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Márcia Mendonça Carneiro
A pandemia do novo coronavírus (Covid-19) trouxe preocupações e ansiedade
para todos, já que a situação muda diariamente. É um momento ímpar que,
naturalmente, faz surgir perguntas.
Mulheres com endometriose são grupo de risco?
Não. Mulheres com endometriose não são consideradas de risco aumentado. Se
você tem endometriose, seu risco é semelhante à população em geral e sua
melhor defesa contra o vírus é minimizar o contato social e lavar as mãos
regularmente.
As cirurgias para o tratamento da endometriose devem ser adiadas?
Várias entidades médicas, assim como a Agência Nacional de Saúde,
recomendaram a suspensão das cirurgias e consultas eletivas, ou seja, “não
essenciais". Esta suspensão temporária é para proteger cirurgiões e pacientes,
além de evitar a busca por recursos de saúde que possam ser necessários para
gerenciar o surto. Isso inclui equipamentos de proteção individual (EPI), leitos de
hospital e respiradores. A decisão final, entretanto, deverá ser tomada em
conjunto com seu médico, pois somente a avaliação individualizada será capaz
de definir a melhor opção.
Há algum risco de seguir usando a medicação hormonal?
Até o momento, não há qualquer indicação para a suspensão do tratamento
hormonal com anticoncepcionais ou o DIU medicado.
Em caso de dor, é preciso ir ao pronto atendimento?
Em geral, as mulheres com endometriose recebem orientações sobre o que fazer
em casos de dor, sem precisar de ir ao pronto atendimento. É sinal de alerta a
presença de dor que não melhora com uso de analgésicos convencionais,
acompanhada de febre, vômitos e mal-estar geral. Se possível, consulte seu
médico antes de se dirigir ao pronto atendimento.

Victor Hugo de Melo

A infecção pelo covid-19 pode piorar minha endometriose?
Até o momento, não há qualquer evidência que aponte para o agravamento da
doença por causa do covid-19.
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Posso prosseguir com meu tratamento para engravidar?
Várias sociedades, entre elas a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva
(SAMR), a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida (SBRA) e a ANVISA
(Agência Nacional de vigilância Sanitária), recomendaram adiar os tratamentos
de infertilidade. Os casos em andamento (em preparação para fertilização in vitro

ou inseminação) devem ser finalizados, mas novos tratamentos não devem ser iniciados, assim como a ida
às consultas deve ser reduzida. A única exceção seriam os casos de preservação da fertilidade em pacientes
oncológicas. A questão é que os tratamentos são eletivos e devem ser, portanto, adiados. Além disso, ainda
se considera o risco de uma possível infecção no primeiro trimestre da gravidez, cujas consequências ainda
não foram estabelecidas.
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