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A Associação Portuguesa da Doença Inflamatória do Intestino (Colite Ulcerosa 
e Doença de Crohn) é uma organização voluntária, sem fins lucrativos, que tem 
como objectivos:

a. O aconselhamento e apoio a pessoas que sofrem de doença de Crohn 
 ou colite ulcerosa;

b.  A melhoria e o alargamento dos cuidados médicos ambulatórios;

c.  A difusão de informação ao público sobre esta doença;

d.  A promoção da investigação sobre as causas e o tratamento desta doença;

e.  A cooperação com a classe médica, pessoal de enfermagem, indústria  
 farmacêutica, serviços e entidades publicas.

Esperamos que esta brochura o ajude a compreender estas doenças e o torne um 
membro activo da nossa associação.

O texto publicado nesta brochura é da autoria da CCFA (Crohn’s & Colitis Foundation of America), que autorizou a sua 
tradução e adaptação. A revisão médica foi feita pelo Dr. Francisco Portela
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Esperamos que este folheto informativo contribua para a melhor compreensão  
da Doença Inflamatória do Intestino na Mulher.

A Doença de Crohn e a Colite Ulcerosa são doenças crónicas do aparelho digestivo,  
conhecidas como doenças Inflamatórias do Intestino (DII). A Doença de Crohn pode 
causar inflamação na parte inferior do intestino delgado (íleo), no intestino grosso (có-
lon) e em qualquer outra parte do aparelho digestivo. A Colite Ulcerosa causa ulceração 
na mucosa do cólon e do recto e manifesta-se por diarreia com sangue, dor abdominal 
e febre, também é usual perda de apetite e emagrecimento. Se a terapêutica falha no 
controlo dos sintomas da doença, ou se ocorrem certas complicações, a cirurgia pode 
ser uma alternativa. No entanto, apesar das exigências do estilo  de vida actual muitos 
doentes conseguem ter uma qualidade de vida normal. A Doença de Crohn e a Colite 
Ulcerosa são doenças que afectam essencialmente a população jovem, com incidência 
ligeiramente mais elevada nas mulheres do que nos homens. As mulheres portadoras 
de DII devem ter a percepção que factores tais como, o ciclo menstrual, a gravidez  
e mesmo a menopausa, podem interferir com a doença.

Assim, neste folheto informativo, espelham-se algumas questões que, com mais 
frequência, se colocam às doentes. As respostas têm por base estudos efectuados  
e disponíveis, em mulheres com DII.

Porque tenho o ciclo menstrual irregular sendo portadora de DII?

São muitos os factores que contribuem para que o ciclo menstrual seja irregular, 
tais como os níveis hormonais, nutrição desadequada e stress. Na doença activa,  
a própria inflamação pode causar uma alteração na função hormonal. O mecanismo 
para regularizar a menstruação passa pelo restabelecimento desse equilíbrio.

A minha doença parece agravar na semana anterior  
ou na semana da menstruação. É normal?

Sim. Na verdade, acontece em muitas doenças. É importante avaliar a variação de 
sintomas que possam estar associados ao ciclo menstrual, para que não se esteja 
a sobrevalorizar a DII. Os mesmos podem estar relacionados com o referido ciclo.
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É seguro usar a pílula tendo DII?

Não há evidência que sugira que a pílula cause Doença de Crohn ou Colite Ulcerosa. 
Apesar de ser segura na Colite Ulcerosa, alguns estudos sugerem que pode agravar 
a Doença de Crohn. No entanto, a maior parte das mulheres, nestes estudos, eram 
fumadoras, um hábito que agrava a Doença de Crohn.

É seguro fazer uma colonoscopia durante o ciclo menstrual?

Sim, não há riscos acrescidos quando associada a colonoscopia ao ciclo.

É comum ter dores durante as relações sexuais?

Não há razões para que a Colite Ulcerosa possa causar dispareunia (termo médico 
para designar a dor sentida pela mulher durante as relações sexuais). Para as 
mulheres com Doença de Crohn, a dispareunia pode ser sinal de doença activa 
na região perianal ou de uma fístula na vagina. Apesar de poder ser embaraçoso 
falar sobre esta questão, deve discutir estes sintomas com o seu gastrenterologista  
e/ou ginecologista.

A hipótese de ter baixo nível de ferro é maior na DII?

Sim. Há maior probabilidade que numa mulher com a mesma idade sem DII, devido, 
não só, a perda normal de ferro através da menstruação, mas também, ao risco 
acrescido de hemorragia e reduzida absorção de ferro.   

A fertilidade nas mulheres com Doença de Crohn  
ou Colite Ulcerosa é similar à das outras mulheres?

Na generalidade, sim. Estudos demonstram que mulheres com Colite Ulcerosa têm 
a mesma taxa de fertilidade que as mulheres sem DII. Estudos de fertilidade em 
mulheres com Doença de Crohn são contraditórios. Um estudo em larga escala 
demonstrou não haver diferença nas taxas de fertilidade, mas estudos anteriores 
e um outro mais recente demonstraram um ligeiro decréscimo de fertilidade nas 
mulheres com DII. Isto é verdade para a Doença de Crohn activa, mas se estiver em 
remissão, as taxas são bastante semelhantes ao normal da população.
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Se o parceiro estiver a ser medicado com sulfasalazina (salazopirina®), a infertilidade 
poderá ocorrer temporariamente, uma vez que este medicamente reduz a produção 
de esperma, um efeito secundário reversível. Antes de tentar engravidar, o parceiro 
deve parar a terapêutica com sulfasalazina e/ou mudar para compostos 5-ASA, tais 
como Asacol®, Pentasa®, Salofalk® ou Claversal® que demonstraram não interferir 
com a produção de esperma.

A gravidez pode prejudicar uma mulher  
com Doença de Crohn ou Colite Ulcerosa?

Qualquer mulher deve ponderar o seu estado de saúde antes de engravidar. Assim, 
deverá equacionar uma eventual gravidez num período em que a doença esteja 
em remissão. De acordo com estudos recentes, as mulheres passam bem durante 
a gravidez se a doença estiver inactiva no momento da concepção. Contudo, se  
a gravidez ocorre durante um período activo é provável que a doença  se mantenha 
activa ou que agrave. Este agravamento ocorre geralmente durante o primeiro 
trimestre na Colite Ulcerosa e durante o primeiro trimestre ou nos meses seguintes 
ao parto na Doença de Crohn.
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A Doença de Crohn ou a Colite Ulcerosa podem afectar  
a gravidez e o parto ou prejudicar o recém-nascido?

A maioria das mulheres grávidas com estas doenças, têm partos normais e bebés 
saudáveis na mesma proporção que as mulheres da população em geral.

A probabilidade de existir um problema que afecte a gravidez é maior numa mu-
lher com Doença de Crohn activa. Nestas mulheres o risco de parto prematuro,  
nado-morto ou aborto espontâneo é maior.

Se os sintomas se agravarem o suficiente para conduzir à cirurgia, o risco para  
o feto será ainda maior. 

Estas doenças têm início durante a gravidez?

Existem vários relatos de casos em que a Colite Ulcerosa teve início durante a gravi-
dez, mas estudos recentes sugerem que as alterações que acontecem com a gravidez 
não são por si só desencadeadoras da doença. A Doença de Crohn também pode 
ter início durante a gravidez. Ambas as doenças podem ter início durante o período 
de pós-parto (as semanas imediatamente seguintes ao parto), o que é muito raro.

Não é prejudicial administrar compostos 5-ASA  
tais como sulfasalazina, mesalamina ou prednisona  
(corticosteróides) durante a gravidez?

É natural que a grávida e o seu obstetra queiram restringir a medicação durante  

a gravidez para evitar prejudicar o feto. Sulfasalazina, prednisona e compostos 5-ASA 

(Asacol®, Claversal®, Salofalk® ou  Pentasa®) são os medicamentos normalmente 

utilizados para controlar os sintomas da Doença de Crohn e da Colite Ulcerosa. Num 

estudo realizado nos E.U.A., a nível nacional, não ficou evidente que a sulfasalazina 

ou a prednisona sejam prejudiciais ao feto quando administradas durante a gravidez. 

Um outro estudo prospectivo demonstrou a segurança de 5-ASA, durante a gravidez, 

sem acréscimo de efeitos adversos. (Neste tipo de estudo, os investigadores acom- 

panharam uma população de doentes durante um período de tempo, com o objectivo de 
comparar dados do início e do fim do estudo). Uma vez que a maior ameaça à gravidez
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parece advir da actividade da própria doença e não da medicação, estes  
fármacos não devem ser descontinuados na grávida. De igual forma, se a doença 
tem um agravamento severo durante a gravidez, a prednisona, a sulfasalazina  
ou os compostos 5-ASA podem ser introduzidos ou aumentados. A sulfasalazina 
ou os compostos 5-ASA podem também ser administrados para manter a remissão 
durante e após a gravidez.

Os efeitos secundários desta medicação são acrescidos  
quando administrados durante a gravidez?

Não. Mas a sulfasalazina pode causar náuseas, a adicionar às náuseas causadas 
pelo início da própria gravidez. A medicação pode também causar azia em tudo 
semelhante à provocada pela própria gravidez.

Uma mulher medicada com sulfasalazina ou prednisona  
deve amamentar o seu bebé?

Sim, se ela assim o desejar. Apesar de alguma sulfasalazina passar para o leite 
materno, a concentração é bastante reduzida e não está demonstrado afectar  
o recém-nascido. Os compostos 5-ASA e os imunomoduladores, tais como 6-MP  
e azatioprina (Imuran®), não parecem ser prejudiciais para o recém-nascido durante 
a amamentação. Contudo, existe um relato de um recém-nascido que teve diarreia 
após a administração à mãe de 5-ASA sob a forma de supositório. A diarreia do 
bebé parou quando a terapêutica da mãe foi interrompida. Quando clinicamente 
praticável, a dosagem de prednisona deve ser reduzida e descontinuada tão rapi-
damente quanto possível em qualquer doente, grávida ou não.

Se a mãe desejar amamentar o seu bebé enquanto medicada com uma dose alta ou 
moderada de prednisona, o bebé deve ser acompanhado por um pediatra.

Os medicamentos imunossupressores, tais como  
a azatioprina, ciclosporina e 6-marcaptopurina, são seguros  
quando administrados durante a gravidez?

Em alguns estudos, realizados em animais, estas terapêuticas causaram danos genéticos 
nas crias. Todavia,  as dosagens destes medicamentos foram muito mais  elevadas do que  
as utilizadas em humanos.
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A evidência resulta de uma longa experiência em mulheres medicadas para  
transplantes em que os resultados foram bons e o risco de efeitos adversos não  
é acrescido. Novamente, a importância de manter a doença inactiva sobrepõe-se 
ao risco de a medicação afectar o feto.

É prejudicial administrar Infliximab ou Adalimumab 
durante a gravidez?

Existe apenas uma experiência limitada do uso deste medicamento durante  
a gravidez, pelo que cada caso deve ser considerado individualmente.

O aborto terapêutico é recomendado, por alguma razão,  
numa doente com DII?

A necessidade de um aborto terapêutico é muito rara. Em alternativa deverá ser 
administrada à doente terapêutica adequada, num esforço para controlar os sin-
tomas. O diagnóstico de DII não é por si só razão para a realização de aborto.

Que procedimentos de diagnóstico  
podem ser realizados de forma segura durante a gravidez?

São procedimentos seguros no diagnóstico e seguimento da doença a ecografia  
abdominal, a sigmoidoscopia, a biopsia rectal, a endoscopia alta e a colonoscopia 
(fortemente indicada no 2º e 3º trimestre). A ressonância magnética é provavelmente 
segura, mas será necessária informação adicional. Os diagnósticos por raio-x devem 
ser adiados até ao pós-parto. Contudo, se por emergência médica, for necessário 
um raio-x, deverá ser um estudo limitado, sendo o bebé devidamente protegido.

A cirurgia na DII pode, em alguma circunstância,  
ser realizada durante a gravidez?

Sempre que possível, a cirurgia deve ser adiada até ao período pós-parto. Contudo, 
se a gravidade da doença é severa e não responde à terapêutica, o risco pode ser 
maior para o doente se não se realizar a cirurgia. 
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É uma questão de ponderar os riscos. Apesar de haver relatos de ressecções intesti-
nais e de íleostomias realizadas com sucesso em grávidas, a realização de qualquer 
cirurgia abdominal reduzirá a probabilidade de sobrevivência do feto.

Cirurgias intestinais anteriores  
podem afectar de alguma forma o decurso da gravidez?

Na mulher com Doença de Crohn as resseções intestinais prévias não parecem 
afectar o decurso da gravidez. Existem igualmente relatos de gravidez bem su-
cedidas em mulheres com colite ulcerosa e anastomose ileo-anal. Mulheres com 
íleostomias na Colite Ulcerosa ou Doença de Crohn podem ocasionalmente sofrer de 
prolapso ou obstrução da ileostomia durante a gravidez. Se possível, será preferível 
adiar a gravidez até um ano após a realização da íleostomia para permitir que  
o organismo tenha tempo para se adaptar.

Na grávida portadora de Doença de Crohn agravada por abcessos ou fístulas,  
em redor do recto ou da vagina deverá ser realizada Cesariana.

Se uma gravidez se complicar em consequência de DII activa,  
é provável que uma futura gravidez seja afectada de igual forma?

Não há qualquer evidência de o percurso de qualquer doença durante a gravidez 
seja igual em gravidez subsequente.

Quais as hipóteses de uma criança gerada por uma mulher  
com DII vir a desenvolver uma  destas doenças?

É possível que descendentes possam desenvolver qualquer uma destas doenças. 
Estudos recentes sugerem que o risco no caso de um dos progenitores ter a doença 
é de 9% e se ambos os pais tiverem a doença a probabilidade aumenta até 36%.

Actualmente, ninguém pode prever se uma criança irá “herdar” a doença do seu 
progenitor/a. Se a criança desenvolver DII, ninguém pode prever em que idade tal 
irá acontecer.
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As grávidas com DII devem seguir uma dieta especial?

Em geral, as grávidas com Doença de Crohn ou Colite Ulcerosa devem seguir  
a mesma dieta equilibrada que é recomendada para qualquer grávida. O obstetra 
e/ou gastrenterologista pode, adicionalmente, recomendar alimentos específicos, 
vitaminas e minerais.

É particularmente importante que qualquer mulher a fazer terapêutica com sul-
fasalazina durante a gravidez tenha um suplemento de ácido fólico na sua dieta,  
o que é recomendado para prevenir malformações do feto detectadas em mulheres 
com uma dieta pobre neste nutriente.

Os factores emocionais causam agudização da doença  
durante a gravidez ou nas semanas seguintes ao parto?

O stress emocional pode causar o agravamento de sintomas durante a gravidez,  
tal como em qualquer outra altura. Mas isto não significa que o stress seja um factor 
desencadeador da doença. De igual forma, o pós-parto é um período normalmente 
caracterizado por uma rápida mudança, tanto física como emocional.

Estas alterações também podem causar um agravamento temporário dos sintomas.

As hipóteses de vir a desenvolver osteoporose são maiores 
nas pessoas com DII?

Sim. Os doentes com Crohn estão particularmente em risco de desenvolver  
osteoporose, pois a terapêutica standard são os corticosteroides e estes têm como 
principal efeito adverso provocar a osteoporose. Após a menopausa, o risco também 
aumenta.

A DII tem algum efeito sobre a menopausa?

Não. Se a doença está inactiva e a menstruação é regular, a menopausa ocorre 
naturalmente. 
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