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“Repete-se todos os meses. Sempre que tenho 
a menstruação sou obrigada a �icar deitada na 
cama, tenho que faltar ao trabalho e não 
posso programar nada para o �im-de semana. 
É assim há anos”. 

Este relato resume o que escuto frequente-
mente a quem já foi ou irá ser feito o diagnós-
tico de Endometriose. Porém, muitas mulhe-
res desconhecem ou aguardam anos até 
conhecerem o nome daquilo que julgavam ser 
“uma dor normal” ou “um problema psicoló-
gico”.  E porquê? 

A conotação da menstruação com dor, como 
uma fatalidade, é ainda um tabu no universo 
feminino, com o qual algumas mulheres se 
resignam ou vêm ignorados os seus sintomas 
quando tentam falar sobre o que sentem. 
Outras vezes sentem-se incompreendidas ao 
serem catalogadas como um caso psicosso-
mático.  

Já no século XVIII, Louis Brotherson escreveu 
que “nos seus piores estádios, esta doença 
afeta totalmente o bem-estar da mulher, o seu 
espírito esmorece e, ainda assim, ela vive com 
medo de mais sintomas, como agravamento 
da dor...”. Infelizmente, pouco mudou em mais 
de 200 anos e, em pleno século XXI, a Endo-
metriose permanece uma doença misteriosa, 
da qual se conhece ainda relativamente 
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Quão grande é o problema? 

Menstruação e dor não têm que ser sempre sinónimos. Sempre que o chamado período 
perturbe e/ou afete a vida diária deve ser equacionada a suspeita de Endometriose, 
uma doença in�lamatória crónica que, muitas vezes, só é detetada quando há di�iculda-
de em engravidar. E, neste espaço de tempo, passaram-se 5 ou 7 anos de dor  

pouco, quanto à sua origem, formas de pre- 
venção e tratamento. 

Contudo, a Endometriose é uma doença in�la-
matória crónica, que atinge até 10% das 
mulheres durante os anos de vida reproduti-
va. Carateriza-se pela implantação de endo-
métrio (o tecido que reveste o interior do 
útero) na cavidade abdominal e órgãos repro-
dutivos da mulher (útero, trompas e ovários), 
conduzindo a in�lamação crónica e, por vezes, 

Queremos continuar a cumprir a nossa 
missão, mas só o podemos fazer em seguran-
ça. E, se passados oito meses, voltamos a 
insistir na explicação do nosso Plano de Segu-
rança, é porque continuamos a constatar que 
a mensagem ainda não foi interiorizada por 
todos. Por isso insistimos. 

A responsabilidade de garantir proteção a 
todos os que procuram os nossos cuidados 
�icou acrescida e exigiu-nos uma reação. Os 
escudos de segurança foram elevados ao nível 
máximo e, não raras vezes, são entendidos 
como “exageros”, quando na verdade apenas 
re�letem a adaptação necessária e que se 
impunha, face a uma ameaça, minúscula, 
invisível e ainda pouco conhecida.   

Foi necessária preparação e muito investi-
mento, porque se queremos exigir temos de 
proporcionar essas mesmas condições. Quem 
nos visita já percebeu isso mesmo, seja na 
disponibilização de gel e desinfetante, seja na 
oferta de máscaras cirúrgicas. Mas, de entre 
todas as condicionantes que fomos obrigados 
a implementar, há duas que continuam 
“incompreendidas”. A posse da carteira, bolsa 
individual e o acompanhamento de doentes. 

Todos percebem que é importante a higieni-
zação do calçado, no tapete apropriado que 
existe à entrada, todos percebem que o uso de 
máscara é importante, que é seguro desinfe-
tar as mãos e todos confessam que sentem 
insegurança em espaços fechados com muitas 
pessoas. 

Mas, quando se fala na carteira das senhoras, 
parece ser zona de altar santi�icado e, de tão 
habituadas estarmos a esta dependência não 
cai bem a indicação de que a carteira deve 
�icar no carro. Sim, é verdade que até à chega-
da do SARS-CoV2 a carteira das senhoras 
tinha tudo o que poderia ser preciso. Hoje, 
não pode ser assim. O Centro Cirúrgico vetou 
a entrada de carteiras, malas, mochilas e 
outros objetos idênticos. Porquê? Basta que 
cada um de nós re�lita um minuto. As cartei-
ras têm, efetivamente, um potencial de contá-
gio enorme, precisamente porque somos 
inseparáveis delas, estão em todo o lado, 
encostam, poisam, são mexidas, guardam 
outros inúmeros objetos, em que mexemos. 
Tiramos, partilhamos (!?) e voltamos a arru-
mar. As carteiras são amigas do SARS-CoV2 e 
inimigas da segurança e proteção. Mas, as 
carteiras não são imprescindíveis, são tão só 
um acessório. Prático, elegante e muito útil, 
mas podemos viver sem elas durante alguns 
meses… É esta ideia que necessitamos de 
reter. 

A outra grande incompreensão passa por não 
autorizarmos a presença de acompanhante 
nas consultas e ou exames médicos, salvo as 
exceções: as grávidas, os casais em tratamen-
to de fertilidade, os invisuais, os menores de 
idade e as pessoas com dé�ice cognitivo. Por 
norma, o doente não se incomoda nada com 
esta medida, mas o acompanhante não gosta e 
reclama. Desde o �ilho, à nora, ao taxista, à 
amiga… Todos querem entrar e acompanhar e 
saber o que se passa dentro da consulta. 

Primeiro que tudo, convém saberem que já 
antes da época COVID-19, era ao doente que 
competia decidir se queria ou não ser acom-
panhado numa qualquer consulta e não o 
contrário. E a legislação não mudou, mas não 
raras vezes é o acompanhante que acha que 
precisa de ser isso mesmo. 

Acrescente-se ainda que a necessidade de 
proteção do doente exige que a distância de 
segurança seja respeitada, que a lotação 
tenha um limite e que o número de pessoas 
em circulação dentro de um espaço fechado 
deve ser reduzido ao estritamente necessá-
rio… Um acompanhante pode e não pode ser 
necessário. É ao médico assistente que com-
pete fazer essa avaliação, caso não exista um 
documento que comprove a existência de um 
dé�ice cognitivo. E, uma vez mais, sugerimos 
que pense neste mesmo assunto durante um 
minuto. Se um médico tiver 10 doentes para 
observação e se todos eles tiverem um acom-
panhante, o número duplica para 20 pessoas. 

Ou seja, a distância de segurança �ica compro-
metida para todos, tal como a lotação do 
espaço. A probabilidade de um eventual 
contágio aumenta, ninguém quer isso. 

O doente nem sempre precisa de um acompa-
nhante. Contudo e se o doente autorizar, esse 
mesmo acompanhante pode agilizar a e�icácia 
do plano terapêutico que será necessário 
implementar e pode dar ênfase aos cuidados 
e/ ou medidas preventivas que o médico 
prescreve para aquele caso concreto. Não é 
preciso acompanhar o doente e entrar dentro 
do Centro Cirúrgico, basta que dê indicação 
ao médico desse interesse e que o doente 
consinta essa mesma intrusão, uma vez que 
toda e qualquer informação clínica é sensível 
e por isso mesmo sujeita a proteção própria. 

Se quiser saber mais detalhes sobre o nosso 
Plano de Segurança e Proteção deve consultar 
o site em https://ccci.pt/guia-covid-19-pla-
no-de-seguranca-e-protecao/ 
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a quistos ováricos, dilatação das trompas e 
aderências entre os órgãos pélvicos. 
 
Os seus principais sintomas são dor mens-
trual (dismenorreia) intensa, dor pélvica 
crónica e dor durante o ato sexual, associadas 
a fadiga e, não raras vezes, a depressão. Sinto-
mas que nem sempre são devidamente reco-
nhecidos e investigados. A doença continua a 
progredir sem diagnóstico. 

As manifestações clínicas podem começar 
logo na adolescência, condicionando o absen-
tismo escolar e a perturbação das normais 
atividades da vida. Com o evoluir da doença, 
sobretudo se não detetada cedo, a qualidade 
de vida é signi�icativamente prejudicada, 
nomeadamente no que respeita à vida sexual, 
afetiva e reprodutiva. O atraso no diagnóstico 
pode estender-se até 7 anos! 

Uma grande parte das doentes com Endome-
triose só conhece o seu diagnóstico quando se 
depara com di�iculdade em engravidar e 
recorre a um especialista em Medicina da 
Reprodução. Estima-se que aproximadamen-
te 30% das mulheres com infertilidade 
tenham Endometriose. 

Quanto à sua �isiopatologia, a teoria mais 
aceite é a de Sampson ou da “menstruação 
retrógrada”, ou seja, a de que o tecido mens-
trual é expelido através das trompas para o 
interior da cavidade abdominal, “semeando” 
pequenos focos dispersos – os implantes 
endometrioticos. Simultaneamente, terá de 
haver uma predisposição genética para a 
doença, pois este é um fenómeno também 
observado em mulheres saudáveis, aquando 
da realização de cirurgias por outra indica-
ção. 

No que respeita à prevenção, apenas é possí-
vel fazê-la de forma secundária, ou seja, reali-
zando um diagnóstico atempado que permita 
instituir medidas terapêuticas precoces para 
controlar os sintomas e a progressão da 
doença.  

A modi�icação de estilos de vida pode contri-
buir para o controlo dos sintomas, com a 
prática de uma alimentação saudável (redu-
zindo o consumo de carnes vermelhas) e de 
exercício �ísico. O acompanhamento psicoló-
gico destas doentes e o desenvolvimento de 
estratégias de coping também devem fazer 
parte da abordagem desta doença, de forma a 
minimizar o seu impacto na qualidade de vida 
da pessoa. 

Atualmente, a Endometriose é uma doença 
que tem tratamento, mas não tem uma cura 
de�initiva. O controlo da dor e/ou tratamento 
da infertilidade são os objetivos principais, 
para os quais existem terapêuticas médicas, 
cirúrgicas e/ou técnicas de Reprodução 
Assistida ao nosso dispor. 

Qualquer uma destas terapêuticas deve ser 
conduzida por médicos com experiência 
nesta doença, pelo que, idealmente, as doen-
tes devem ser acompanhadas em centros 
especializados, sobretudo no que diz respeito 
à cirurgia.   

Concluindo, grande parte das mulheres com 
ciclos menstruais ovulatórios tem algum grau 
de desconforto durante a menstruação que 
pode estar a associado a cefaleia ou cólica 
abdominal. Contudo, estes sintomas são ligei-
ros, não perturbam a vida diária e não neces-
sitam de analgesia. Qualquer dor que se 
sobreponha a isto deve ser investigada. 

Da mesma forma, nenhum clínico deve hesi-
tar em referenciar uma mulher referindo 
estes sintomas, pois pode estar a poupá-la a 
uma sentença de anos de dor e de sofrimento 
silencioso. 

Andreia Leitão Marques   
(Médica ginecologista) 
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