em todas as civilizações antigas, o 

princípio Sagrado Feminino, refletido nos arquétipos da Grande Mãe, foi então 

obscurecido, renegado e gradualmente ocultado pelos conceitos e máximas das 

religiões e supremacia patriarcais (Faur, 2011). 

O momento de transição decisiva da lealdade da deusa universal da 

natureza em direção a uma variedade de deuses tribais estabelecidos politicamente 

data do período épico babilônico do Deus Sol Marduk e sua vitória sobre Tiamat, a 

antiga deusa do mar primevo. Esmagada por Marduk, Tiamat tem seu corpo aberto e 

dividido. Metade ele coloca acima como um teto celestial e a outra metade dispõe 

sobre o abismo. Ao terminar designa os deuses a seus devidos lugares, Céu, Terra e 

Abismo. Faz o homem, então, para servir aos deuses. Neste momento, o homem deixa 

de nascer para florescer em conhecimento de sua própria porção eterna para servir 

mecanicamente (Campbell, 2015). 
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Ainda assim, os registros do Sagrado Feminino perduraram por meio das 

memórias ancestrais, no inconsciente coletivo, em histórias, mitos, lendas, costumes 

populares, práticas nativas e contos de fadas (Faur, 2011).  

O resgate desses conhecimentos e memórias ancestrais acerca do 

Sagrado Feminino é vital para a cura e fortalecimento da essência feminina e 

reprogramação de crenças, conceitos e condicionamentos limitantes seculares na 

sociedade. 

O poder do ciclo menstrual, por exemplo, reconhecido por diversas 

culturas ancestrais, porém, considerado impuro, sujo e contaminado desde o 

patriarcado, mantém-se vivo em lendas, mitos, contos e histórias que contêm 

ensinamentos, orientações e apoio para as emoções, sensações e experiências 

menstruais vivenciadas pela mulher. Tais conhecimentos podem ser utilizados para o 

melhor aproveitamento das energias e aspectos de cada período do ciclo, promovendo 

a compreensão e aceitação de si mesmas e sua natureza cíclica (Faur, 2011).  

Ao perceber a sobreposição de seus ritmos internos aos ritmos que 

constituem a dança do Universo, a mulher se percebe como indivíduo e como parte do 

Todo, uma unidade (Stewart, 2016). 

Para a mulher, ouvir a música através de seu corpo é ser governada pelos 

ritmos do Universo, expressando aquilo que é inexprimível como instrumento de 

expressão da alma. Ocorre quando o mundo interno e externo se fundem, como corpo 

e psiquê trabalhando em uníssono, como uma abertura para portais metafísicos e 

sensoriais. Assim é a dança; a dança da vida em constante transformação, onde cada 

parte se transforma na outra (Stewart, 2016). 

Na realidade, ao adentrar a floresta da busca individual, conquistas e 

realizações, não há modelos mitológicos femininos. Também não há modelos para o 

homem que se une a uma mulher individualizada. Somos genitores do que está por vir. 

Criamos juntos modelos míticos que servirão de inspiração a vidas futuras. É nossa a 

responsabilidade de solucionar tal paradigma juntos, homens, mulheres, gêneros 

diversos, seres humanos. É preciso compaixão para ao lado do outro nutrir seu 

crescimento com paciência e sabedoria (Campbell, 2015). 
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9. A MULHER E A LUA 

   

          O reconhecimento de sua natureza cíclica permite a mulher harmonizar 

suas marés internas aos ciclos externos (Faur, 2011). A sintonização com a Lua é um 

caminho para que as mulheres possam se reconectar e trazer os rituais e sabedorias 

antigas de encontro à vida moderna (Stewart, 2016). 

Em diferentes línguas de muitos povos primitivos, a palavra menstruação 

e a palavra Lua estão relacionadas pois, assim como a Lua, as mulheres passavam por 

ciclos. A Lua simbolizava a verdadeira essência feminina (Simons, 2008). 

Associada ao ciclo de criação da natureza e ao ciclo menstrual da mulher, 

a Lua, com suas quatro fases, nova, crescente, cheia e minguante espelha os ciclos da 

vida de nascimento, crescimento, maturidade e morte (Stewart, 2016).  

Originalmente, a força mágica do ciclo da vida, do nascimento, da vida e 

da morte e da sexualidade eram atribuídas à Deusa. Com a ascensão do patriarcado, o 

poder de vida e morte foi passado para o Deus masculino enquanto que sexualidade e 

mágica foram desconectadas da procriação e maternidade. Assim, Deus é Uno, 

enquanto que a Deusa tornou-se dividida (Koltuv, 2017). 

À Lua foram atribuídos elementos negativos e desequilíbrios. E da cisão 

entre luz benéfica e sombra maligna acompanhou-se a divisão do ser, a dicotomia 

artificial da personalidade. A escuridão, o inconsciente e a morte fomos conduzidos a 

temer e resistir (Faur, 2011). 

Embora a Lua seja tipicamente reconhecida como o símbolo primário do 

feminino, descrito por características femininas arquetípicas imbuídas de cargas 

relativas ao papel da mulher na sociedade, raras são as Deusas Lunares passivas, 

dependentes e inconstantes (Monagham, 2010).  

O culto da Lua precedeu em milênios o culto ao Sol em diversas culturas. 

Deusa e Lua eram sinônimos, sustentando o princípio feminino, a fonte da vida. Com a 

supressão das culturas matrifocais, logos, razão e consciente se sobrepuseram às 

características lunares regentes da emoção, intuição, fluidez, mudança e inconsciente 

(Faur, 2011).  

Tipicamente, sob uma ótica enviesada por idéias de gênero 

essencialistas, trata-se de lugar comum descrever o sol como masculino associado à 

razão, consciência e bondade em oposição à lua como feminino representando 

qualidades como emoção e inconsciência. Contudo, na história, mais culturas 
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enxergaram o sol como Deusas do que Deus. Deusas solares representam com 

frequência a generosidade e qualidades maternais de calor e proteção. Ademais, 

temas relacionados a retiradas e perdas associados a violações são parte da mitologia 

de Deusas Solares, como por exemplo, mitos a respeito do sumiço do sol durante o 

inverno. Deusas Solares são muitas vezes representações da morte e renascimento 

como a luz que morre na escuridão todas as noites apenas para renascer renovada no 

próximo alvorecer (Monaghan, 2014). 

De acordo com o Zohar, o Livro do Esplendor, uma obra cabalística do 

século XVII, que em essência representa uma meditação a respeito do Velho 

Testamento, no princípio, Deus criou duas grandes luzes, o Sol e a Lua, e ambos eram 

iguais em dignidade. Das origens da Lua da região da Trevas, conta o Zohar, surge o 

desejo de fusão ao Sol e uma desavença amorosa. Para que esta discórdia chegasse a 

um fim, Deus provoca uma separação, obrigando a Lua a tornar-se menor e a seguir as 

pegadas do rebanho causando um sentimento de inferioridade à Lua. Como se a 

intervenção de Deus privasse a Lua de sua liberdade de escolha, a diminuição da Lua 

gera, então, a casca do mal (k´lifah), Lilith nasce. Ainda que existam muitos mitos 

acerca das origens de Lilith, em todos eles, Lilith surge como uma força contrária, um 

fator de equilíbrio à bondade e masculinidade de Deus (Koltuv, 2017). 

Curiosamente, a maioria dos relatos sobre Lilith são encontrados no 

Zohar, obra escrita por homens se dando o cuidado de acautelar outros homens contra 

os poderes de Lilith. Tentativas no sentido de suprimi-la e de negá-la remontam ao 

século VI a.C.. Ainda assim, seu retorno sedutor e destruidor, é tido como seguro e 

garantido (Koltuv, 2017). 

É importante observar também que interpretações acadêmicas 

equivocadas podem ocorrer quando se presume que a lua mantém relação conjugal 

limitada a um sol masculino, pois nas mitologias a Deusa Sol pode ser acompanhada 

de um Deus Sol, podem ser irmã e irmão e até mesmo, simplesmente, irmãs. Portanto, 

a idéia de uma conexão e oposição mundial entre sol, homem e marido versus lua, 

mulher e esposa não é sustentável, multiculturalmente. Nas culturas em que a Lua foi 

considerada Deusa, não era necessário ser passiva ou emocionalmente inconstante, 

sendo muitas vezes de fato ferozes e auto-suficientes (Monagham, 2010). 

Interessante também é a conexão entre Deusas Lunares e animais muitas 

vezes observada em diversas culturas sendo que muitos animais lunares são presas e 

não predadores, vivendo em bandos sob a liderança de uma matriarca. Assim, embora 
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muito frequentemente descrita como virginal, a Deusa desponta como mãe que protege 

seu rebanho. Além disso, conectam-se com as águas, especialmente os oceanos, as 

marés, o ciclo menstrual, a gravidez e o parto (Monagham, 2010). 

Ademais, sobre a criação da mulher, o Velho Testamento apresenta dois 

relatos. Lilith surge da discrepância entre esses dois mitos (Koltuv, 2017). 

No primeiro relato, Lilith é a fêmea de Adão, ou Adamah, a palavra 

hebraica feminina que designa terra, chão. Adão, o primeiro homem, é criado por Deus 

como andrógino com dois rostos. Deus serra Adão e lhe dá duas costas, uma para 

cada um dos rostos. No segundo mito, Adão, a princípio uno, macho e fêmea, é uma 

afronta a Deus já que apenas Ele deve ser Uno. Após dar nome a todos os animais e 

observar que cada um tinha um com quem se acasalar, Adão torna-se consciente de 

sua solidão e é abatido por um desejo avassalador de ter uma companheira própria. 

Deus lhe faz cair em sono profundo e dele separa a mulher. Eva, feita da costela de 

Adão, destinada a ser a mãe de todos os que vivem, não era tão poderosa quanto 

Lilith, com quem Adão se encontrava, desde então, apenas à noite (Koltuv, 2017).  

Toda a mitologia a respeito de Lilith é farta em imagens de humilhação, 

diminuição, fuga e desolação seguidas por profunda raiva e vingança. Demônio 

feminino da noite, tempestade destruidora, espírito do vento, bruxa assassina de 

crianças, a Estranguladora Alada, Lilith é na verdade uma força, um poder, uma 

renegada (Koltuv, 2017). 

Como um instinto renegado, Lilith, proveniente da diminuição da Lua, 

expulsa do céu é enviada por Deus para viver nas regiões inferiores, em convívio com 

a humanidade. Para os homens ela é a bruxa sedutora, o súcubo mortal e a mãe 

estranguladora, para as mulheres, é a sombra escura do Eu (Koltuv, 2017). 

Os efeitos do ciclo da Lua na natureza e nos corpos eram também 

identificados no ciclo de vida da mulher na simbologia da Deusa Tríplice ou Grande 

Deusa: a Donzela, A Mãe e a Idosa ou Bruxa-Anciã (Stewart, 2016). E as oscilações do 

ciclo menstrual também eram tidas como reflexo das fases e arquétipos lunares (Faur, 

2011).  

O arquétipo da Donzela rege o período anterior à liberação do óvulo, 

entre o fim da menstruação até a ovulação. Neste período, a mulher reflete a luz 

branca que se expande com o quarto crescente da Lua e, livre das responsabilidades 

da procriação vive para si mesma, é independente e autossuficiente, desfruta de sua 

sexualidade e é completa, sem a necessidade de casar e ter filhos. A Donzela ou 
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Virgem, é jovem e radiante, segura de si, sociável e de energias dinâmicas, criativas, 

de inspiração e renovação da primavera. Diz respeito a um tempo de descobertas, 

determinação, entusiasmo e aprendizado, excelente para o início de novos projetos. 

São tempos de desfrute e diversão (Faur, 2011; Gray, 2017). 

A Deusa Mãe, por sua vez, representa o período da ovulação. Fértil, 

irradiante e nutriz, o arquétipo da Mãe oferece amor e sustentação. A mulher se 

prepara para a abnegação da maternidade, se dispõe a assumir responsabilidades e 

tomar decisões, a cuidar do outro e compartilhar amor. Envolve, atrai pessoas em 

busca de ajuda, cuida e concretiza idéias. É simbolizada pela luz radiante da Lua cheia 

e pela cor vermelha (Faur, 2011; Gray, 2017). 

Na ovulação, a mulher se torna consciente das mais profundas camadas 

de si mesma e de sua capacidade de amar e cuidar além do interesse próprio. O 

impulso sexual é envolvido por profundo amor pelo parceiro. É a Boa Mãe ou Rainha, 

da Lua Cheia e a plenitude das energias do verão (Gray, 2017). 

O arquétipo da Bruxa ou Feiticeira se manifesta durante o período pré-

menstrual, quando o óvulo é liberado mas não fertilizado. Reflete a diminuição da 

luminosidade da Lua minguante, o retiro do outono, o portal para a morte e a cor negra 

ou azul. É a Feiticeira da escuridão que aumenta com a Lua minguante, iniciadora da 

morte ou desastre necessário ao crescimento. Retrata aspectos misteriosos associados 

à Feiticeira, o aumento da energias sexuais, da intuição e percepção sutil. A mulher 

vivencia o auge de seu poder mágico, sensual e sedutor. As energias sofrem expansão 

podendo se manifestar de modo ambivalente como criativas ou destrutivas. A intuição 

desponta e a capacidade de sonhar aumenta, porém com a aproximação da 

menstruação o poder de concentração é reduzido. Desta forma, paciência e 

perseverança são necessários para concretizar visões e desenhar projetos. Contudo, 

consciente de sua natureza e mistérios subjacentes a ela, a criatividade pode atingir 

grandes dimensões (Faur, 2011; Gray, 2017). 

A sexualidade de Lilith vivificante, estimulante e natural é sentida alguns 

dias antes da menstruação, pela redução dos hormônios femininos e predomínio de 

ação dos hormônios masculinos (Koltuv, 2017). Diferente dos animais, a sexualidade 

das mulheres não está apenas conectada a procriação, e sim a liberação das energias 

sexuais de seu ciclo menstrual. Desta sabedoria, emerge a capacidade de tornar a vida 

melhor, de criar e expressar utensílios, relações, comunidades. O sexo traz o divino ao 

mundo e assim como crianças, pode trazer idéias ao despertar energias que funcionam 
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como sementes de inspiração. O que importa é a formação da idéia, não a idéia em si. 

É o ato da criação que reflete o divino e não a criação em si. O sexo, portanto, é 

sagrado (Gray, 2017). 

Curiosamente, nas histórias, além das três fases luminosas da Lua, há 

também a sua quarta fase, escura. Sem a quarta fase, o aspecto oculto da Deusa, a 

vida da mulher ficaria incompleta. A Mãe Escura, a Mãe Terrível, a morte, a alma da 

divindade a que tudo retorna para renascer (Gray, 2017).  

A Bruxa Anciã reflete o recolhimento de energias durante a menstruação. 

As energias físicas pedem preservação. A dádiva da verdade pede passagem, 

solicitando ser que a mulher seja fiel à sua própria natureza e dê ouvido às suas 

próprias necessidades. Mente e útero estão conectados, o que acontece em um 

acontece no outro e vice-versa. Quando a chance de honrar sua verdade é negada 

neste período, as energias podem se tornar destrutivas e dolorosas cercadas de raiva e 

frustração. É a Bruxa Anciã, da Lua Nova, do recolhimento do inverno, da escuridão, da 

gestação e energias de transformação (Faur, 2011; Gray, 2017). 

Olhar para dentro da escuridão e aceitar seus poderes para então ver a 

luz despertar de dentro dela é necessário. A mulher dá, mas também leva. Cria o novo 

e destrói o velho (Gray, 2017). Para o crescimento e desenvolvimento psicológico da 

mulher, as qualidades de liberdade, movimento e instintividade de Lilith devem ser 

integradas (Koltuv, 2017). 

É dito no Zohar, que são as águas que nutrem Lilith. Na escuridão da Lua, 

no deserto, sozinha, na cabana menstrual, uma mulher pode refletir a respeito de suas 

feridas, lamber o próprio sangue, entrar em contato com sua natureza feminina 

elementar, ocasionando um processo natural de cura e nutrição (Koltuv, 2017). 

A Bruxa Anciã é o arquétipo que prevalece durante a menstruação, como 

uma diminuição dos ritmos e um aprofundamento do estado de consciência interior 

anterior referente ao arquétipo da Feiticeira. Ocorre o aguçamento da intuição assim 

como uma maior necessidade de interiorização e introspecção, facilitando sonhos e 

visões. A mulher se torna receptiva para memórias e conhecimentos ancestrais, 

recolhendo-se para receber respostas e soluções, aprendendo a aceitar o passado e 

as incertezas do futuro. A sexualidade floresce como na Lua cheia, porém ao invés de 

trazer suas energias ao mundo material, ela as transmuta em êxtase e elevação 

espiritual. Sente-se parte do todo, da natureza (Faur, 2011; Gray, 2017). 
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A cada mês um renascimento acontece; é a alma libertada com a morte. 

Após sangrar, a mulher se torna Deusa virgem novamente (Gray, 2017). Como a Lua, 

as mulheres em seu período menstrual se recolhiam, interrompendo interações sociais. 

Nas tendas ou cabanas menstruais, em sua reclusão, livres de preocupações 

imediatas, interagiam com os aspectos mais sutis do ser, com as energias psíquicas 

criativas fluindo para dentro e a consciência expandida, favorecendo processos de cura 

e profunda sabedoria que canalizados sabiamente serviam de base para a agricultura, 

astronomia e até mesmo a matemática (Stewart, 2016; Faur, 2011). 

   

 

Fig 8. Sobreposição dos ciclos uterino e ovariano aos arquétipos 

menstruais uterino (Adaptado de Photosgratuite, 2018) 

 

Conectadas ao ritmo e à pulsação do Universo, no decorrer da história, 

por gerações e gerações, as mulheres permaneceram unidas e conectadas pelo ritmo 

da Lua. Retirar-se da sociedade no período de sangramento era o momento de ensinar 

http://photosgratuite.eu/
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e aprender, além de utilizar as energias coletivas de todo o grupo de mulheres 

menstruadas a favor da comunidade e da terra (Gray, 2017). 

Na Grécia antiga, após o sangramento as mulheres se reuniam em 

cerimônias para lavar os tecidos manchados de sangue, celebrando seu renascimento 

como mulheres completas e íntegras. Neste momento, era chegada a hora de 

organizar os pensamentos, tomar decisões e agir com clareza e segurança, consciente 

de seu corpo e suas necessidades (Gray, 2017). 

A menstruação representa um processo de recolhimento, renovação e 

renascimento. Ao honrar o ciclo menstrual como fonte inesgotável de sabedoria, 

nutrindo a si mesma com a devida pausa, interiorização e direcionamento de energias 

de cura, criação e nutrição, em todos os níveis do ser, a essência feminina é 

fortalecida. O silêncio permite separar o joio do trigo, avaliar aquilo que se deseja, 

aquilo que se quer descartar, para então liberar-se do velho e abrir espaço para o novo 

(Faur, 2011). 

O diário da Lua Vermelha consiste em anotar a fase lunar em que ocorre 

a menstruação, os estado físico como dores, sono e alimentação, o estado emocional 

como irritação, compulsão, depressão, etc e o estado mental como criatividade, 

indecisão e confiança ao longo do ciclo menstrual. Através da percepção da variação 

de suas qualidades físicas, mentais e emocionais ao longo do ciclo ocorre uma maior 

compreensão e aceitação de si mesmas, além da procura por meios que melhorem e 

facilitem a passagem por cada fase e necessidade (Faur, 2011). 

Quando o ciclo termina e é chegada a menopausa, a mulher se torna 

Deusa Virgem novamente. Trata-se de um momento para olhar para sua vida e aceitar 

seu caminho interior. Caso ainda não o tenha feito, é tempo de percorrê-lo (Gray, 

2017). 

A celebração, reconhecimento e honra das passagens e transformações 

inerentes ao princípio feminino, unifica e harmoniza os aspectos do ser feminino, 

curando e integrando dores, perdas, alegrias e conquistas (Faur, 2011). 
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10. RECONECTANDO-SE AOS CICLOS FEMININOS  

 

A mulher moderna permeia o mundo da ciência e tecnologia e o mundo 

da natureza e intuição. Sabe que não são absolutos em si mesmos e sim, que se 

fundem entre si. São igualmente reais para as mulheres, que podem então equilibra-lo 

em um fluxo de consciência (Gray, 2017). 

A mulher consciente de sua essência sagrada tem suas escolhas e ações 

norteadas por sua liberdade consciente de suas responsabilidades sem ser cerceada 

pela ameaça do castigo ou pecado. A espiritualidade feminina é um caminho de volta 

do ser humano para a Deusa, o princípio criador feminino, um caminho de expansão de 

consciência, sob um prisma multirracial, pancultural e internacional, em uma 

permanente busca de cura, pessoal e coletiva (Faur, 2011). 

Perceber que o poder de criar e destruir são a mesma força e ter 

consciência desta força dentro de si traz à tona a percepção de que tudo no universo 

está conectado. Direcionar então, tal poder para o mundo material, pode tecer fios para 

a magia, a profecia, a arte e o amor. Essa é a dávida do feminino, do sangramento 

lunar. Conhecer os dois mundos, o interior e o exterior. Ao conhecer os dois mundos 

por instinto, nos momentos de escuridão, pode caminhar entre eles e interceder suas 

energias (Gray, 2017). 

É preciso que as mulheres possam se reconectar, descobrir e viver sua 

sacralidade ancestral, restabelecendo os laços com os arquétipos, ensinamentos e 

energias da Deusa, Eterna Senhora da Luz velada e da Sombra revelada. A Grande 

Mãe que dá e tira a vida, a Tecelã Divina, entrelaça e conduz todas as forças da Terra 

e do Cosmos. Criadora, Ceifadora e Regeneradora, em sua teia, tudo está interligado e 

é interdependente, o que afeta um dos fios tem efeitos vibratórios em toda a teia 

cósmica (Faur, 2011). 

Consciente de seu ciclo e de suas energias, a mulher se responsabiliza 

por suas ações. Trabalha dentro de seu próprio ritmo e molda sua vida a partir dele. 

Deste mesmo lugar, tira sua força. É forte, justamente, porque não é constante, carrega 

em si o ritmo da mudança, o ritmo do universo. Por esse dom, todas as mulheres são 

sábias, sacerdotisas (Gray, 2017). 

A menina dos contos de fadas, fadada a espera do príncipe encantado, 

do filho por nascer, do rei que foi à guerra é mobilizada pela fuga. Diferente do herói 

orientado pelo trajeto em linha reta e referências a partir das quais avança, a menina 
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perdida e desamparada na floresta, errante e sem mapas para seguir, quanto mais 

corre, mais se perde até que se entrega. Sem desejos de sair ou dominar, estabelece 

relação de cumplicidade com a floresta, símbolo de onde os papéis se dissolvem, onde 

a menina não possui mais um destino, ela simplesmente é. E neste momento, lhe é 

dado seu caminhar (Villac, 2014). 

Fundamental à natureza do Universo são seus ritmos. Os ciclos de 

nascimento, morte e renascimento, o nascer e pôr do sol, o crescer e o minguar da lua, 

o milagre do surgimento contínuo. Para aqueles que se apegam ao corpo mortal, que 

com o tempo, desintegra no caos, o percurso será penoso. Já para aqueles que 

percebem o ponto imóvel da eternidade ao redor do qual tudo gira, inclusive si 

mesmos, a entrega acontece de mãos dadas à aceitação de tudo à maneira como 

simplesmente é. Cabe ao indivíduo, simplesmente ser, sem resistência ou negligência 

para então, perceber-se parte do todo. Ao utilizar o arquétipo sem-tempo do princípio 

mitológico, a vida do ponto de vista do todo e do grupo é perene; parecem muitas mas 

na verdade são apenas uma, perene (Campbell, 1994). 
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 11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conectar-se a seu ciclo menstrual, compreendendo seu corpo e as 

mudanças que o acompanham, apresenta valor inestimável para a vida de uma mulher 

e também para a sociedade. Ao perceber-se parte dos ritmos maiores e fundamentais 

da vida e do Universo, a mulher é acolhida por si mesma, aceita todas as suas fases e 

de cada momento tira seu maior proveito direcionando suas energias e moldando sua 

vida de acordo com a sua verdade. É rainha de si mesma, soberana. Honra e entroniza 

o masculino também sagrado, aquele que dentro de si, também resgata o feminino 

sagrado honrando e protegendo o feminino de fora. Nesta sociedade, de homens e 

mulheres patriarcais, nos arriscamos a construir novos modelos e servir de inspiração 

para aquilo que está por vir. 



  58 

 

7. REFERÊNCIAS 

 

ACOG Committee Opinion No. 651: Menstruation in girls and adolescents: using the 

menstrual cycle as a vital sign. Obstet Gynecol. 2015;126(6):143-6. 

Alliende ME, Arraztoa JA, Guajardo U, Mellado F. Towards the clinical evaluation of 

the luteal phase in fertile women: a preliminary study of normative urinary hormone 

profiles. Frontiers in Public Health. 2018; 6: 147. 

Almey A, Milner TA, Brake WG. Estrogen receptors in the central nervous system 

and their implication for dopamine-dependent cognition in females. Horm Behav. 

2015; 74:125-38. 

Bae J, Park S, Kwon J. Factors associated with menstrual cycle irregularity and 

menopause. BMC Womens Health. 2018; 18(36):1-11. 

Bertoni AP, Brum IS, Hillebrand AC, Furlanetto TW. Progesterone upregulates gene 

expression in normal human thyroid follicular cells. Int J Endocrinol. 2015;1-6. 

Campbell, J. As máscaras de Deus - mitologia oriental. São Paulo: Palas Athenas; 

1994. 

Campbell, J. Deusas: os mistérios do divino feminino. São Paulo: Palas Athenas; 

2015 . 

Catenaccio E, Mu W, Lipton ML. Estrogen- and progesterone-mediated structural 

neuroplasticity in women: evidence from neuroimaging. Brain Struct Funct. 2016; 

221(8):3845-3867.  

Celestino, L. Ouvir a voz da mulher sábia: narrativas sobre novos paradigmas. 

Revista Cronos. 2017; 17 (1):51-62  

Chaoticat. Natural shaman [homepage na Internet]. 2013 [acessado em 20 dez 

2018]. Disponível em: https://naturalshaman.blogspot.com/2013/01/the-menstrual-

cycle-visual-guide.html 

Chocano-Bedoya PO, Manson JE, Hankinson SE, Johnson SR, Chasan-Taber 

L, Ronnenberg AG, Bigelow C, Bertone-Johnson ER. Intake of selected minerals 

and risk of premenstrual syndrome. Am J Epidemiol. 2013;177(10):1118-27. 

Direkvand-Moghadam A, Sayehmiri K, Delpisheh A, Sattar K. Epidemiology of 

Premenstrual Syndrome (PMS)-a systematic review and meta-analysis study. J Clin 

Diagn Res 2014;8(2):106-9.  

Estés, C. Mulheres que correm com os lobos: mitos e histórias do arquétipo. Rio de 

Janeiro: Rocco: 2014. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26595586
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alliende%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29904625
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arraztoa%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29904625
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guajardo%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29904625
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mellado%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29904625
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5991009/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Almey%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26122294
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Milner%20TA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26122294
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brake%20WG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26122294
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26122294
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bertoni%20AP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26089899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brum%20IS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26089899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hillebrand%20AC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26089899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Furlanetto%20TW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26089899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Progesterone+Upregulates+Gene+Expression+in+Normal+Human+Thyroid+Follicular+Cells
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Catenaccio%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26897178
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mu%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26897178
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lipton%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26897178
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26897178
https://periodicos.ufrn.br/cronos/issue/view/694
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chocano-Bedoya%20PO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23444100
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Manson%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23444100
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hankinson%20SE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23444100
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Johnson%20SR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23444100
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chasan-Taber%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23444100
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chasan-Taber%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23444100
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ronnenberg%20AG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23444100
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bigelow%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23444100
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bertone-Johnson%20ER%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23444100
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23444100


  59 

 

Faur, M. Círculos sagrados para mulheres contemporâneas. São Paulo: 

Pensamento: 2011. 

Gray, M. Lua vermelha: as energias criativas do ciclo menstrual como fonte de 

empoderamento sexual, espiritual e emocional. São Paulo: Pensamento: 2017. 

Kia A, Amani R, Cheraghian B. The association between the risk of premenstrual 

syndrome and vitamin d, calcium, and magnesium status among university students: 

a case control study. Health Promot Perspect. 2015; 5(3):225-30.  

Koltuv, B. O livro de lilith: o resgate do lado sombrio do feminino universal. São 

Paulo: Cultrix: 2017.Lejri I, Grimm A, Eckert A. Mitochondria, estrogen and female 

brain aging. Front Aging Neurosci. 2018; 10: 124. 

Maktabi M, Jamilian M, Asemi Z. Magnesium-zinc-calcium-vitamin d co-

supplementation improves hormonal profiles, biomarkers of inflammation and 

oxidative stress in women with polycystic ovary syndrome: a randomized, double-

blind, placebo-controlled trial. Biol Trace Elem Res. 2018;182(1):21-28. 

Mansel RE, Das T, Baggs GE, Noss MJ, Jennings WP, Cohen J, Portman D, Cohen 

M, Voss AC. A randomized controlled multicenter trial of an investigational liquid 

nutritional formula in women with cyclic breast pain associated with fibrocystic breast 

changes. J Womens Health: 2018;27(3):333-340. 

Mauvais-Jarvis F, Clegg D, Hevener A. The role of estrogens in control of energy 

balance and glucose homeostasis. Endocrine Reviews. 2013;34(3):309-338. 

Medeiros SF, Medeiros MM. Modificações dos níveis de gonadotrofinas durante a 

vida reprodutiva. Rev. Bras. Ginecol. Obstet.  [periódico na Internet]. 2007  Jan 

[acessado em 2018 Jul 28]; 29(1): 48-55. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-

72032007000100008&lng=en.  

Monagham, P. Encyclopedia of goddess and heroines: Africa, Eastern 

Mediterranean, Asia. California: Greenwood, 2010. 

Moore K, Persaud TVN, Torchia, G. Embriologia Básica. 9 ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2016. 

Mountjoy M,  Sundgot-Borgen J, Burke L, Carter S, Constantini N, Lebrun C, Meyer 

N, Sherman R, Steffen K, Budgett R, Ljungqvist A. The IOC consensus statement: 

beyond the female athlete triad--relative energy deficiency in sport (RED-S). Br J 

Sports Med. 2014;48(7):491-7.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lejri%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29755342
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grimm%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29755342
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eckert%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29755342
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5934418/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maktabi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28668998
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jamilian%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28668998
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Asemi%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28668998
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28668998
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mansel%20RE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29237134
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Das%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29237134
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baggs%20GE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29237134
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Noss%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29237134
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jennings%20WP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29237134
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cohen%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29237134
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Portman%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29237134
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cohen%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29237134
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cohen%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29237134
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Voss%20AC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29237134
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29237134
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-72032007000100008&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-72032007000100008&lng=en
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sundgot-Borgen%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24620037
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Burke%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24620037
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carter%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24620037
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Constantini%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24620037
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lebrun%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24620037
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meyer%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24620037
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meyer%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24620037
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sherman%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24620037
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Steffen%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24620037
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Budgett%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24620037
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ljungqvist%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24620037
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24620037
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24620037


  60 

 

Mumford S L, Browne RW, Schliep KC, Schmelzer J, Plowden TC, Michels KA, e 

col. Serum antioxidants are associated with serum reproductive hormones and 

ovulation among healthy women. The J of Nutrition. 2016; 146(1): 98–106. 

Mumford SL, Chavarro JE, Zhang C, Perkins, NJ, Sjaarda LA, Pollack, e col. Dietary 

fat intake and reproductive hormone concentrations and ovulation in regularly 

menstruating women. Am J Clinl Nutr. 2016;103(3):868-877.  

Muñoz-Mayorga D, Guerra-Araiza C, Torner L, Morales T. Tau phosphorylation in 

female neurodegeneration: role of estrogens, progesterone, and prolactin. Front 

Endocrinol (Lausanne). 2018;28;9:133. 

Naheed B, Kuiper JH, Uthman OA, O'Mahony F, O'Brien PM. Non-contraceptive 

oestrogencontaining preparations for controlling symptoms of premenstrual 

syndrome. Cochrane Database of Syst Rev 2017;3.: CD010503.  

Nogueira, R. Mulheres E Deusas: como as divindades e os mitos femininos 

formaram a mulher atual. Rio de Janeiro: Harpercollins Brasil; 2018 

Oliveira, C. Manual de Ginecologia I. Lisboa: Permanye; 2009. 

Parazzini F, Di Martino M, Pellegrino P. Magnesium in the gynecological practice: a 

literature review. Magnes Res. 2017;30(1):1-7.  

Photosgratuite [homepage na Internet]. 2018 [acessado em 20 dez 2018]. 

Disponível em: https://photosgratuite.eu/desenrolado-biologia-sistema-reprodutor-

resumo-sistema.html 

Prior JC, Naess M, Langhammer A, Forsmo S. Ovulation prevalence in women with 

spontaneous normal-length menstrual cycles - a population-based cohort from 

HUNT3, Norway. PLoS One [periódico na Internet]. 2015 Ago [acessado em 2018 

Jul 28]; 10(8): 1-14. Disponível em: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4546331/pdf/pone.0134473.pdf 

Retallick-Brown H, Rucklidge J, Blampied N. Study protocol for a randomized double 

blind, treatment control trial comparing the efficacy of a micronutrient formula to a 

single vitamin supplement in the treatment of premenstrual syndrome. 

Medicines. 2016;3(4):32.  

Rettberg JR, Yao J, Brintona RD. Estrogen: A master regulator of bioenergetic 

systems in the brain and body. Front Neuroendocrinol. 2014; 35(1):8–30. 

Rosenfield RL. Adolescent anovulation: maturational mechanisms and implications. 

the journal of clinical endocrinology and metabolism. 2013;98(9):3572-3583. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mu%C3%B1oz-Mayorga%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29643836
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guerra-Araiza%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29643836
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Torner%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29643836
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Morales%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29643836
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29643836
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29643836
https://www.ciadoslivros.com.br/meta/editora/harpercollins-brasil
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Parazzini%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28392498
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Di%20Martino%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28392498
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pellegrino%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28392498
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28392498
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Prior%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26291617
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Naess%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26291617
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Langhammer%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26291617
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Forsmo%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26291617
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4546331/pdf/pone.0134473.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Retallick-Brown%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28930142
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rucklidge%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28930142
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Blampied%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28930142
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28930142
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rettberg%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23994581
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yao%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23994581
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brinton%20RD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23994581
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=23994581


  61 

 

Rossetti MF, Cambiasso MJ, Holschbach MA, Cabrera R. Oestrogens and 

progestagens: synthesis and action in the brain. J Neuroendocrinol. 2016;28(7).  

Sacher J, Okon-Singer H, Villringer A. Evidence from neuroimaging for the role of 

the menstrual cycle in the interplay of emotion and cognition. Front Hum Neurosci. 

2013; 7:374. 

Schumacher M, Mattern C, Ghoumari A, Oudinet JP, Liere P, Labombarda F, e col. 

Revisiting the roles of progesterone and allopregnanolone in the nervous system: 

resurgence of the progesterone receptors. Prog Neurobiol. 2014 Feb;113:6-39.  

Singh M, Su C. Progesterone and neuroprotection. Horm Behav. 2013;63(2):284-90.  

Stewart, I. A dança do sagrado feminino:o deseprtar spiritual da mulher através da 

dança, movimentos e dos rituais. São Paulo: Pensamento: 2016. 

Styczeń, K., Sowa-Kućma, M., Siwek, M., Dudek, D., Reczyński, W., Szewczyk, e 

col. The serum zinc concentration as a potential biological marker in patients with 

major depressive disorder. Metabolic Brain Disease. 2017;32(1)97–103.  

Stoddard FR, Brooks AD, Eskin BA, Johannes GJ. Iodine alters gene expression in 

the MCF7 breast cancer cell line: evidence for an anti-estrogen effect of iodine. Int J 

Med Sci. 2008;5(4):189-96. 

Sundström Poromaa I, Gingnell M. Menstrual cycle influence on cognitive function 

and emotion processing-from a reproductive perspective. Front Neurosci. 

2014;8:380. 

Villac, L. A mulher e o enigma. Caminhos e descaminhos da feminilidade. Rev 

Latinoam Psicopat Fund. 2014;17(4):925-35. 

Wincler, L. Os deuses interiores como identificar seu arquétipo pessoal. Belo 

Horizonte: Edições Nova Acrópole, 2017. 

Wong CP, Rinaldi NA, Ho E. Zinc deficiency enhanced inflammatory response by 

increasing immune cell activation and inducing IL6 promoter demethylation. 

Molecular nutrition & food research. 2015;59(5):991-999.  

Zárate S, Stevnsner T, Gredilla R. Role of estrogen and other sex hormones in brain 

aging. neuroprotection and DNA repair. Front Aging Neurosci. 2017; 9:430. 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rossetti%20MF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27306650
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cambiasso%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27306650
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Holschbach%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27306650
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cabrera%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27306650
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27306650
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sacher%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23898247
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Okon-Singer%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23898247
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Villringer%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23898247
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3721046/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schumacher%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24172649
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mattern%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24172649
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ghoumari%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24172649
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oudinet%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24172649
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liere%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24172649
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Labombarda%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24172649
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24172649
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Singh%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22732134
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Su%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22732134
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22732134
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sundstr%C3%B6m%20Poromaa%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25505380
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gingnell%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25505380
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25505380
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Z%26%23x000e1%3Brate%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29311911
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stevnsner%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29311911
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gredilla%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29311911
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5743731/


 
 

 
 

ANEXOS 

Anexo 1. Motivo da escolha do tema 

 

Eu honro e agradeço as dores do aprendizado. Limpo o lugar de violência 

que tira a voz da mulher e interrompe à ação em alinhamento a sua verdade. Sobre 

não mais suportar calada situações de abuso ou agressão, romper a barreira do medo 

do não reconhecimento e aceitação e sobre fazer aquilo que temos que fazer, realizar 

aquilo à que nos propomos a realizar. Faço aquilo que meu coração convoca, caminho 

em direção à minha verdade. E quando a voz do predador fala mais alto, eu uivo para a 

Lua, chamo minhas irmãs. Caminhamos juntas, servindo de exemplo daquilo que ainda 

está por vir.  
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Anexo 3. O que o curso representou para mim 

 

O curso de Cuidados Integrativos representou para mim adentrar na 

floresta, nos campos mais inóspitos de meu incosciente e memórias recalcadas daquilo 

que é insuportável e dilascerante olhar. Um mergulho em minhas profundezas em 

busca da minha essência, da minha verdade. Um convite à manifestação do divino, 

àquilo que meu coração convoca. 

 

 

 



   

 

ABSTRACT 

 

Introduction: From the overlap between menstruation and the major rhythms of the 

Universe, such as the phases of the moon, women can acknowledge their own internal 

rhythms, strengthening processes of individuation and self-knowledge. Objective: To 

describe, analysing the current literature, how the knowledge and acceptance of the 

different phases and personal patterns related to the menstrual cycle might serve as an 

instrument for the personal and individualized woman's growth using, as a source of 

inspiration, the interface between the Goddess archetypes, physiology and nutrition, to 

 support the menstrual cycle. Methods: The study corresponded to a narrative review of 

the current literature on menstrual cycle, in different contexts and moments, in the past 

days and actuality. The basis for the organization of this study was based on the 

evaluation of 8 articles and 34 scientific studies, from 2007 to 2018. Results: A 

menstrual cycle is an important sign of vitality and a predictor of health in a woman's 

life. It is the quality of hormonal interflow, which determines how well the body develops 

a healthy menstrual cycle; therefore, the simple shut down of the hormonal flow as a 

treatment for menstrual disorders is quite averse to health, because ovarian functioning 

should, essentially, derive from the support to its normal functions. Since physical, 

emotional, and nutritional stress can alter the hypothalamic-pituitary-adrenal axis and 

hence the menstrual cycle, taking care of these factors seems to be fundamental to an 

ovarian health. The use of divinity-related archetypes can also be an tool to understand 

mental, emotional, physical and spiritual energy. The symbology of the Great Goddess, 

in particular, constituted by the archetypes of the Maiden, Mother, Mother Witch and 

Dark Mother, represent the effects of the moon in women´s body and cycles of life, 

helping them cope with the menstrual cycle. Conclusions: Evoking the awareness of 

women's cyclical nature, using the menstrual cycle as a physiological and symbolic 

portrait of the health, is a valuable pathway to supports a woman's growth and 

development in the society in which she is inserted.  

 

Key words: Menstrual cycle. Self knowledge. Nutrition. Nutrients. Goddess. Archetype. 


