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histórica
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A saúde da mulher parte em desvantagem, desde logo, por 

ter sido preterida ao homem na investigação, desde os pri-

meiros esforços de mapeamento do corpo humano. O mais 

antigo relato conhecido de uma dissecação pertence ao gre-

go Teofrasto (? – 287 a. C.), a quem se atribui a origem do 

nome Anatomia, que hoje engloba todo o campo da biologia 

que estuda a forma e a estrutura dos seres vivos. A invisi-

bilidade do corpo feminino na anatomia e na investigação 

em geral tem eco na própria história da ilustração científica. 

Qualquer pesquisa do Google sobre anatomia (que envolve 

dissecação) ao longo dos séc. XV, XVI ou XVII nos devolve 

imagens em torno de corpos masculinos.

O preconceito que manteve as mulheres fora da esfera da 

ciência afectou a própria ciência. As crenças sociais de 

que a mulher era um ser inferior intoxicou a investigação 

durante séculos. Darwin (séc. XIX) e os seus seguidores 

sustentavam que a mulher nunca poderia aspirar igualar-se 

aos homens a nível intelectual. Esta convicção, tornada pro-

va quando inscrita no discurso das autoridades científicas, 

não dista muito da que, muitos séculos antes, levou Aristó-

teles a defender que a mulher seria uma espécie de desvio 

relativamente a um tipo mais perfeito que se concretizava 

no homem. O homem seria a medida da humanidade e a 

mulher uma falha, um homem incompleto ou mesmo mu-

tilado.

Na área das ciências biológicas, em espécies em que há 

mais do que uma forma sexual, o macho é considerado o 

exemplar-padrão; da mesma forma, a representação de um 

corpo masculino tende a ser a ilustração da espécie huma-

na. A representação da figura feminina, quando surge, é so-

bretudo associada a temas específicos – órgãos reprodutores 

e gestação. 

A sub-representação
na investigação

«A fêmea é, por 
assim dizer, um 

macho mutilado»

Aristóteles
 (384-322 a.c.)

“A exclusão dos corpos femininos dos livros 
didácticos de anatomia, excepto os especificamente 
obstétricos, revela a falocentricidade do discurso 
anatómico, ainda no séc XX. O corpo masculino 
é entendido como o modelo anatómico ‘universal’, 
sendo as homologias com o corpo masculino tanto 
físicas como visuais.”

Petherbridge & Jordanova, 1997

Dissecação de um cadáver, pintura do sec. XV

No Renascimento, as dissecações tornaram-se uma prática central 
no ensino e na investigação médica. Até 1800, eram realizadas em 
público uma vez que se considerava que o seu valor não se confinava 
à comunidade médica, mas a toda a sociedade.
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Num estudo1 que se debruça sobre a representação histó-

rica do corpo feminino na ilustração científica expõe-se 

como, para além das características anatómicas de cada 

sexo, se recorre habitualmente a representações de género. 

Embora o sexo, por si só, não determine à nascença uma 

identidade feminina ou masculina, e os aspectos culturais 

sejam desnecessários para a compreensão da biologia do 

corpo, as ilustrações de anatomia estão longe de ser neu-

tras, importando mensagens, ideias e valores socioculturais. 

Durante séculos, a medicina foi persistindo na crença de 

que, à excepção dos órgãos reprodutivos, todos os outros ór-

gãos e funções funcionariam da mesma forma em homens 

e mulheres, pelo que não havia necessidade de as estudar. 

O conhecimento sobre a biologia feminina centrava-se na 

capacidade de reprodução das mulheres. Isso definia e res-

tringia o significado de ser mulher.

Mesmo durante o século XX, muitos estudos provam a sub-

-representação da mulher na investigação. Até à década de 

90, pelo argumento de que o ciclo menstrual e a variação 

dos níveis hormonais introduziria demasiadas variáveis e 

afectaria a consistência dos resultados, a participação ex-

clusiva de homens em ensaios clínicos era comum. 

Seja pela linguagem corporal, o modo de vestir, a pose, o 

cabelo ou a silhueta, as imagens científicas estão impreg-

nadas das características que se consideram “adequadas” 

a cada sexo e do próprio ideal de beleza e saúde vigentes. 

Na verdade, a investigação científica não só não se conse-

guiu afastar de estereótipos de género, como foi ajudando 

a perpetuar problemáticas inerentes a discriminações com 

base no sexo. Em cada estágio da sua longa história, e muito 

para além da representação figurativa, a medicina absorveu 

e reforçou as divisões de género socialmente construídas.

Por outro lado, não podia descartar-se a possibilidade de 

uma gravidez, pelo que não só as mulheres em idade fértil 

como as fêmeas em geral eram preteridas por machos (roe-

dores) em laboratório, designadamente em testes de medi-

camentos. 

Não deixa de ser um desafio à lógica que a diferença de 

género que justificava a não inclusão das mulheres nos estu-

dos não fosse depois considerada quando se extrapolavam 

para as mulheres resultados de testes feitos apenas em ho-

mens.

“Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. 
Nenhum destino biológico, psíquico, 

económico, define a forma que a fêmea 
humana assume no seio da sociedade.”

Simone de Beauvoir

Imagem de cima: ilustração do livro The Human Body: What It Is And How It Works (1959). Golden Press. 
Imagem de baixo: Biosphera, Imagem do software Introdução à Anatomia Humana 3D (2012). 1 O corpo feminino na ilustração científica: uma reflexão visual em torno de convenções e padrões de representação, Marta Jerónimo Miranda Afonso, Dissertação 

de Mestrado, 2014
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O facto é que ainda há desconhecimento sobre a mulher. A 

inclusão do género como uma variável a considerar durante 

uma investigação é relativamente recente na medicina e, 

apesar de cada vez mais o financiamento obrigar a inclusão 

de mulheres em ensaios clínicos, não é possível afirmar que 

já estão igualmente representadas. 

Não se sabe como o ciclo menstrual pode afectar a toma 

de um medicamento. Não se sabe quão diferente pode ser 

a sintomatologia de algumas doenças entre homens e mu-

lheres. Tem-se tornado evidente que, por terem queixas 

diferentes, e por ser maior a probabilidade de associarem os 

seus sintomas físicos a perturbações mentais, há sub-diag-

nóstico de doenças cardíacas nas mulheres. 1

1 Declarações de Cristina Gavina, Vice-Presidente da SPC (Sociedade Portuguesa de Cardiologia), 2021

¹ Northwestern Medicine, Analysis of Female Enrollment and Participant Sex by Burden of Disease in US Clinical Trials Between 2000 and 2020, publicado a 

18 de Junho 2021 no JAMA Network Open

² A Drug for Women, Tested on Men, Yale School of Medicine, 2016.

³ The female price of male pleasure, The Week, 2018. 

4 Endometriosis in the UK: Time for Change - APPG on Endometriosis Inquiry Report 2020, com base num inquérito realizado a 2890 mulheres com endometriose

5 “Brave Men” and “Emotional Women”: A Theory-Guided Literature Review on Gender Bias in Health Care and Gendered Norms towards Patients with Chro-

nic Pain, 2018.

A Sociedade Portuguesa de Cardiologia refere que 80% das 

mortes por doença coronária – a principal causa de morte 

das portuguesas - pode ser prevenida com alterações nos 

estilos de vida e educação, mas acrescenta que “a doença 

coronária na mulher está sub-diagnosticada e há um reco-

nhecido sub-tratamento”. 

É consensual que continua a haver um viés de género – na 

investigação, na prática clínica e nos próprios pacientes -, 

que leva a que as doenças que se apresentam de forma dife-

rente nas mulheres sejam muitas vezes mal diagnosticadas, 

e outras que afectam principalmente as mulheres permane-

çam em parte um mistério, com efeitos na prática médica e 

na saúde da mulher. 

Uma sub-compreensão 
histórica… ainda não 

recuperada

“A “natureza” e as capacidades das mulheres foram 
vigorosamente investigadas por uma comunidade 
científica da qual as mulheres (e o feminino) estavam 
quase totalmente ausentes. Como consequência, as 
mulheres tiveram poucas oportunidades de empregar 
os métodos da ciência para reexaminar ou refutar as 
afirmações emergentes sobre a natureza das mulheres. 
(...) Assim surgiu um paradoxo central para a história 
da ciência moderna: as mulheres (e o que as mulheres 
valorizam) foram em grande parte excluídas da ciência, 
e os resultados da ciência muitas vezes foram usados 
para justificar a sua contínua exclusão.”

Schienbinger, 1987

Viés de género na medicina

Cegueira de género
 
A sub-representação da mulher em ensaios clínicos, extrapolando linearmente 
resultados de testes feitos em homens (ou machos) para as mulheres (ou fêmeas) 
– que persiste. Um estudo que analisou 20.020 ensaios clínicos nos EUA, entre 
2000-2020 revelou que as mulheres estão sub-representadas em ensaios clíni-
cos de cardiologia, oncologia, neurologia, imunologia e hematologia1. Segundo 
a Yale School of Medicine, dos 25 participantes num estudo feito em 2015 sobre 
o ‘Viagra Feminino’, 23 eram homens2. Este viés explica porque nem sempre se 
relacionam sintomas com doenças nas mulheres ou porque nelas há maior inci-
dência de efeitos adversos graves de medicamentos (a prática clínica é marcada 
por ajustes apenas relativos ao peso, quando outros aspectos, como o trânsito 
gastrointestinal, pode ter importância na absorção de fármacos).

 

Viés de masculinidade
Uma perspectiva masculinizada da investigação que se reflecte na escolha dos 
problemas a estudar. De acordo com uma pesquisa da PubMed, há cinco vezes 
mais pesquisas sobre disfunção eréctil, que afecta 1 em cada 5 homens, do que so-
bre a síndrome pré-menstrual, que afecta a esmagadora maioria das mulheres3. 
É também responsável pelo desconhecimento sobre o que causa algumas doen-
ças femininas, como a endometriose, que afecta 1 em cada 10 mulheres [no Reino 
Unido, por exemplo, estima-se uma média de sete anos e meio entre o primeiro 
momento em que as mulheres consultam um médico por causa dos seus sintomas e 
a recepção de um diagnóstico firme de endometriose 4].

 

Ideologia do papel de género

Uma atitude do médico e do próprio doente que decorre de estereótipos construí-
dos em torno do homem e da mulher. No paciente, pode influenciar a forma como 
expressa sintomas ou mesmo se procura atendimento médico. Nos profissionais 
de saúde, significa que a forma como os diagnósticos são feitos sejam distintos em 
função do género. Um estudo de 2018, apurou que é frequente médicos conside-
rarem os homens com dor crónica como “corajosos” ou “estóicos” e as mulheres 
com a mesma sintomatologia como “emotivas” ou “histéricas”5. Estas representa-
ções também podem ser prejudiciais aos homens – por exemplo, em situações de 
depressão ou osteoporose, doenças mais comuns nas mulheres. 
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“Há pouco tempo um primo meu teve um AVC e ficou paralisado 
do lado direito. A pessoa tem uma trombose ou um AVC e fica. 
E eu penso assim: ai meu deus, será que algum dia isto me pode 
acontecer? E será que eu, com um braço, vou ser capaz de puxar 
o outro? Eu penso assim… (...) Se lhe acontecer alguma coisa 
[ao marido] vou ser capaz de o ajudar… massagens, exercícios 
para trás e para a frente, acho que vou ser capaz de o ajudar. 
Ao contrário, não sei… acho que não. Ele chora, chora e não vai 
lá. Tenho que ser eu a puxar o braço ou, se estiver em condições, 
dizer-lhe: Marido, puxa-me o braço!”

M, 72 anos, casada, 2 filhas, entrevista aprofundada

“A minha mãe também era [forte], não era tanto como eu, mas 
a minha mãe era uma mulher lutadora. Essa postura de sermos 
fortes também está errada, nem sempre é bom. 
 (…) Nós temos mais mazelas, eu costumo dizer que temos mais 
mazelas na barriga do que eles no corpo todo. Nós temos toda 
a parte hormonal, toda a parte fértil da mulher é muito mais 
complexa do que a do homem… Já viu o que é que eles têm? Uma 
infecção urinária, isso para nós é uma brincadeira! (…) Eles têm 
muito mais força do que nós, é preciso que se note, mas nós somos 
muito mais perseverantes, somos mais resistentes.”

M, 56 anos, divorciada, 3 filhos, entrevista aprofundada

O viés de género, que pesou no avanço da medicina, atra-

vessa naturalmente a forma como cada um dos géneros 

manifesta o seu mal-estar. O facto levaria a supor que as 

mulheres, na sua posição culturalmente associada a fragi-

lidade, cederiam mais facilmente a esse papel. No entanto, 

em relatos de mulheres que entrevistámos, encontrámos 

precisamente o contrário: a tentativa de fuga do lugar de 

fragilidade, mesmo quando o mal-estar era evidente. 

Nas mulheres portuguesas, sobretudo entre as mais velhas, 

sente-se a herança de um tipo de mulher que soube resis-

tir estoicamente num país que durante muito tempo não a 

soube proteger de uma profunda desigualdade de género e, 

tantas vezes, da pobreza e da doença. Essas mulheres foram 

mães e avós das portuguesas que entrevistámos e a sua fibra 

ainda interfere na sua construção identitária e naquilo que 

se assumem ser virtudes femininas. 

Serão as mulheres, considerando o mais que (naturalmente) 

sofrem na comparação com os homens, efectivamente mais 

frágeis? Sobre esta matéria, a opinião da amostra divide-se. 

Mesmo que “fragilidade” se disponha a diferentes interpre-

tações, a investigação sugere que metade das mulheres ten-

de a distanciar-se dessa associação, mesmo (ou sobretudo) 

na comparação com os homens. Entre as mulheres inqui-

ridas, 53% não se vê num lugar de maior fragilidade que o 

homem, um número que sobe ligeiramente junto das mu-

lheres entre os 45 e os 54 anos; 39% admite sentir-se em ge-

ral mais frágil que os homens à sua volta, embora seja difícil 

generalizar; apenas 8% admite que o homem é mais forte e 

a mulher não devia contrariar a sua fragilidade.

Por mais que o reconhecimento de fragi-
lidade possa significar que as mulheres 
se tornam mais defensivas em relação a 
eventos que perturbam o seu bem-estar 
(admitindo que é mais susceptível a de-
sarranjos que o do homem), permanece, 
na maioria das mulheres portuguesas, a 
fuga dessa condição que (culturalmente) 
sempre as colocou num papel de inferio-
ridade.

A fragilidade feminina: 
uma concepção cultural 

a desconstruir?
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É evidente o défice de saúde e bem-estar 
que as mulheres declaram ter face aos homens. 
Poder-se-á dizer que, por visitarem mais o médico, 
diagnosticam mais doenças. Ou que, como alguns 
especialistas sugerem, é culturalmente mais fácil 
à mulher a assimilação do papel de doente. 
Ou, ainda, que a sub-compreensão histórica do 
corpo e da saúde feminina ainda não foi totalmente 
ultrapassada. 

Não pretendendo negar nem confirmar essas 
hipóteses, esta investigação concentra-se em 
procurar compreender melhor as variáveis 
subjectivas de bem-estar que podem explicar este 
diferencial e, em particular, provar a existência 
de bolsas de saúde e bem-estar que a mulher não 
potencia por falta de informação ou consciência 
dessa possibilidade ou pela normalização 
do mal-estar associado à sua saúde reprodutiva. 

Frida Kahlo:  
De um lado, a documentação da sua 
fragilidade, e, do outro, do seu espírito 
de força, nesse caso recorrendo à imagem 
masculina.

Todo o percurso de vida de Frida Kahlo 
foi marcado pela dor física resultante do 
acidente sofrido em criança e das cirurgias 
a que foi sendo submetida. A honestidade 
e frieza na representação da dor humana 
são marcas da sua obra mas, sendo 
verdade que se expôs frágil, Frida também 
parece ter renunciado ao género feminino – 
quando se representava vestida de homem 
e de cabelo cortado – na representação da 
sua força perante as dificuldades. 

Autoretrato com cabelo cortado



O que 
os explica? 
A fisionomia dos ciclos
de vida
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Na investigação de 2021 “A Saúde dos Portugueses: um 

BI em nome próprio” representou-se a saúde como um eixo 

contínuo que se estabelece entre dois pólos: a saúde máxi-

ma (sem limite objectivo), e a saúde mínima, que culmina 

na morte. Todas as pessoas se colocam algures entre estes 

dois pólos, não sendo essa posição firme no tempo. Por mais 

exuberante que seja a saúde, todos experimentam oscila-

ções no eixo de saúde ou bem-estar ao longo da vida. 

De modo comum, vai-se deslizando no eixo à medida que a 

idade avança. Através desta modelização - uma simplifica-

ção de uma equação subjectiva e extremamente complexa 

-, procura destacar-se forças de sentido contrário que desen-

cadeiam movimentos no eixo de bem-estar ou saúde. Do 

lado esquerdo, os factores que podem retirar bem-estar; do 

lado direito, a acção da pessoa, mais ou menos induzida por 

profissionais de saúde.

Estado de saúde: 
uma condição itinerante
(recuperando o conceito)

Correspondência   
directa

Forças que resultam não ape-
nas das exigências específicas 
de cada fase do ciclo de vida, 
como do envelhecimento – um 
processo de degenerescência 
do organismo, que decorre da 
natural passagem do tempo e, 
em fase avançada, acarreta 
disfunções, limitações e fragili-
dades.

Forças diversas, de carácter 
subjectivo. Podem ter sintoma-
tologia (apesar da ausência 
de diagnóstico) ou ser simples-
mente impulsos decorrentes de 
traumas relacionados com epi-
sódios de doença; a consciência 
da herança genética – racional 
ou não – está nesta esfera do 
medo de uma patologia.

Doenças diagnosticadas ou aci-
dentes de diferentes natureza 
e gravidade que merecem res-
posta directa.
São forças não previsíveis, ao 
contrário das que decorrem do 
processo natural de envelheci-
mento ou das que sejam relacio-
nadas com etapas específicas 
do ciclo de vida.

Bem-estar 
ou Saúde mínima

Bem-estar 
ou Saúde máxima

FORÇAS DE ADIÇÃO

Acções de resposta a uma doen-
ça diagnosticada, conduzidas 
pelo próprio e/ou profissionais 
de saúde. Teoricamente, têm 
princípio e fim (a cura), à excep-
ção das doenças crónicas, em 
que o processo de cura é subs-
tituído por um esforço de defesa 
da condição de saúde.

Acções empreendidas com o 
propósito de proteger o estado 
de saúde e prevenir a doença. 
Inclui gerir o bem-estar no dia-
-a-dia, evitar o aparecimento 
de uma doença (por estilo de 
vida não saudável), detectar 
doenças (por ex., com rastreios) 
ou minimizar sequelas de uma 
doença já diagnosticada.

Acções de iniciativa própria re-
lacionadas com estilo de vida 
saudável, tendo por propósito a 
melhoria do nível global de saú-
de. A pessoa procura mais vita-
lidade, auto-estima, bem-estar, 
etc. Pode ser a prazo ou mais 
orientado à conquista de longe-
vidade (com qualidade de vida).

FORÇAS DE SUBTRACÇÃO

CICLO 
DE VIDA

Ou processo de 
envelhecimento

RESPOSTA 
À DOENÇA 

OU ACIDENTE

Adesão a processos 
de cura

TRAUMAS
PESSOAIS

Ou mal-estar 
sem diagnóstico

DEFESA 
DA CONDIÇÃO

Proteger saúde 
e prevenir doença

DOENÇA 
OU ACIDENTE

de diferente 
gravidade

POTENCIAÇÃO 
DA SAÚDE

Maximização 
de bem-estar
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Mal-estares femininos 
sem equivalente no masculino

Há condições e experiências ao longo do ciclo de vida que 

são exclusivas da mulher. Gravidez e parto não são doen-

ças, mas são processos que podem ter implicações negativas 

na saúde. Questões relacionadas com menstruação, contra-

cepção, gravidez indesejada, aborto ou problemas de ferti-

lidade têm repercussões apenas no corpo da mulher. Por 

mais que se reconheça que os homens são parte envolvida 

e sensível em alguns desses processos, há uma dicotomia 

de género inultrapassável em tudo o que envolve a saúde 

reprodutiva da mulher.

A dimensão da divisão entre os sexos em termos de bem-es-

tar é nos dada pelo peso dos que reconhecem pelo menos 

um momento em que enfrentaram mal-estar ao longo da 

vida: 72% das mulheres vs. 48% dos homens entre os 40 

e os 74 anos. A diferença é expressiva e aumenta quando 

olhamos ao detalhe dos eventos que estão na sua origem. 

Não só as mulheres reconhecem, em média, maior número 

de eventos, como esses terão tido nelas consequências mais 

nocivas, físicas e/ou psicológicas. 16% das mulheres que 

atravessaram episódios de mal-estar refere que os mesmos 

deixaram sequelas graves (no corpo ou na mente) com que 

lidam actualmente, por oposição a 8% dos homens.

Se retirarmos as doenças, as cirurgias e os acidentes à lis-

ta de eventos que estiveram na génese de um momento de 

profundo mal-estar físico ou psicológico, percebemos que 

há forças de subtracção de saúde ou bem-estar ao longo do 

ciclo de vida da mulher, como a gravidez, que não têm equi-

valente masculino e, mesmo naquelas em que essa equi-

valência é possível, como o pós-nascimento de um filho, a 

depressão no bem-estar da mulher é muito mais profunda e 

o processo de recuperação muito mais exigente. 

O facto de as mulheres estarem naturalmente sujeitas não 

só a mais forças de subtracção, como a forças de subtrac-

ção mais poderosas, será uma explicação para que não se 

reflicta na sua condição (e percepção) de saúde o esforço 

suplementar que fazem para se manterem saudáveis. A 

contra-força a que se propõem (por exemplo, sendo mais re-

gradas na alimentação ou nos hábitos de consumo de álcool 

e tabaco) não chega para compensar a perda adicional de 

bem-estar a que são submetidas.

Bem-estar 
ou Saúde mínima

MOMENTOS DO CICLO 
DE VIDA REPRODUTIVO 

(ex., maternidade) Momentos em que 
enfrentou mal-estar 
físico e/ou psicológico

DOENÇA OU CIRURGIA  
de diferente 

natureza e gravidade

DEPRESSÃO/ 
ANSIEDADE

UMA IDADE OU UMA 
FASE ESPECÍFICA DO 
DESENVOLVIMENTO

(ex. adolescência)

ACIDENTE
de diferente 

natureza e gravidade

FORÇAS DE 
SUBTRACÇÃO

Mulheres
40 a 74 anos
N=478

Homens
40 a 74 anos
N=253

53%

16%

29%
24%

14%

25%

6%

13%

3% 0,4%
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Reconhece momentos em que tenha enfrentado mal-estar 
relacionado com alterações expressivas do seu corpo 

ou algum outro aspecto físico ou psicológico
N=707

Momentos em que enfrentou mal-estar físico e/ou psicológico
N=707

Embora importantes para identificar momentos em que 

se podem sentir mais fragilizadas, estes dados não nos dão 

uma escala segura nem do número de mulheres que atra-

vessou períodos de mal-estar, nem da intensidade desse 

mal-estar. 

O facto de estarem em diferentes fases do ciclo de vida 

altera o peso relativo de cada evento. Muitas mulheres 

ainda não passaram pela experiência da maternidade e a 

maioria está longe da idade da menopausa. Por outro lado, 

à distância de 30 anos, é difícil recuperar o que se viveu 

na puberdade. É na aproximação da idade ao momento em 

que os eventos ocorrem que se consegue perceber (melhor) 

a escala da perturbação. A puberdade, por exemplo, é refe-

rida como um momento de mal-estar por 62% das mulheres 

entre os 20 e os 24 anos; já a menopausa é indicada por 48% 

das mulheres entre os 55 e os 64 anos. 

O exercício depende também da memória e a memória não 

é fiel aos factos vividos; ou tem elementos a mais, porque 

“As mulheres têm dois cromossomas X e os homens 

têm um X e um Y, o que faz uma diferença considerá-

vel. Isso vai fazer com que as mulheres tenham uma 

configuração somática diferente e necessidades somá-

ticas diferentes dos homens. Não se pode querer que 

funcionem da mesma maneira. Funcionam de formas 

parecidas, mas não exactamente iguais.

Enquanto os homens passam pela puberdade e depois 

pela senescência e não têm ciclicidades periódicas de 

modificações hormonais, nas mulheres é bem dife-

rente. Depois da puberdade começam os ciclos mens-

truais que trazem a menstruação e a ovulação, há a 

gravidez, o parto, o pós-nascimento da criança e ainda 

a menopausa.

as experiências foram reinterpretadas, ou tem elementos a 

menos, porque se seleccionam factos e se elimina o que não 

interessa para a história, para o próprio sentido de continui-

dade. Dificilmente, numa amostra em que 66% das mulhe-

res tem filhos, apenas 12% sentiu mal-estar durante o perío-

do de pós-parto. A memória que querem construir de um 

evento que foi profundamente marcante nas suas histórias 

de vida – ter um filho - impede uma apreciação objectiva 

sobre o impacto que a maternidade teve no seu estado de 

saúde físico ou mental. Não por acaso, foi entre mulheres 

que tiveram gravidezes não planeadas, mal acolhidas pelas 

famílias ou que foram deixadas pelos companheiros que os 

relatos do puerpério surgiram mais dramáticos.

Finalmente, embora as alterações hormonais que as mulhe-

res experimentam ciclicamente tenham uma série de efei-

tos físicos, psicológicos e emocionais, o que a investigação 

sugere é que as mulheres nem sempre são capazes de rela-

cionar os sintomas de mal-estar com eventos do seu ciclo de 

vida reprodutivo. 

Grande parte das alterações do sono nas mulheres 

estão relacionadas com estes períodos porque algu-

mas têm insónias com a menstruação, outras têm hi-

persónia ou insónia na gravidez e muitas mulheres 

começam as suas insónias a seguir ao nascimento de 

um filho (muitas vezes, o primeiro). Depois, quando 

chegam à menopausa, voltam a ter insónias relaciona-

das com as perturbações hormonais por deixarem de 

produzir estrogénios. Tudo isto torna, em termos hor-

monais, as mulheres mais susceptíveis de terem mais 

alterações do sono do que os homens.“

Teresa Paiva, professora e médica neurologista 
especialista em medicina de sono 

Lisbon Sleep Summit, 2018
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Um ciclo mais propício a 
instabilidade emocional

As mulheres em idade reprodutiva passam por uma série 

de acontecimentos que provocam instabilidade de humor. 

Sendo ou não negativos, envolvem variações hormonais 

que podem afectar a resposta emocional a esses aconteci-

mentos, muitas vezes causando ansiedade ou tristeza. 

Não sendo doenças, a menos que se revelem excessivamen-

te intensos ou duradouros, esses sintomas afectam o bem-

-estar e exigem grandes exercício de adaptação.

“Eu não faço a mínima ideia porque é que 
comecei a tomar a pílula. Eu tinha 16 ou 17 
anos e a minha mãe decidiu que eu  tinha que 
ir a uma consulta de ginecologia, embora não 
fosse sexualmente activa. Não me dei nada 
bem com a pílula, ao fim de três meses estava 
super depressiva. Fui lá e ela [médica] deu-me 
outra pílula e fiquei menos depressiva. Achava 
que estava normal, mas o ano passado 
percebi que não… mas tomei estes anos todos! 
Nunca me explicaram nada e nunca me deram 
outras alternativas.”

M, 25 anos, solteira, sem filhos

“Senti que os baby-blues, todas aquelas 
dificuldades do pós-parto, me bateram em 
cheio. O facto de não dormir, o facto de a 
amamentação não ter resultado, a minha 
filha não dormia, tinha cólicas. Sentia que 
estava verdadeiramente sozinha. Achei que 
não estavam a perceber o meu sofrimento. 
(…) Aqueles primeiros seis meses pareciam 
seis anos, nunca mais passavam. (…) Pensava: 
ou sou exagerada ou sou incompetente! 
Se calhar, estou a dramatizar. Levei até à 
última... e depois fui à psiquiatra.” 

M, 35 anos, casada, 1 filha

“Casei aos 35 e nunca tive 
aquela coisa de ‘sempre quis ser 
mãe’, nunca me imaginei assim, 
não era natural, não era uma 
ambição minha. Ele queria… 
muito, muito, muito ter um filho. 
(…) [O processo de fertilidade] 
na realidade é uma coisa de que 
não me quero muito lembrar, 
porque foi horrível. (…) É de uma 
exigência física, emocional… essa 
amiga que fazia os tratamentos, 
de cada vez que perdia [o bebé], 
era devastador. Não acho que 
seja justo para nenhuma mulher 
passar por isso.” 

M, 48 anos, divorciada, sem filhos

“Fiz laqueação de trompas, no 
Hospital Beatriz Ângelo. Foi a 
última vez que lá fui, há 3 anos. 
Engravidei e tive de fazer um 
aborto. Tomo uma medicação 
que tem perigo de má formação. 
Eu achei que não ia correr esse 
risco… e tomei essa decisão. Foi 
a médica que me aconselhou, eu 
estava com imensos problemas... 
‘É o melhor que tens a fazer. 
Não faço porque faço parte dos 
objectores de consciência do 
hospital’. (…) Foi muito triste.”

M, 49 anos, casada, 2 filhos

“Tenho ansiedade. A parte dos 
suores não me incomoda tanto, 
é chato, mas tendo em conta 
tudo o que eu já passei, não me 
incomoda muito… temos agora 
um bocado de calor e, depois, 
tira o casaco, põe o casaco… isso 
é secundário. Para mim é mais 
complicado a parte emocional, 
que está alterada. Até estou a 
tomar medicação para isso…. 
Cheguei quase ao limite e tive 
mesmo que tomar medicação.”

M, 59 anos, casada, 3 filhos

PUBERDADE INFERTILIDADE
não ter conseguido 

engravidar

CONTRACEPÇÃO GRAVIDEZ 
INVOLUNTÁRIA

GRAVIDEZ ABORTOMATERNIDADE
pós-parto

MENOPAUSA

O bem-estar emocional foi 
um aspecto difícil ou muito 
difícil de gerir …

52% 
no pós-parto

[se teve filhos]

37%  
na menopausa
[se está ou esteve na 

menopausa]

30% 
na gravidez

[se está ou esteve 
grávida]
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Um ciclo mais propício a 
perturbações depressivas

A relação entre eventos da saúde reprodutiva da mulher e 

as desregulações de humor é uma evidência. As hormonas 

sexuais são importantes reguladores da actividade neuro-

nal, pelo que as alterações que decorrem de eventos como 

puberdade, gravidez, pós-parto, menopausa, aborto ou, 

simplesmente, o ciclo menstrual, podem levar a variações 

no funcionamento do cérebro, tornando as mulheres mais 

susceptíveis de desenvolver perturbações depressivas ou 

ansiosas.

Embora as causas não estejam totalmente estabelecidas e 

essas perturbações  resultem de uma combinação de dife-

rentes factores, é na adolescência que surgem as diferenças 

de género nos sintomas depressivos – a tendência para a 

depressão psicológica é significativamente superior nas ra-

parigas -, sendo essa maior vulnerabilidade algo que acom-

panha as mulheres ao longo da vida.

Se a maternidade é, em si e só por si, um factor de risco 

para o estado de saúde psicológica da mulher é um tema 

que tem gerado aceso debate; faltam estudos que provem, 

por exemplo, que a depressão pós-parto esteja apenas rela-

cionada com aspectos biológicos. Não obstante, diferentes 

investigações apontam o pós-parto como a fase da vida de 

uma mulher com maior risco para o início ou ressurgimento 

de uma doença mental, estimando que a depressão pós-par-

to possa afectar entre 10% a 20% das mulheres gestantes (o 

número varia em função da metodologia e dos instrumen-

tos de diagnóstico de cada estudo).

Para além da biologia, a própria biografia de saúde da mu-

lher pode ser um factor de risco para a depressão. Proble-

mas prévios relacionados com uma gravidez, como a inferti-

lidade ou um aborto, tornam o risco de depressão pós-parto 

mais elevado. As profundas modificações no corpo durante 

o período da maternidade, e a consequente insatisfação 

com a imagem pessoal, podem estar relacionados com sin-

tomas depressivos durante a gestação e o pós-parto. 

A menopausa será também outro momento crítico para a 

saúde mental da mulher. Para além do aspecto hormonal, a 

perda de capacidade reprodutora ou as alterações no corpo 

podem causar ansiedade e depressão.

Mesmo que a propensão genética para a depressão possa 

ser idêntica entre os sexos, o ciclo reprodutivo atribui à mu-

lher um factor de risco adicional. O presente estudo não só 

sustenta a maior prevalência de depressão na mulher, como 

prova que, na sua génese, estão  frequentemente temas re-

lacionados com esses eventos. 
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Dorothea Tanning
Maternity, 1946-47

Ninguém me tinha falado em depressões pós-parto, apenas me 
disseram para me preparar porque podia ficar um bocadinho 
triste. Mas chorar compulsivamente porque todo o meu corpo 
estava numa confusão (…). Para as pessoas, eu estava óptima 
ao fim de um mês após o parto, eu também não engordei muito 
durante a gravidez. ‘Mas eu não estou óptima! Estou magra 
porque vomito quase tudo o que entra. À noite o meu corpo 
começa a vomitar tudo, de choque… não estou óptima!’ Acho 
que ninguém percebe e, quando eu dizia isto, as pessoas ficavam 
chocadas. ‘Mas não estás contente por ser mãe?’ Eu gosto muito 
da minha filha e não, não estou contente por ser mãe, não estou 
a conseguir gerir isto. (…) A minha mãe passou a vida a dizer:  
‘Sentes um amor avassalador pela tua filha, ainda ela está na 
tua barriga, e quando ela nasce, tu olhas para ela e aquilo é 
imediato!’ Mas eu nunca fui de emoções imediatas… processo, 
tenho que racionalizar tudo o que está a acontecer e sempre 
gostei da minha filha, mas não tive aquela vontade avassaladora 
(…). Aquilo correu tudo tão mal… eu tinha crostas de queimadura 
e pensava: ‘Mas quem é que é capaz de gostar disto? Eu devo ter 
um problema porque não é natural eu chorar tanto porque o meu 
corpo está todo queimado! É tudo natural, a minha própria mãe 
faz disto tudo natural.

Acho que somos educadas a ser super-mulheres e que 
conseguimos tudo e eu sempre fui muito forte, as minhas amigas 
diziam que eu era a Madona porque tinha tudo muito controlado. 
Mas não é suposto ser assim.”

M, 34 anos, casada, grávida e com 1 filha de 2 anos
Diagnóstico de depressão pós-parto


