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Ciclo menstrual 

Teoria 

 

Ciclo Menstrual 

O ciclo menstrual corresponde ao período pelo qual o corpo da mulher passa por mudanças ao longo do 

mês. Esse período prepara o corpo da mulher para a gravidez. 

 

HORMÔNIOS: 

• FSH 

O FSH corresponde ao hormônio folículo estimulante. Esse hormônio é produzido pela hipófise e, como o 

próprio nome já diz, sua função é estimular a maturação do folículo ovariano. O FSH estimula a secreção de 

estrógeno (que é responsável pelo desenvolvimento e maturação dos folículos). 

 

• LH 

O LH corresponde ao hormônio luteinizante. Esse hormônio, assim como o FSH, também é produzido pela 

hipófise e, sua função é estimular a ovulação (liberar o ovócito II, pelo folículo ovariano). 

 

• Estrógeno  

O estrógeno é um hormônio produzido pelo folículo ovariano e é responsável pela preparação uterina para a 

gravidez (aumento da espessura e formação de novos vasos) e pelas características sexuais secundárias 

na mulher, como o crescimento das mamas. 

 

• Progesterona  

O progesterona é um hormônio produzido pelo corpo lúteo (se forma através do folículo ovariano, na fase 

lútea). Esse hormônio é responsável por manter o endométrio até o final do ciclo menstrual ou durante a 

gravidez. 

 

FASES: 

• Fase folicular 

A fase folicular corresponde a primeira fase do ciclo. Ela se inicia com a menstruação (que normalmente 

dura de 3 a 7 dias – na maioria das mulheres, 5 dias) e vai até a ovulação. Essa fase costuma durar de 12 a 

14 dias, e é marcada por fraqueza e cólica.  

Na fase folicular ocorre secreção do FSH pela hipófise. O FSH estimula os folículos ovarianos. Os folículos 

produzem o estrógeno, que estimula o crescimento e espessamento do útero (preparação do útero para a 

implantação do embrião: gravidez). 

Conforme a concentração de estrógeno na circulação sanguínea aumenta (atinge seu pico), ocorre 

feedback negativo: a hipófise inibe a produção de FSH, no intuito de diminuir a concentração de estrógeno. 

O que, de fato ocorre, pois os folículos deixam de ser estimulados e a produção de estrógeno cai. 
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Nessa etapa em que o FSH diminui, ocorre secreção, pela hipófise, do hormônio LH, que provoca o 

amadurecimento e rompimento de um folículo ovariano, que é liberado nas tubas uterinas e vai em direção 

ao útero. Esse é o evento chamado de ovulação, em que o ovócito secundário é liberado e está pronto para 

ser fecundado. Agora entramos na fase lútea. 

Vale lembrar que, após a ovulação ocorre o desenvolvimento do corpo lúteo. 

O dia da ovulação varia, mas, na maioria das vezes, ele ocorre no 14ª dia do ciclo. Vale lembrar que o 

ovócito tem vida curta (mais ou menos 24 horas). 

 

• Fase Lútea 

A fase lútea é a segunda fase do ciclo menstrual. Essa fase se inicia após a ovulação.  

O corpo lúteo é formado após a ovulação, no lugar onde estava o folículo ovariano. O corpo lúteo produz a 

progesterona, que auxilia na manutenção do endométrio até o final do ciclo menstrual ou até a gravidez 

chegar ao fim. A elevada concentração de progesterona na corrente sanguínea inibe, por feedback negativo, 

a produção de LH pela hipófise. 

Repare que, nessa fase, os hormônios LH e FSH estão diminuídos.   

No geral, se não houver fecundação, a fase lútea dura entre 12 e 16 dias. 

Se ocorrer fecundação, o corpo lúteo mantém-se vivo e ativo (pela produção de hCG – Gonadotrofina 

coriônica), produzindo progesterona e dando continuidade a gravidez. Se não ocorrer a fecundação, o corpo 

lúteo começa a se degradar, os níveis de progesterona e estrogênio caem e ocorre a descamação do 

endométrio (menstruação).  

Como a concentração de estrógeno e progesterona é baixa, ocorre estímulo da hipófise, que libera FSH, LH 

e o ciclo recomeça. Esse processo/ciclo continua até a vida reprodutiva da mulher se encerrar: a 

menopausa. 

 

Fase Folicular: 

-inicio com a menstruação  

-dura até a ovulação 

-dura entre 12 a 14 dias 

-aumento FSH e LH 

-aumento estrogênio 

-aumento do útero (novos vasos e 

espessura) 

-fraqueza e cólica são comuns nessa 

fase 

 

Fase Lútea: 

-queda do estrogênio 

-corpo lúteo presente 

-aumento da progesterona 

-sintomas da TPM 

-dura em média 14 dias 

-ocorre a fecundação (caso não 

ocorra, voltamos à fase folicular com 

a menstruação) 
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RESUMINDO O CICLO, TEMOS:  

O hormônio hipofisário FSH inicia o ciclo fazendo o recrutamento de alguns folículos ovarianos. Esses 

folículos em maturação passam a secretar estrogênio que, inicialmente, realiza um feedback negativo na 

hipófise. No entanto, sob altas concentrações, o estrogênio é capaz de estimular a liberação de LH pela 

hipófise, o que marcará a ovulação por volta do 14º dia. O corpo lúteo se forma a partir do que restou da 

liberação do ovócito secundário de dentro do folículo. Ele é responsável pela produção de progesterona e na 

preparação do corpo feminino para uma possível gravidez.  

 

Se não houver fertilização, o corpo lúteo se degenera em corpo albicans, promovendo a queda dos 

hormônios ovarianos. Isso induz a menstruação. 

 

Caso haja a fertilização, com a formação do zigoto, há a produção de beta-HCG (Gonadotrofina coriônica), 

um hormônio que indica ao organismo a presença de um embrião, prolongando a vida do corpo lúteo até o 

desenvolvimento da placenta.  
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Exercícios 

 

1. A anticoncepção de emergência, ou "pílula do dia seguinte", é um método que pode evitar a gravidez. 

O Sistema Único de Saúde disponibiliza dois métodos ao usuário, sendo um deles o medicamento 

que possui levonorgestrel, uma progesterona sintética, que é usado até 72 horas após a relação 

sexual sem proteção.  
BRASIL. Ministério da Saúde. Anticoncepção de emergência: perguntas e respostas para profissionais de saúde. 2005.  

 

Uma mulher no início da fase lútea e, após 30 horas da relação sexual desprotegida, para evitar 

gravidez indesejável, fez uso do medicamento referido no texto. Nessa situação, o medicamento é 

eficaz, pois bloqueia a  

a) maturação do folículo.  

b) liberação do óvulo.  

c) fecundação do oócito.  

d) formação do corpo amarelo.  

e) diferenciação do disco embrionário. 

 

 

2. Técnica reverte menopausa e devolve fertilidade  

Mulher estéril voltou a produzir óvulos após receber um transplante de ovário congelado nos Estados 

Unidos.  
(O Globo, 24/09/99) 

  

No procedimento médico-cirúrgico acima, o tecido ovariano transplantado foi induzido por hormônios 

a produzir óvulos. Isso foi possível porque a função ovariana é estimulada pelos seguintes hormônios 

secretados pela hipófise:  

a) estrogênio e progesterona.  

b) estrogênio e hormônio luteinizante.  

c) folículo estimulante e progesterona. 

d) folículo estimulante e hormônio luteinizante. 

 

 

3. A precocidade da atividade sexual é mundialmente reconhecida como uma das causas do aumento 
na ocorrência de casos de gravidez não planejada. Entre os métodos de prevenção, os contraceptivos 
orais são considerados bastante eficazes. Em geral, esses contraceptivos consistem de uma mistura 
de derivados sintéticos dos hormônios progesterona e estrógeno. 
Com base na literatura sobre reprodução humana e ação hormonal, é correto afirmar que 
contraceptivos orais são eficientes por 

a) impedirem a implantação do óvulo no útero. 

b) impedirem a entrada do espermatozoide no óvulo. 

c) inibirem a secreção do hormônio testosterona, responsável pela lactação. 

d) inibirem a secreção dos hormônios FSH e LH, responsáveis pela ovulação. 

e) impedirem o crescimento da mucosa uterina, necessário à fixação do embrião. 
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4. O gráfico abaixo representa a variação nos níveis de concentração de três hormônios durante o 

processo normal da gestação humana. 

 

 

Pelos dados do gráfico é INCORRETO afirmar que: 

a) no início do parto, as concentrações de HCG, progesterona e estrógeno são altas. 

b) durante a gravidez, as concentrações de progesterona e estrógeno aumentam gradativamente. 

c) aproximadamente no segundo mês de gestação, a concentração de HCG é máxima. 

d) no quinto mês de gestação,  a concentração de HCG é inferior às de progesterona e estrógeno. 

e) no final da gestação, ocorre diminuição nas concentrações de progesterona e estrógeno. 

 

 

5. Observe o gráfico abaixo e marque a alternativa correta a respeito da variação desses hormônios 

durante o ciclo menstrual: 

 

 
 

a) O aumento dos níveis de estrógeno está relacionado com a diminuição do endométrio. 

b) O aumento do índice de estrógeno faz com que ocorra o aumento da secreção de FSH e LH. 

c) Após a ovulação, ocorre uma diminuição nos níveis de progesterona. 

d) Altos níveis de progesterona e estrógeno fazem com que ocorra a liberação do ovócito 

secundário. 
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Gabarito 

 

1. C 

A pílula do dia seguinte vai evitar que haja a fecundação, pois a alta taxa hormonal e sua posterior 

queda fará a mulher menstruar. 

 

2. D 

O FSH e o LH juntos promovem a ovulação na mulher. 

 

3. D 

O estrogênio e a progesterona realizam o feedback negativo. 

 

4. A 

A concentração de HCG é elevada no início da gravidez. O HCG prolonga a vida do corpo lúteo até o 

desenvolvimento da placenta. 

 

5. B 

Observe que os níveis de estrógeno no gráfico são altos perto do dia da ovulação. Isso ocorre porque o 

aumento desse hormônio faz com que o FSH e LH sejam secretados em grande quantidade. O 

aumento do FSH e LH provoca a ovulação. 

 

 

 


