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No menu inicial  o usuário encontra  uma breve descrição sobre o ciclo menstrual e tem 

a possibilidade de acessar três opções de botões (Hormônios, Ciclo Menstrual Uterino e Ciclo 

Menstrual Ovariano) que levam a cenas e animações específicas relativa a esses três botões  

(Figura 1). 

Figura 1- Tela inicial da animação. 

 
 

Um artefato virtual interativo, como o aqui apresentado, que possibilita ao usuário 

decidir o caminho que deseja trilhar na animação, torna este usuário o agente ativo de sua 

própria aprendizagem uma vez que o coloca no centro do processo.  É ele que imprime a 

velocidade na navegação, o numero de repetições de visualização do processo. Isso corrobora 

com a premissa de que adotar uma postura autônoma desde cedo no processo educacional 

promove uma conduta que pode ser levada para toda a vida (SCAICO e QUEIROZ, 2013). 

Aprender a durante toda a vida é vital na sociedade que vivemos que se encontra em constate 

transformação. 

Ao escolher o botão "hormônios" o estudante adentra um caminho que mostra de 

maneira dinâmica o conjunto de órgãos envolvidos no processo da menstruação, os 

respectivos hormônios por eles produzidos e seus locais de atuação. Passando o mouse por 

cima do nome da cada hormônio surge um quadro com uma breve descrição da função do 

hormônio solicitado. Ao clicar em “para ver com mais detalhes!” o navegante é direcionado a 

uma tela que mostra de forma global todo o processo, o que leva a compreensão desse ciclo 

como um processo contínuo e integrado (Figura 2). 
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Figura 2 - Cenas da opção Hormônios. 

 
 
 

Ao clicar o botão "ciclo menstrual uterino" o usuário é conduzido a cenas sobre o 

processo que está divida em três fases: fase menstrual, fase proliferativa e fase secretora. 

Cada uma dessas etapas é acompanhada de um gráfico que indica os respectivos níveis 

hormonais e suas variações durantes os 28 dias do ciclo (seta roxa), sincronizado com as 

mudanças anatômicas e fisiológicas que ocorrem no útero durante esse tempo. A animação 

possui breves textos explicativos falando sobre cada etapa. Ao clicar em “Leia mais!!!” (seta 

verde) o usuário é encaminhado a textos mais detalhados e curiosidades sobre o processo. A 

animação tem a opção de pausar, continuar, repetir e voltar (Figura 3). 

 

Figura 3: Cenas do ciclo menstrual uterino 

 
 

Este design tem a finalidade de despertar a curiosidade do estudante, que o impele a 

escolher os caminhos nos quais quer navegar.   E a curiosidade estimulada é facilitadora da  

construção do  conhecimento. 

O botão "ciclo menstrual ovariano" leva a cenas e dinâmica similares ao do ciclo 

menstrual uterino, porém com suas adaptações e enfoque nas modificações e processos 



       

 

ovarianos. Neste as fases do ciclo menstrual foram divididas em: fase folicular, fase ovulatória 

e a fase luteínica e também possui textos explicativos sobre o processo (Figura 4).   

 

Figura 4: Cenas do ciclo menstrual ovariano. 
 

 
 

 


