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INTRODUÇÃO

Dores pélvicas, cólicas menstruais fortes, dor com 
relação sexual e dificuldade para engravidar: esses 
sintomas que fazem parte da vida de muitas mulheres 
estão entre os principais sinais da endometriose.

Mais comum do que as pessoas imaginam — a doença 
afeta cerca de 6 milhões de mulheres só no Brasil 
—, a endometriose é também a principal causa de 
infertilidade feminina.

Se é uma doença tão comum, por que tantas mulheres 
não procuram um médico para receber o tratamento 
adequado? Infelizmente porque muitas delas 
aprendem, de forma equivocada, que alguns dos 
sintomas da endometriose são normais.

http://www.clinicafecunda.com.br/
https://www.terra.com.br/noticias/dino/endometriose-acomete-cerca-de-6-milhoes-de-mulheres-no-pais%2C29cf31d643f9b7db76e34eead7b142e8o2fao4xn.html
https://clinicafecunda.com.br/quais-sao-os-sinais-de-infertilidade-feminina.php/
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INTRODUÇÃO

Para solucionar esse problema, só há 
um recurso: informação. É isso que 
vamos oferecer neste guia. Você vai 
descobrir o que é endometriose, quais 
são seus sintomas, suas causas, como 
é feito o diagnóstico e quais são os 
tratamentos possíveis.

Portanto, se você deseja entender que 
doença é essa e como ela afeta a vida 
de milhões de mulheres, não deixe de 
consultar este guia. Boa leitura!

http://www.clinicafecunda.com.br/
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O QUE É ENDOMETRIOSE?

Para entendermos o que é endometriose, 
precisamos saber o que é endométrio e qual a 
sua função no aparelho reprodutor da mulher.

O endométrio é o tecido que reveste 
a parede interna do útero. Ele se torna 
mais espesso e descama a cada ciclo 
menstrual. Logo após a menstruação, inicia 
seu crescimento, pois é uma forma de o 
corpo preparar o útero para receber um 
possível embrião.

Se ocorrer a fecundação e a implantação, 
uma gestação será iniciada — nesse caso, 
o endométrio permanecerá revestindo o 
útero durante toda a gravidez. Se isso não 
acontecer, ele se descama e é eliminado no 
sangue menstrual.

A endometriose é desencadeada quando o 
processo não acontece dessa forma. Por razões 
ainda não totalmente esclarecidas, as células 
do tecido endometrial podem crescer em 
outros órgãos do corpo da mulher.

Em outras palavras, endometriose é a presença 
de tecido semelhante ao endometrial fora da 
cavidade uterina. Pode comprometer ovários, 
fundo de saco posterior e reto/sigmoide 
(parte final do intestino grosso), fundo de saco 
anterior e parede da bexiga, além de outras 
regiões menos comuns. 

As células endometriais respondem ao 
estímulo dos hormônios ovarianos, tal qual o 
endométrio intrauterino.

http://www.clinicafecunda.com.br/
https://clinicafecunda.com.br/conheca-os-sintomas-da-endometriose/
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O QUE É ENDOMETRIOSE?

Por muito tempo a doença foi classificada 
apenas de acordo com sua gravidade. Por 
isso, as pacientes eram diagnosticadas 
como portadoras de endometriose 
mínima, leve, moderada ou severa.

Hoje, os especialistas afirmam que 
uma classificação baseada nos tipos 
das doenças é mais apropriada. Essas 
divisões mostram que a origem da 
endometriose pode ser diferente, e 
por isso ela também deve ser tratada de 
formas distintas.

Entenda que diferenças são essas:

http://www.clinicafecunda.com.br/
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O QUE É ENDOMETRIOSE?

ENDOMETRIOSE SUPERFICIAL 
OU PERITONEAL

É caracterizada por lesões espalhadas no interior do 
abdômen, mas de forma superficial.

A dificuldade para o diagnóstico acontece porque não 
é possível detectar alterações importantes aos exames 
convencionais.

Ela pode assumir uma forma ativa, com pequenos 
sangramentos, ou estar na forma de pouca atividade e 
apenas apresentar fibrose.

Muitas vezes, a paciente só consegue um diagnóstico 
realmente conclusivo durante a videolaparoscopia.

Não são conhecidas exatamente hoje as  
complicações que este tipo de endometriose causa e qual 
sua evolução.

ENDOMETRIOSE OVARIANA

Nesse caso, o endométrio se desenvolve dentro de um 
ou de ambos os ovários, formando os cistos de conteúdo 
espesso chamados endometriomas.

O endométrio que se desenvolve pode ainda criar uma 
aderência entre os ovários e outros órgãos situados ao 
redor. O endometrioma, algumas vezes, é descoberto em 
uma ultrassonografia de rotina, solicitada para avaliar dores 
pélvicas e condições dos genitais.

Quando o endometrioma é maior que 4 cm e a mulher 
deseja engravidar naquele momento, sua remoção cirúrgica 
está indicada. O problema desta remoção é que causa 
diminuição da reserva de óvulos (reserva ovariana).

O diagnóstico pode acontecer em um exame ginecológico 
de rotina, em que as imagens de ultrassom facilmente 
revelam o problema.

http://www.clinicafecunda.com.br/
http://clinicafecunda.com.br/exames/videolaparascopia.php/
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O QUE É ENDOMETRIOSE?

ENDOMETRIOSE INFILTRATIVA 
PROFUNDA

Esse é o quadro mais sério da doença, em que 
as lesões não são superficiais. As implantações 
endometriais atingem mais de 5 mm e 
são capazes de envolver outros órgãos e 
comprometer o bem-estar e a qualidade de 
vida da paciente.

É a forma mais agressiva da doença. Nesse caso, o 
tecido ectópico pode envolver órgãos como bexiga, 
ureteres, septo reto-vaginal, intestinos e ligamentos 
útero-sacro, responsáveis pela sustentação do útero.

Esse tipo de endometriose pode formar nódulos 
que atingem o reto, os órgãos genitais, a vagina, 
o sigmoide, o intestino grosso e o íleo. Tais 
nódulos podem ser sentidos quando é realizado o 
exame ginecológico. 

http://www.clinicafecunda.com.br/
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QUAIS SÃO OS SINTOMAS DA ENDOMETRIOSE E COMO IDENTIFICÁ-LOS?

Como vimos no tópico anterior, alguns tipos de 
endometriose não apresentam sintomas claros. No 
entanto, outros sintomas devem deixar a mulher em 
alerta. Na presença dos seguintes indicativos, é importante 
consultar um especialista.

CÓLICAS MENSTRUAIS MUITO INTENSAS

Durante a menstruação, o endométrio sangra e libera 
substâncias inflamatórias que geram fortes dores pélvicas. 
Portanto, essas cólicas não devem ser simplesmente 
ignoradas, mas relatadas a um especialista e tratadas.

DORES DURANTE AS RELAÇÕES SEXUAIS

Como já dissemos, o crescimento do endométrio causa 
uma inflamação nos órgãos da região pélvica. Por isso, 
durante relações sexuais mais profundas, o contato e o 
impacto, por menores que sejam, provocam dores. Esse é 
um sintoma que deve ser relatado ao médico.

http://www.clinicafecunda.com.br/
https://clinicafecunda.com.br/endometriose-dor-durante-o-sexo-que-pode-causar-infertilidade.php/
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QUAIS SÃO OS SINTOMAS DA ENDOMETRIOSE E COMO IDENTIFICÁ-LOS?

INFERTILIDADE

A endometriose é a causa mais frequente para a dificuldade de engravidar 
— vamos falar um pouco mais sobre essa relação adiante. O fato é que, 
quando um casal tenta uma gravidez durante meses e não obtém 
sucesso, a mulher deve ser investigada para eliminar a possibilidade 
de endometriose.

DORES PARA URINAR DURANTE 
O PERÍODO MENSTRUAL

Um dos órgãos que pode ser atingido pela endometriose é a bexiga, por 
estar localizada na região pélvica. Assim, a mulher está sujeita a essa 
inflamação, a dores para urinar durante o período menstrual e até mesmo 
a sangramentos visíveis na urina.

Assim que a mulher perceber qualquer um desses sintomas, deve 
procurar o médico. Em casos mais graves, a doença pode comprometer 
não só a bexiga, mas também os ureteres e até mesmo o funcionamento 
dos rins. Portanto, esse é um sinal de alerta importantíssimo.

http://www.clinicafecunda.com.br/
https://clinicafecunda.com.br/dificuldades-para-engravidar-conheca-7-possiveis-causas.php/
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QUAIS SÃO OS SINTOMAS DA ENDOMETRIOSE E COMO IDENTIFICÁ-LOS?

ALTERAÇÕES E DORES INTESTINAIS 
DURANTE O PERÍODO MENSTRUAL

Assim como a bexiga, o intestino está localizado 
na região pélvica e está sujeito ao crescimento 
do endométrio. O sangramento e as lesões da 
endometriose também podem provocar inflamação 
nesse órgão, provocando dor intestinal, o que é raro.

Além da dor ao evacuar durante o período menstrual,  
a paciente pode ter fortes cólicas intestinais, dores no 
reto e sangramento nas fezes. Nesses quadros, muitas 
mulheres têm dificuldade para evacuar e podem ter até 
mesmo uma obstrução intestinal.

FADIGA CRÔNICA E EXAUSTÃO

Dores fortes e frequentes, impedimento de realizar 
suas atividades pessoais e profissionais, problemas 
no relacionamento causados por dificuldades 
sexuais decorrentes da endometriose, desequilíbrio 
hormonal e sangramentos abundantes: devido a tantas 
consequências físicas e seus desdobramentos, as 
pacientes muitas vezes chegam à exaustão.

Essa fadiga crônica tem até um nome: endofadiga, e  
é experimentada por um grande número de mulheres 
que precisam lidar com os sintomas e as consequências 
da endometriose.

http://www.clinicafecunda.com.br/
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QUAIS SÃO OS SINTOMAS DA ENDOMETRIOSE E COMO IDENTIFICÁ-LOS?

DOR PÉLVICA CRÔNICA

A inflamação causada pela endometriose 
nos órgãos da pelve pode levar à 
sensação de dor contínua ao longo dos 
anos. Isso significa que, mesmo fora do 
período menstrual, a mulher pode ter sua 
qualidade de vida afetada pelo problema.

http://www.clinicafecunda.com.br/
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QUAIS SÃO AS CAUSAS DA ENDOMETRIOSE?

Existem algumas explicações para a endometriose, mas 
nem todas são totalmente conclusivas. Dentre as principais, 
podemos destacar:

MENSTRUAÇÃO RETRÓGRADA

das pacientes não segue seu curso de eliminação normal, 
retornando em direção à pelve para as tubas uterinas.

MUDANÇAS SÚBITAS NO 
SISTEMA IMUNOLÓGICO

Determinadas alterações no sistema imunológico de 
mulheres fazem com que o tecido endometrial que 
chega à cavidade pélvica não seja rejeitado e eliminado, 
como ocorreria normalmente. 
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QUAIS SÃO AS CAUSAS DA ENDOMETRIOSE?

FATORES GENÉTICOS

A doença é mais comum em mulheres que têm mãe ou 
irmãs com endometriose.

FATORES AMBIENTAIS

Hoje, as mulheres estão expostas a estrogênios de origem 
não natural usados na fabricação de inúmeros produtos 
industrializados, além da poluição e outros fatores de risco 
do ambiente. Eles podem ser associados não só à presença 
da doença, mas também à sua gravidade.

http://www.clinicafecunda.com.br/
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QUAIS SÃO AS CAUSAS DA ENDOMETRIOSE?

ESTILO DE VIDA

Alimentação inadequada, estresse e 
sedentarismo estão entre os hábitos da vida 
moderna que desencadeiam várias doenças. 
Eles criam as condições para uma liberação 
irregular de estrogênio, contribuindo para 
alimentar focos de endometriose.

Vale ressaltar que todas essas hipóteses 
continuam em estudo. Mesmo os 
especialistas afirmam que pode haver mais 
de um fator envolvido no surgimento e no 
desenvolvimento da doença.

http://www.clinicafecunda.com.br/
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QUAL É A RELAÇÃO ENTRE A ENDOMETRIOSE E A INFERTILIDADE?

Especialistas afirmam que a relação entre infertilidade e 
endometriose ainda não está totalmente esclarecida. 
No entanto, é comprovado que a doença dificulta a 
gravidez, visto que apenas 50% das pacientes conseguem 
iniciar uma gestação sem intervenção médica.

Alguns fatores podem explicar por que essa doença 
dificulta a gravidez, gerando frustração no casal que 
planeja aumentar a família. A doença pode provocar:

 » dificuldade de encontro entre o óvulo e o 
espermatozoide devido ao bloqueio das tubas 
uterinas por aderências;

 » impedimento do embrião chegar ao útero para 
implantação devido a esses bloqueios ou a cicatrizes 
que dificultam a mobilidade;

 » implantação do óvulo fertilizado no revestimento das 
tubas por não conseguir chegar ao útero, causando 
uma gravidez ectópica, também conhecida como 
gravidez nas trompas;

 » inflamação crônica na pelve, que pode atrapalhar a 
implantação do embrião na parede uterina;

 » um defeito na fase lútea, dificultando o 
crescimento adequado do endométrio e a 
implantação do óvulo fertilizado;

 » um mau funcionamento dos músculos uterinos, 
impedindo a migração de espermatozoides da vagina 
até as tubas e, consequentemente, a fecundação;

 » alteração na qualidade dos óvulos, dos embriões 
e da receptividade endometrial causada pela 
inflamação Considerado o fator mais importante da 
endometriose na fertilidade.

http://www.clinicafecunda.com.br/
http://www.endometriose.net.br/
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COMO É O TRATAMENTO DA ENDOMETRIOSE?

Ao perceber alguns ou vários desses sintomas, a paciente deve 
procurar um especialista. Baseado em seus relatos, o médico optará por 
alguns procedimentos e exames para realizar ou excluir o diagnóstico:

 » exame pélvico com toque vaginal, que detecta anormalidades 
como massas e nódulos;

 » ultrassonografia, que identifica endometriomas – cistos 
associados à endometriose e que se desenvolvem em órgãos da 
região pélvica – e a endometriose profunda;

 » ressonância magnética, que detecta cistos endometrióticos e a 
endometriose profunda;

 » laparoscopia, embora seja cada vez menos usada para 
diagnóstico.

Hoje, apesar da gravidade e do desconforto de muitos desses sintomas, 
a endometriose é controlada. Para isso, a paciente conta com os 
seguintes recursos:

http://www.clinicafecunda.com.br/
https://clinicafecunda.com.br/por-que-devo-procurar-um-especialista-em-reproducao-assistida-antes-de-engravidar.php/
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COMO É O TRATAMENTO DA ENDOMETRIOSE?

MEDICAMENTOS

São utilizados principalmente para aliviar as dores 
e desacelerar a progressão da doença. Quando 
a mulher não planeja ter filhos, uma opção que 
gera bons resultados é a interrupção do ciclo 
menstrual, que impede a doença de avançar.

Pílulas anticoncepcionais com estrogênio e 
progesterona usadas continuamente, progestagênios 
isolados (pílulas e injeções) ou o DIU hormonal 
estão entre as opções mais utilizadas. Em outros 
casos, os médicos receitam medicamentos para 
impedir a produção de estrogênio pelos ovários.

Esses tratamentos aliviam os sintomas, mas não 
revertem alterações físicas que ocorreram antes 
da terapia. Eles também não eliminam os focos 
ou as aderências, mas, como não ocorre mais a 
menstruação, essas lesões não sangram ou inflamam.

LAPAROSCOPIA

Minimamente invasiva, essa cirurgia retira as 
implantações das áreas afetadas pela endometriose. 
Os focos são removidos, os cistos são drenados 
e o médico retira a capa que os reveste.

Quando a bexiga e o intestino foram afetados, pode 
ser necessário fazer a ressecção de porções desses 
órgãos� O material pode ser levado para laboratório para 
análise, de acordo com orientação médica�

CIRURGIA RADICAL

Em alguns casos, é preciso realizar a histerectomia, 
retirada do útero, dos dois ovários e das tubas uterinas.

http://www.clinicafecunda.com.br/
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CONCLUSÃO

Entendeu o que é endometriose, 
quais são os seus sintomas e como 
ela pode ser diagnosticada e tratada? 
Viu quais são as implicações dela 
não só para a fertilidade, mas para a 
qualidade de vida da mulher?

Esperamos que esse conteúdo 
tenha sido útil para tirar suas 
dúvidas. Nosso desejo é que ele seja 
uma base para você procurar um 
especialista, relatar sinais que geram 
desconforto e obter a orientação e 
o tratamento necessários para uma 
vida plena e feliz.

http://www.clinicafecunda.com.br/
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SOBRE SUA 
EMPRESA

Pioneira na cidade de Uberlândia e região, a Clínica Fecunda vem ajudando, há mais de 21 anos, casais do 
Brasil e exterior a realizar o sonho de ter um filho. Além de um corpo clínico multidisciplinar altamente 
qualificado, a clínica conta com a parceria de profissionais médicos reconhecidos na região por sua excelência.

Aliando atendimento humanizado com os mais avançados recursos tecnológicos, a Fecunda atua em todos 
os aspectos envolvidos no processo de reprodução assistida, da investigação clínica ao nascimento do bebê, 
garantindo que todo o processo aconteça com tranquilidade e segurança.

Se você tem qualquer dúvida relacionada a este ou outros assuntos ligados à reprodução assistida, agende 
uma consulta e fale com um de nossos médicos especialistas. Será um prazer recebê-la.
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