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endometrioseéumadoen-
ça que se manifesta em 20
a30%dasmulheresquan-

do tecidosdoendométriose im-
plantamemlocais foradoútero,
causando lesões dolorosas em
váriosórgãos (intestinos,bexiga
e ovários, entre outros) e infer-
tilidadeemalgunscasos. Infeliz-
mente, o tempo médio para se
chegar ao seu diagnóstico não é
nada animador: tem demorado
até sete anos, conforme pesqui-
sa de mestrado feita na Faculda-
dedeMedicinadaUnicamp.Epa-
cientescujossintomas iniciaram
antes dos 19 anos levaram 12
anos para descobrir que tinham
a patologia; em mulheres com
idade entre 20 e 29 anos – qua-
tro anos, e com mais de 30 – três
anos.

“A idade, portanto, foi um fa-
tor significativo, alertando-nos
que suspeitamos pouco de en-
dometriose em pacientes jo-
vens”, conclui o ginecologista
Maurício de Souza Arruda, na
dissertação de mestrado “Avali-
ação do tempo decorrido entre
o início dos sintomas e o diag-
nóstico de endometriose”.

O médico investigou, orienta-
do pelo ginecologista Carlos Al-
bertoPetta,umaamostrade200
pacientesdoAmbulatóriodeEn-
dometriose do Cen-
tro de Atenção Inte-
gral à Saúde da Mu-
lher (Caism).

De acordo com o
que foi apurado, inú-
meros sintomas são
atribuídosàendome-
triose, sendo os mais
significativos cólica menstrual,
dor nas relações sexuais, dor
pélvica não associada à mens-
truação e infertilidade.

Diagnóstico – Não há sinais
patognomônicos que identifi-
quem a endometriose e nem
achado no exame físico, apesar
dehaver sinais sugestivoscomo,
por exemplo, pouca mobili-
zação do útero ao toque, dor à
palpação dos anexos, espessa-
mento do ligamento uterossa-
cro e nódulos no fundo da vagi-
na.

Muitas pacientes atendidas
nos ambulatórios de infertili-
dade têm endometriose (30 a
50%). Neste caso, têm seu diag-
nóstico num intervalo menor –
quatro anos. Isso provavelmen-
teporquea laparoscopia integra
o protocolo da investigação de
infertilidade.

Maurícioarriscaalgumashipó-
teses para essas conseqüências:
asmulheresdemoramparapro-
curar ajuda; é moroso o enca-
minhamento da atenção terciá-
ria para os centros especializa-
dos; sintomas de endometriose
podemseconfundircomoutros
que apenas exigem tratamento
clínico; e o médico, em geral,
subestima a queixa de dor.

Oúnicoexamequediagnosti-
caendometriose, segundoMau-
rício, é a visualização direta das
lesões na pelve, o que equivale
a dizer que este diagnóstico re-
quer procedimento cirúrgico,
sendoavideolaparoscopiaoma-
is indicado.

Outro estudo, intitulado
“Qualidade de vida de mulheres
com endometriose através do SF-
36”, de autoria da fisioterapeuta
Andréa Andrade Marques, avaliou
a qualidade de vida de 60
mulheres com endometriose
(com e sem dor) atendidas no
Caism. A conclusão foi pesarosa:
tinham péssima qualidade de
vida, física e emocional.

Como a idéia era traçar um perfil
dessa população e descrever a
vida e as dificuldades das
mulheres estudadas, foi utilizado
o SF-36, um questionário reduzido
do Medical Outcome Study (MOS).
As 36 questões relacionavam-se
ao estado geral das mulheres.
Para Andréa, a dor teve um papel
relevante na pesquisa, embora as
de intensidade forte e leve não
mostrassem diferenças
significativas entre si, exceto pelo
baixo escore em todas. “Quem
praticava atividade física
apresentava melhores
condições”, salienta Andréa.

A pesquisa, que foi orientada
pelo ginecologista Luis
Bahamondes, comprovou a
importância de dar um suporte
físico e psicológico a elas –
iniciativa tomada no Caism há
quase dois anos, com a criação do
Programa de Apoio a Pacientes
com Endometriose. “Em um dos
nossos trabalhos, pacientes que
tinham qualidade de vida ruim
antes da nossa intervenção agora
alcançaram grandes progressos”,
conta Andréa.
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� � Exame
7 de outubro - O engenheiro eletrônico
Carlos Henrique de Brito Cruz, reitor da
Unicamp, é um dos mais aplicados es-
tudiosos de inovação no país. Come-
çou a se dedicar ao assunto em 1994,
quando comandou a pró-reitoria de
pesquisa da Unicamp. Antes de se
tornar reitor, foi presidente da Funda-
ção de Amparo à Pesquisa do Estados
de São Paulo (Fapesp). Na entrevis-
ta à Exame, ele destrincha a questão
da inovação e diz que as empresas na-
cionais ainda precisam amadurecer a
cultura da inovação. Cruz fala sobre a
relação entre empresas e universida-
des, o papel de cada uma na criação
de patentes, sobre políticas públicas
e mostra os erros cometidos pelo país
nessa área. A entrevista completa está
em http://www.unicamp.br/unicamp/
canal_aberto/clipping/outubro2002/
clipping021008_exame.html

� � Estadao.com.br
4 de outubro - Pela primeira vez no
mundo ou na História, a velha urna da
democracia política da representação
universal, usinada pelos franceses no
século 18, passa a desfilar no Brasil,
neste próximo domingo, um crachá
digno de foguete espacial: CEV/TSE.
No modelo CEV/TSE do Brasil, a in-
violabilidade do sistema agora ampli-
ado para a captura de até 115 milhões
de votos em nove horas (com apura-
ção total em apenas sete horas) foi
testada e aperfeiçoada pelos labora-
tórios datacom da Unicamp, igual-
mente por encomenda do TSE.

3 de outubro - Descobrir quais são,
onde estão e o que fazem as entida-
des do terceiro setor (organizações
não-governamentais) do Brasil é o
objetivo do Guia do Terceiro Setor,
que será criado pela Fundação Ma-
rio Covas e pelo Sistema Estadual de
Análise de Dados (Seade), em con-
junto com a Unicamp, por meio de seu
Núcleo de Estudos da População
(Nepo). O convênio foi assinado nesta
quarta-feira.

� � Correio Popular
4 de outubro - O caso da Rádio Muda
dos estudantes da Unicamp, deve ser
resolvido com bom senso. Não se pode
simplesmente chegar e fechar uma
rádio dentro de uma universidade de-
pois de estar funcionando há 12 anos.
Mesmo sendo pirata. Por outro lado,
há que se considera que o sinal de uma
rádio pirata, por não ser controlado,
pode prejudicar comunicações, inclu-
sive de aviões, colocando vidas em ris-
co. Vai daí, uma conversa entre as par-
tes e uma regularização dentro da lei
seriam os caminhos naturais. E todos
poderiam sair ganhando: o governo
por cumprir a lei e afastar riscos e a
rádio, que poderia sair da “clandesti-
nidade”, ter maior potência, buscar
patrocínio e ultrapassar as fronteiras
do campus alcançando, com certeza,
maior audiência.(Coluna Xeque-Mate)

� � Valor
3 de outubro - A boa fase da agro-
pecuária, traduzida em aumentos de
colheitas de grãos, exportações e do
emprego formal, não se traduz numa
maior capacidade de arrecadação
para os municípios. Esta é uma con-
clusão de Gustavo Zimermann, do
Departamento de Economia da Uni-
camp.

� � Folha de São Paulo
3 de outubro - A Unicamp registrou
neste ano queda nas inscrições para
o seu vestibular. De acordo com a
Comvest (Comissão Permanente pa-
ra o Vestibular), houve 46.593 inscri-
ções para o vestibular de 2003, con-
tra o recorde de 47.265 candidatos no
ano passado. Segundo Leandro Tes-
sler, coordenador-executivo da Com-
vest, a Unicamp não tinha queda nas
inscrições havia cinco anos. O núme-
ro de inscritos também ficou abaixo do
esperado - 50 mil candidatos. A pri-
meira fase do vestibular será realiza-
da no dia 24 de novembro.

� � O Globo
3 de outubro - O candidato do PSDB
à Presidência, José Serra, aproveitou
o último comício de campanha, ontem
à noite em Campinas, no interior de
São Paulo, para lembrar sua trajetória,
que começou como filho de operário
no bairro da Moóca, na capital, até che-
gar a professor universitário na Uni-
camp.
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