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DISMENORRÉIA
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http://www.hong.com.br/dismenorreia/

DISMENORREIA: Dor pélvica que ocorre antes ou
durante o período menstrual conhecida como cólica
menstrual. Podendo ser primária ou secundária:
-Dismenorreia primária: dor que ocorre naturalmente,
sem que haja alguma lesão nos órgãos genitais;
-Dismenorreia secundária: são patologias causadas
por alterações anormais, como endometriose,
miomas uterinos ou infecções.
As causas da cólica menstrual pode variar de acordo
com o caso:
A dismenorreia primária tem como causa o
processo natural de eliminação das escamações do
tecido intrauterino, as contrações realizadas para
expulsar este tecido provoca a dor, havendo também
uma redução da circulação sanguínea no local, o que
contribui com a dor.
As cólicas também podem apresentar maior
intensidade de acordo com alguns fatores de risco,
como: obesidade, predisposição genética, tabagismo,
má alimentação e sedentarismo.
A dismenorreia secundária, pode estar associada a
alguma disfunção do sistema reprodutor feminino, as
principais causas são:
-Endometriose: é uma patologia que ocorre no
endométrio, ou seja, a parede interna do útero, a
patologia é caracterizada pelo crescimento anormal
deste tecido, mesmo fora do período de menstruação;
-Inflamação pélvica: processos inflamatórios que
acometem diversas estruturas do sistema reprodutor
feminino, isto é, inicia na vagina, acomete o útero, as
trompas e os ovários;
-Miomas uterinos: tumores não cancerígenos que se
formam no útero, que causam desconforto e cólicas.

Os sintomas que caracteriza a dismenorreia primária
são as cólicas pélvicas, dores na base das costas,
dores nas nádegas e na vagina. Outros sintomas
relacionados à dismenorreia primária, podem incluir
diarreia, náusea, vômito, dores de cabeça, fraqueza
muscular com sensação de desmaio. Este período de
dor ocorre durante a menstruação, sendo cessada
após o término no período de sangramento.
A dismenorreia secundária, apresenta a mesma
sintomatologia da primária, porém de forma mais
intensa, isto é, as dores costumam ser mais fortes e
mais constantes e é isso que costuma motivar a
mulher a procurar ajuda médica.
Além da maior intensidade a dismenorreia
secundária, apresenta outros sintomas, quando
provocada por:
-Endometriose: dor durante o sexo, sensação de
estômago cheio, gases, irregularidade na
menstruação.
-Mioma uterino: dor durante o sexo, câimbra,
menstruação pesada.
-Inflamação pélvica: dor no ventre, corrimento
vaginal branco ou amarelado e com forte odor, dor
ao toque genital, febre superior a 38 graus.
TRATAMENTO
Além dos medicamentos para alívio das dores, realizar
compressas quentes na região dolorosa alivia as dores,
bem como manter repouso durante o período menstrual.
A acupuntura pode ser uma terapia importante no
tratamento da dismenorreia proporcionando resultados
excelentes no tratamento da dismenorreia onde a
maioria dos casos podem ser completamente curados.
.Alguns hábitos podem auxiliar na redução da
intensidade da dor, como:
-Alimentação: É preferível a ingestão de alimentos ricos
em fibras, pois ajudam na digestão, da mesma forma,
deve-se evitar alimentos muito fermentados e
gordurosos que atrapalham a digestão.
-Atividade física: exercícios físicos podem auxiliar no
controle da cólica menstrual, pois proporciona sensação
de bem-estar, além de melhorar a circulação sanguínea
e oxigenar mais a região acometida;
-Água: a hidratação adequada dos tecidos auxiliam na
amenização da dor.


