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RESUMO: A dismenorréia é uma doença que acomete mulheres com ciclo menstrual ativo e se subdivide 
em dois grupos: primária e secundária. A dismenorréia primária está associada a fenômenos naturais, 
fisiológicos associados à menstruação. A dismenorréia secundária está relacionada a problemas de saúde 
que afetam a mulher, sejam esses problemas fisiológicos ou morfológicos. Tanto uma quanto a outra 
possuem tratamento, porém elas se diferem quanto a origem e intensidade dos sintomas. Os fármacos 
frequentemente utilizados no tratamento da dismenorréia primária são analgésicos e anti-inflamatórios não 
esteróides. Contudo para grande parte dos tratamentos para dismenorréria secundária são necessários 
avaliações ginecológicas através de exames para o diagnóstico deste tipo de dismenorréia.  Mulheres com 
hábitos de vida mais saudáveis, como a prática regular de exercícios físicos, alimentação variada e com 
poucos fatores desencadeantes de stress apresentam uma diminuição na intensidade das cólicas 
menstruais. No entanto, a dismenorréia é uma patologia bastante evidente entre as mulheres e a maioria 
delas desconhecem sua etiologia e as formas de tratamentos existentes, permanecendo com cólicas 
menstruais mensalmente durante todo ciclo menstrual. Este estudo tem como objetivo principal identificar as 
duas formas de dismenorréia entre as acadêmicas do Cesumar e estabelecer as principais metodologias de 
tratamento. O trabalho será realizado através de pesquisa descritiva com aplicação de questionário às 
mulheres dos cursos de graduação da área da saúde e biotecnologia, incluindo Ciências Biológicas, 
Fisioterapia, Biomedicina, Farmácia, Nutrição, Fonoaudiologia, Psicologia, Enfermagem e Estética e 
Cosmética. A amostragem populacional será feita entre mulheres pertencentes à faixa etária de 18 a 25 
anos. O questionário conterá perguntas referentes ao ciclo menstrual e processos relacionados. Além dessa 
pesquisa, propõe-se uma pesquisa exploratória com revisões bibliográficas fundamentadas cientificamente. 
As fontes de informação podem ser adquiridas em bancos de dados on-line, bancos de teses de 
universidades e periódicos. Os resultados obtidos serão analisados e apontados em gráficos e tabelas. A 
partir dos resultados, pretende-se esclarecer dúvidas e auxiliar  o publico feminino  no reconhecimento e 
tratamento da dismenorréia conhecida, popularmente, como “cólica menstrual”. 
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