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INTRODUÇÃO

Adismenorreia membranosa (DM) é uma subclas-
sificação da dismenorreia, caracterizada pela asso-

ciação da dor menstrual à eliminação vaginal de um
produto elástico oumembranoso, com a forma da cavi-
dade uterina1.
Apesar de não ser citada nos atuais livros de texto de

Ginecologia, podem ser encontradas descrições clínicas
desta entidade em publicações, especialmente dos anos
1950 e 1970. Numa revisão de literatura, através do
PubMed e MeSH, utilizando o termo “membranous
dysmenorrhea”, identificam-se apenas 21 artigos publi -
cados, relacionados com o tema: seis neste século, um
na década de 1990, um na década de 1980, três de 1970
e os restantes, publicados na década de 1960 ou
anterior mente.
Desta forma, a apresentação e descrição de novos ca-

sos é importante não só para umamelhor compreensão
do quadro clínico, como também para o correto
estabele cimento do seu diagnóstico.

CASO CLÍNICO

25 anos, caucasiana, saudável, G1P0 (interrupção
volun tária da gravidez - tratamento médico), a fazer
contracepção oral combinada (0,030mg de etinilestra-

diol e 0,075mg de gestodeno) desde há vários anos, re-
correu ao serviço de urgência (SU) deGinecologia, após
recorrência de expulsão pela vagina de um tecido
membra noso, com forma semelhante à cavidade uteri-
na (Figura 1). O primeiro episódio teria ocorrido 7
meses antes.
Na admissão do SU, referiu ter tido uma dor pélvi-

ca em cólica muito intensa, com algumas horas de du-
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FIGURA 1. Produto membranoso, com a forma da cavidade 
uterina, expulso pela vagina
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ração, com baixa resposta à analgesia com anti-infla-
matórios não esteróides, que antecedeu a eliminação do
produto. A sua hemorragia de privação era habitual-
mente regular, mensal, com 3 a 4 dias de duração e em
quantidade referida como normal (sic); no entanto, no
corrente mês,manteve uma hemorragia vaginal escas-
sa, tipo spotting, persistente, durante a segunda e ter-
ceira semanas do estroprogestativo.Ao exame objecti-
vo encontrava-se corada, hidratada e normotensa. Ao
espéculo, não apresentava alterações valorizáveis, en-
contrando-se com hemorragia de privação em curso,
em pequena quantidade. Ecograficamente a cavidade
uterina era virtual e o endométrio apresentava uma es-
pessura de 3,2mm.
O material expulso, enviado para exame anatomo-

-patológico, confirmou a sua origem endometrial, com
reação decidual do estroma, exuberante.
Ao 6º mês de seguimento, a doente encontrava-se

assintomática, com hemorragias de privação regulares
e em normal quantidade. Manteve o tratamento de
contraceção oral combinada com etinilestradiol e
gestodeno.

DISCUSSÃO

A dismenorreia caracteriza-se por uma dor pélvica in-
tensa, cíclica, associada ou não a hemorragia vaginal.
Estudos indicam que a sua prevalência estimada, varia
entre os 45 e 95%2,3.
O quadro de dismenorreia pode ser classificado

como primário - sem doença orgânica subjacente - ou
secundário - como consequência de uma patologia de
base. Os casos de dismenorreia primária ocorrem du-
rante ciclos ovulatórios, sendo um diagnóstico de ex-
clusão4. O conhecimento atual sugere que sua patofi-
siologia decorre de um desequilíbrio na quantidade de
prostaglandinas e leucotrienos (prostanoides e
eicosanoides), libertados pelo endométrio durante o
fluxo menstrual. Estes, desencadeiam uma hipercon-
tratilidade uterina, reduzindo o fluxo sanguíneo e au-
mentando a sensibilidade à dor5. Alguns quadros mais
severos têm sido associados a umamaior quantidade de
libertação de prostaglandinas, preferencialmente nos
primeiros dois dias de fluxomenstrual.Há fatores des -
critos que podem estar associados a esse quadro, como
idade inferior a 30 anos, baixo índice de massa corpo-
ral, tabagismo,menarca precoce, ciclosmenstruais lon-
gos, fluxo menstrual intenso, entre outros6. Já os
quadros de dismenorreia secundária podem ter diver-

sas etiologias, sendo a mais frequente a endometriose
pélvica4.
A DM é uma entidade clínico-patológica que tem

sido pouco descrita pela comunidade científica. Epi-
demiologicamente não há dados da sua prevalência ou
incidência3. Acredita-se que, na maioria das vezes, há
apenas a informação transmitida pela doente, sem con-
firmação histológica. O desconhecimento médico, de-
vido à ausência de descrição desta entidade nos livros
de texto atuais, contribui também para o seu subdia -
gnóstico. Na maioria dos casos descritos, esta entidade
ocorreu na 2ª e 3ª décadas de vida; no entanto, recen-
temente foi publicado um caso de DM numa criança
púbere de 10 anos8.
A expulsão vaginal de tecido orgânico, numa mulher

em idade fértil, deve ser alvo de estudo.Apresenta como
diagnósticos diferenciais o abortamento, o destaca-
mento de um pólipo (do corpo uterino ou do colo) ou
de um sarcoma botrióides (rabdomiossarcoma embrio -
nário: tumor de origem mesenquimal, de aspeto
polipóide e de localização preferencial, nas mulheres
jovens, ao nível do colo do útero) e, finalmente, a DM8,9.
O exame anatomo-patológico do produto expulso, com
identificação de uma reação do estroma decidual exu-
berante, na ausência de outro tipo de linha celular, ali-
ado, na grande maioria dos casos, às suas característi-
cas macroscópicas, é a pedra basilar no estabelecimen-
to do diagnóstico final.
A razão da ocorrência deste destacamento do en-

dométrio permanece desconhecida.Anteriormente foi
citado que a DM estaria correlacionada com o uso de
altas ou prolongadas doses de hormonas exógenas;
acreditava-se que a progesterona ao decidualizar o en-
dométrio, poderia facilitar o desenvolvimento de
DM10,11. No entanto, a documentação de casos, tal
como aquele que apresentamos, ocorridos em doentes
medicadas com contracetivos hormonais combinados
de baixa dosagem, por curtos períodos de tempo ou
ocorridos em doentes sem qualquer terapêutica hor-
monal, vieram afastar esta hipótese. A DM não está,
portanto, limitada ao uso de uma ou outra formulação
hormonal, nem a sua recorrência se associa à continui -
dade do seu uso - várias doentes mantiveram o mesmo
tratamento, anterior à eliminação do molde, e não apre -
sentaram reincidência do quadro7.
Dado que a etiopatogenia da DM permanece des -

conhecida, em grande parte por serem raros os casos
descritos, compreende-se que o seu tratamento seja
controverso e careça de evidência científica. Foram já
sugeridos tratamentos com altas doses de progesterona,
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de forma a suprimir a ovulação, androgénios, vaso-
constritores (ergotamina) ou curetagem1-3.
A DM não parece estar associada a consequências

negativas, a longo prazo, sendo um quadro com baixa
recorrência e com bom prognóstico7,9.
O relato deste caso clínico justifica-se não só pela es-

cassez de dados, como pela necessidade de discussões
atuais sobre esta patologia.Concluímos pois, haver ne-
cessidade de mais relatos desta entidade, para posteri-
or investigação e melhor caracterização etiológica e,
consequentemente, melhor orientação clínica.
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