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      É uma doença inflamatória crônica, provocada pela 
presença de tecido endometrial (tecido que reveste

 as paredes internas do útero) 
fora da cavidade uterina, 

tendo seu pico de incidência 
entre os 30 e 45 anos. 

ENDOMETRIOSE

VOCÊ SABIA?VOCÊ SABIA?
        A endometriose afeta cerca de 10% das mulheres
em idade reprodutiva e 30 à 50% das mulheres que
apresentam sintomas de pré-menopausa! Em mulheres
diagnosticadas com infertilidade, as taxas podem
chegar à 60%! 

Mas afinal, o que é aMas afinal, o que é a
endometriose?endometriose?



O que causa a endometriose?O que causa a endometriose?  

      A origem da doença ainda é desconhecida, porém
existem algumas teorias sobre o que poderia causá-la,
como por exemplo, fatores anatômicos, imunes,
hormonais e genéticos. 

A classificação mais utilizada é da American Society of
Reproductive Medicine (ASRM), que leva em consideração o
tamanho, a profundidade, a localização dos focos de
endometriose e a gravidade das aderências, sendo:

ClassificaçãoClassificação

Doença mínima: focos isolados e sem aderências
significativas;

Doença leve: lesões livres e dispersas, sem aderências
significantes e focos superficiais;

Doença moderada: diversos focos superficiais e
profundos, com aderências evidentes;

Doença grave: diversos focos superficiais e
profundos, incluindo endometriomas e aderências
densas e firmes.



Cólica menstrual, normalmente muito forte;
Dor pélvica crônica;

   Dor durante as relações sexuais (especialmente no
momento em que o pênis toca o final da vagina);
     Alterações urinárias, como: ardência ao urinar, sangue
na urina, diminuição da quantidade de urina e urgência
para urinar;

    Alterações intestinais, como: inchaço na barriga, sangue
nas fezes, prisão de ventre e dor ao defecar;

Quais são os sintomas?Quais são os sintomas?

Costumam ocorrer durante a menstruação.

Costumam ocorrer durante a menstruação.

Infertilidade.

DiagnósticoDiagnóstico

    É feito através da existência dos sintomas, pela história
clínica da paciente, pelo exame físico, exames laboratoriais e
exames de imagem.



    Medicamentos, como anti-inflamatórios, analgésicos e
anticoncepcionais orais;
      Cirurgia, como a cauterização de focos superficiais e até
mesmo a histerectomia (retirada do útero); 

 Reprodução assistida, para os casos de infertilidade;
      Hormônios, através da inserção do Sistema Intrauterino
(SIU);
   Terapias alternativas, como acupuntura, eletroterapia,
fisioterapia pélvica e mudanças alimentares.

      O tratamento tem como objetivo amenizar as lesões e
promover a qualidade de vida das pacientes, uma vez que a
doença não tem cura. Pode ser realizado através de: 

    Ao perceber a presença ou a piora dos sintomas, procure
ajuda! A equipe de saúde avaliará o seu caso e dará
seguimento ao seu tratamento da melhor forma. E lembre-
se: você não está sozinha! 

TratamentoTratamento

Procure um ginecologista!Procure um ginecologista!



REFERÊNCIASREFERÊNCIAS

Amaral PP, Alves TP, Yamagishi JA, Terra Júnior AT, Cardoso Júnior
CDA. Aspectos diagnósticos e terapêuticos da endometriose. Rev Cient
Fac Educ e Meio Ambiente [Internet]. 2018;9(ed esp): 526-533 doi:
https://doi.org/10.31072/rcf.v9iedesp.583

Flaticon. [Internet]. Disponível em: https://www.flaticon.com/. Acesso em
17 de agosto de 2020.


