
ÚTERO PROBLEMAAFETA ENTRE 30 E 60 DAS MULHERES

Miomas uterinos
afetam dois milhões
São os tumores benignos mais frequentes no aparelho genital feminino 0 impacto na

fertilidade e o medo de não voltar a poder engravidar é o que mais atormenta as mulheres
DÉBORACARVALHO

Na maioria dos casos nãohásintomaseamulhernem desconfia de que
algo não está bem Mas

quando sabe da existência de
miomas uterinos teme de ime
diatopelo impacto na fertilidade
e no desejo de ser mãe Dois mi
lhões de mulheres portuguesas
têm miomas uterinos os tu
mores benignos mais comuns
no aparelho genital feminino A
doença afeta entre 30 a 60 das
mulheresnogeral e20 a40 das
mulheres emidade reprodutiva
Não são conhecidas as causas

que levamao aparecimento dos
tumores sabe se contudo que

oseu crescimento é estimulado
pelas hormonas sexuais e que
podemaumentar de dimensões
até à menopausa Os miomas
podemter poucos centímetros
mas podem tambémultrapassar
os 15 centímetros de diâmetro O
principal sintoma são as hemor
ragias uterinas anormais A dor
o desconforto pélvico e a obsti
pação são outros sinais

A idade obesidade raça e
hereditariedade são alguns dos
fatores de risco associados à
doença Apesar de não haver
consenso alguns estudos refe
remque o tabagismo é um fator
positivo ou seja que fumarpre
vine o aparecimento de mio
mas explica aoCMoginecolo
gista António Setúbal A maior
parte dos miomas são benignos
e emalguns casos carecem ape
nas de vigilância Quatro a sete
em 100 mil transformam se
em tumores malignos refere
o médico acrescentando que
a menopausa é uma espécie
de cura para travar o proble
ma após a menopausa com o
cessar do funcionamento dos
ovários e da menstruação os

miomas diminuem de tamanho
podendo mesmo desaparecer
porcompleto
Preservar a fertilidade e a

possibilidade de engravidar
após a fase de tratamento são
duas das maiores preocupações
dasmulheres

Osmiomas que se localizam
dentro do útero ou que estão
na espessurada parede da cavi
dade uterina são na mulher jo
vem o tipo demiomas que pode
causar infertilidade e aborta
mentos de repetição Contudo
um mioma para o exterior do
útero já não terá tanto impacto
na fertilidade damulher expli
ca António Setúbal
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Podeser

remoção do
mioma ou de
todo o órgão

Correio da Manhã Quais são
os tipos demiomas uterinos
António Setúbal Consoante
a sua localização os miomas

podem denominar se de subserosos quando crescem para
fora do útero intramurais
quando se desenvolvem na es

pessura da sua parede e submucosos quando ocresci
mento se faz para dentro da
cavidade uterina

 A maior parte dos miomas
não apresenta sintomas
Porquê

A grande maioria dos
miomas não dá quaisquer
sintomas A sintomatologia
quando existe está relaciona
da tanto com as dimensões
do mioma ou dos miomas
uma vez que raramente estes
tumores são únicos quer
com a sua localização
 Qual é o tratamento
 O tratamento varia em fun

ção das manifestações clínicas
e do desejo da mulher em pre
servar a fertilidade Nem sem

pre há a necessidade de uma
terapêutica definitiva sobre
tudo quando não há sintomas
Na cirurgia pode ser removido
apenas o mioma e estamos a
falar da miomectomia ou en
tão é removido todo o órgão
neste caso trata se
dehisterectomia

Duas gravidezes
apesar de tumor

Raquel Silva de 37 anos é
considerada umexemplo de su
cesso Não teve sintomas nem

suspeitou de que algo não esti
vesse bem até querer engravi
dar e não conseguir Foi esse o
sinal de alerta Já devia ter o
mioma há algum tempo mas
não desconfiava Para mim es
tava tudo normal Mas aos 32
anos tinha o desejo de ficar de
bebé e o diagnóstico apareceu
Foi um choque nunca se está à
espera recorda ao Correio da
ManhãRaquel Silva

A história da professora de
ciências é invulgar e aomesmo
tempo curiosa Durante o pro
cesso Raquel engravidou aos
33 anos Foi operada há um ano
para retirar o mioma de dez
centímetros Voltou a engravi
dar hácincomeses

Dizem me que sou um caso
de sucesso Uma vez que o tu
mor era benigno foi tudo mais
fácil e isso tranquilizou me
bastante Não contava sernova
mente mãe mas o bebé será
muito bem vindo Agora tenho
consultas de rotina é monito
rização conclui a professora
de Ciências

Gravidez não é
ameaçada por
tumor benigno
Nemtodos osmiomas

uterinos têm impacto na ferti
lidade damulher Quando os
tumores são volumosos po
dem originar desconforto

dor nas costas e durante

as relações sexuais
einfertilidade
Amaioria dos casos

de tumores benignos são assin
tomáticos e apenas descobertos
num check up oudurante a
realização deexamesporoutro
motivo Contudo após o trata
mento amulherpode engravi
dar semque a gestação seja
ameaçada

Obranqueamento
dentário tem contrain

dicações Quais
ISABEL GOMES

VISEU

O branqueamentodentário
está contraindicado no caso de
gestantes mulheres que ama
mentam determinadas doen
ças do foro bucal e pacientes
com alergia aos componentes
do produto Deve pedir a opi
nião do seumédico

Os dentes do siso
devem ser extraídos
JOÃO SILVA
MARINHAGRANDE

Não necessariamente De
pende de caso para caso O
dente do sisogeralmente erup
ciona depois da sua arcada
dentária estar totalmente
desenvolvida e não tendo es
paço para crescer vai empurrar
osoutros dentes provocandoo
desalinhamento destes Este é
umdos casosmais comuns que
obriga à extração do dente do
siso porém a remoção nem
sempre é aúnica opção

A partir deque idade
é que as crianças devem
ser acompanhadas
pelo dentista
MARGARIDA FREIRE
CASTELO DE VIDE

Aprimeira consulta deve ser
realizada quando osprimeiros
dentes temporários de leite

erupcionam ou no máximo
até à criança completar o pri
meiro ano de vida de modo
a estabelecer um programa
preventivo de saúde oral e in
tercetar hábitos que possam
ser prejudiciais

Osdentesestragados
têm influência no estado
de saúde do paciente
RICARDO MOITA

LEIRIA

A boca é repleta de incon
táveis bactérias algumas re
lacionadas com a cárie den
tária e a doença periodontal
Vários estudos relacionam a

inflamação crónica da perio
dontite com o desenvolvi

mento de problemas cardio
vasculares Algumas evidên
cias indicam que estas bacté
rias podem estar relacionadas
com a doença cardíaca obs
truções arteriais e derrame
cerebral Devido à potencial
relação entre periodontite e
problemas sistémicos de saú
de a prevenção pode ser um
passo importante na manu
tenção da saúde geral Da mes
ma forma gestantes com pe
riodontite têmmaiores riscos
de partos prematuros e ou
crianças nascidas com baixo
peso São necessários mais
estudos mas alguns investi
gadores acreditamque bacté
rias e inflamações relaciona
das com a periodontite têm
umpapel importante em algu
mas doenças sistémicas
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