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A prevalênda de cancro em mulheres grávidas E baixa, mas tende a aumentar ' 

á 

Saúde  Estudos dizem que exposição fetal a tratamentos não traz consequências 

Quebrar mitos da 
gravidez e cancro 
Inês Schreck 
ines(ajn.pt 

► Continua a ser um "enorme de-
safio" para os médicos e um "pesa-
delo" para a doente, mas ter um 
cancro durante a gravidez já não 
implica abortar nem adiar trata-
mentos oncológicos. Ao contrário 
do que se pensa, o estado gestacio-
nal não acelera o desenvolvimento 
da doença e. na maior parte dos ca-
sos, os bebés com exposição fetal a 
quimio e radioterapias nascem 
saudáveis. 

Não existem números exatos, 
mas estima-se que haja um dia-
gnóstico de cancro em cada três 
mil gravidezes. Uma prevalência 
baixa, mas que tenderá a aumentar 
dada a idade cada vez mais avança-
da das mulheres quando engravi-
dam, explica Joaquim Saraiva, obs-
tetra do Centro Materno-Infantil do 
Norte e organizador das VII Jorna-
das Materno-Infantis, que decor-
rem hoje no Hospital da Trofa, sob 
o tema "A doença oncológica na 
mulher grávida". O médico já 
acompanhou duas grávidas com 
doença oncológica e a experiência 
marcou-o profundamente. Decidiu 
convidar especialistas para "deba-
ter o assunto e quebrar mitos". 

A evidência cientifica diz que a 
mulher grávida com cancro pode 
fazer tratamentos com segurança a 
partir das 14 semanas. No primeiro 
trimestre, os riscos de malforma-
ção do bebé, aborto espontãneo e 
restrições de crescimento intraute-
rino são demasiado elevados. Mas, 
a partir do segundo trimestre, "a in-
cidência de malformações congé-
nitas é igual à das restantes gravi-
dezes", revela Filipa Flor de Lima, 
pediatra do Serviço de Neonatolo-
gia do Hospital de S. João, no Porto. 
Mantém-se os riscos de restrições 
de crescimento intrauterino, pre-
maturidade, baixo peso à nascença 
e de nados-mortos. 

Na maioria dos casos, corre bem 
e os estudos que existem - "poucos 
e com limitações" - mostram que a 
médio prazo (aos dois anos) as 
crianças que tiveram exposição fe-
tal a tratamentos oncológicos não 
apresentam alterações de desen-
volvimento, refere a médica. 

Outros estudos indicam que 
também não foram detetadas, a 
médio prazo, alterações cardíacas 
nas crianças. No entanto, muito 
ida está por saber: "Será que no 

saber mais 

Pode haver druryda 
• No primeiro trimestre de gravi-
dez, não é recomendável fazer 
qualquer tratamento oncológico. 
Dependendo do caso, a grávida 
pode, no entanto, ser sujeita a ci-
rurgia para remoção de tumor. 

Escolha dos Muna«. 
• Os tratamentos de quimio e ra-
dioterapia podem ser realizados 
nos segundo e terceiro trimestres 
da gravidez. Nem todos os fár-
macos podem ser usados no 
combate à doença, sendo privile-
giados aqueles cuja ação não 
atravessa a barreira da placenta. 

Dadsão conjunta 
• Não há normas de orientação 
para situações clínicas de grávi-
das com doença oncológica. As 
decisões — que pesam os benefí-
cios para a mãe e para o feto —
são tomadas por uma equipa 
multidisciplinár que inclui o obs-
tetra, o oncologista, o especialis-
tas em radiotemPia, entre outros. 

futuro estas crianças vão ter mais 
probabilidade de sofrer alterações 
do comportamento, doenças cróni-
cas, infertilidade, neoplasias, com-
plicações na gravidez e parto?" 
questiona Filipa Flor de Lima. Dú-
vidas que só o tempo e a investiga-
ção poderão desfazer. 

A necessidade de se saber mais 
sobre eventuais efeitos no desen-
volvimento, leva Andreia Leitão, 
pediatra e investigadora da Facul-
dade de Medicina da Universida-
de de Lisboa na área do Neurode-
senvolvimento, a propor um pro-
tocolo internacional de seguimen-
to em consulta destas crianças até 
à idade escolar. "São necessários 
estudos prospetivos" para se ava-
liar a evolução aos seis, sete anos; 
defende. 

As investigações mais recentes 
na área do desenvolvimento psico-
motor concluem que, aos 18 e aos 
36 meses, não há sequelas por ex-
posição fetal à quimioterapia. "O 
mais prevalente nestas crianças 
são queixas de depressão e ansie-
dade, o que pode estar relaciona-
do com o estado emocional da mãe 
durante a gravidez", refere Andreia 
Leitão. • 


