




ENDOMETRIOSE

▪ Perfil da mulher moderna

▪ Conceito 

▪ Etiopatogenia

▪ Menstruação Retrógrada
▪ (Rokitanski, 1860, Sampson, 1927)

▪ Metaplasia celômica (Meyer 1919)

▪ Visão atual: MULTIFATORIAL
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CARACTERÍSTICAS DA ENDOMETRIOSE

▪

▪ Multifocal

▪ Crônica

▪ Progressiva

▪ Não há métodos de prevenção primária e/ou secundária;

▪ Não há cura para a doença;

▪ História familiar positiva aumenta a chance de ter a doença;



▪ 10 a 15% da população feminina em idade fértil.

▪ No Brasil estima-se  que cerca de 6 milhões de mulheres 
tenham a doença (SBE 2009):  problema de saúde pública!

▪ 90% das mulheres com dor pélvica crônica.

▪ Estimativa: 1  a cada 10 mulheres  na fase  reprodutiva teria 
endometriose.

▪ 50% das mulheres com infertilidade.

EPIDEMIOLOGIA



ESTADIAMENTO ENDOMETRIOSE

▪ ESTÁGIO 1  - DOENÇA MÍNIMA

▪ ESTÁGIO 2  - DOENÇA LEVE

▪ ESTÁGIO 3  - DOENÇA MODERADO

▪ ESTÁGIO 4  - DOENÇA GRAVE
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ESTADIAMENTO ENDOMETRIOSE

Estágio 1 - (doença mínima): implantes isolados e sem aderências significativas; 

Estágio 2 - (doença leve): implantes superficiais com menos de 5 cm, sem aderências significativas; 

Estágio 3 - (doença moderada): múltiplos implantes, aderências peritubárias e periovarianas 
evidentes;

Estágio 4 - (doença grave): múltiplos implantes superficiais e profundos, incluindo endometriomas, 
aderências densas e firmes.

A identificação da doença em seu estágio inicial e o rápido encaminhamento para o atendimento 
especializado dão à Atenção Básica o melhor prognóstico e o melhor resultado terapêutico.



CLASSIFICAÇÃO ESTATÍSTICA INTERNACIONAL  DE DOENÇAS E PROBLEMAS 
RELACIONADOS À SAÚDE (CID – 10)

▪ N80.0 Endometriose do útero;

▪ N80.1 Endometriose do ovário;

▪ N80.2 Endometriose da trompa de Falópio;

▪ N80.3 Endometriose do peritônio pélvico;

▪ N80.4 Endometriose do septo retovaginal e da vagina; 

▪ N80.5 Endometriose do intestino;

▪ N80.8 Outra endometriose.



ENDOMETRIOSE



▪ Dismenorréia.
▪ Dispareunia de profundidade.
▪ Infertilidade.
▪ Dor pélvica crônica.
▪ Queixas intestinais e/ou 

urinárias
▪ Assintomática.

QUADRO CLÍNICO



ENDOMETRIOSE  E  INFERTILIDADE

▪ Fator tubário (fator mecânico);

▪ Falência na implantação;

▪ Altera  o fluido peritoneal;

▪ Disfunção  ovulatória;

▪ Reduz as taxas de  sucesso das fertilizações in vitro;

▪ Alterações no desenvolvimento embrionário precoce.



ENDOMETRIOSE  E  ADOLESCÊNCIA

1 - Nunca subestime a dor; 

2- Sempre considere endometriose como uma possível causa de dor cíclica severa; 

3 - Obter uma história detalhada e precisa antes de realizar avaliação clínica e ultra-sonografia 
pélvica; 

4 - Tratar a dor com as terapias hormonais (anticoncepcionais orais combinados ou progestágeno) e 
analgésicos (paracetamol e medicamentos anti-inflamatórios não esteróides); 

5 - Plano de frequentes visitas de acompanhamento para reavaliar o paciente.

Cinco regras práticas para o gerenciamento de adolescentes com 
dismenorréia e dor pélvica crônica: 



DIAGNÓSTICO

▪ ANAMNESE E EXAME FÍSICO:   INSUFICIENTES



▪ “Cultura de que sentir cólica é normal”
▪ Diagnóstico Tardio!
▪ Desconhecimento da existência de métodos de imagem específicos.

DIAGNÓSTICO



▪ EXAMES COMPLEMENTARES

▪ USG Transvaginal com Preparo Intestinal.

▪ Ressonância Magnética  da Pelve.

▪ Ultrassonografia endoscópica transrretal.

▪ Laparoscopia diagnóstica não é mais aceita em centros de
referência com a disponibilidade atual dos métodos de
imagem.

DIAGNÓSTICO



▪ EXAMES COMPLEMENTARES

▪ USG Transvaginal com Preparo Intestinal.

▪ Ressonância Magnética  da Pelve.

DIAGNÓSTICO

NÃO SÃO MÉTODOS CONCORRENTES! 



EXAMES LABORATORIAIS

“Clinicians are recommended not to use biomarkers..., including CA-125, in plasma,
urine or serum, to diagnose endometriosis.”

ESHRE guideline: management of women with endometriosis Human Reproduction, Vol.29,
No.3 pp. 400–412, 2014

Atualmente inúmeras pesquisas
para se descobrir um marcador
não invasivo que detecte a
doença.
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1. Anti-Inflamatórios Não Hormonais (AINH)

2. Anticoncepcional Oral Combinado (ACO) 

3. Progestagênios

4. Desogestrel 75mg  

5. Medrox progesterona 150mg / Trimestral (IM)        

6. Dianogeste 2mg  

7. Mirena

TRATAMENTO



Libera 10ug/dia cavidade uterina leva atrofia do endométrio,

(Bahamondes et al), porém podem persistir sangramento endometrios

ectópico que podem levar a resposta inflamatória e elevar Ca 125.

TRATAMENTO

ENDOCEPTIVO DE LEVONORGESTREL (SIU- LNG)



Esta classe de medicação atua na hipófise levando à desensibilização dos
receptores de GnRH, impede síntese hipofisária de LH e FSH, bloqueia
produção de estrogênio. Disponível no SUS.

Análogos do GnRH (a-GnRH) 

TRATAMENTO



Esta classe de medicação atua na hipófise levando à desensibilização dos receptores de
GnRH, impede síntese hipofisária de LH e FSH, bloqueia produção de estrogênio.
Disponínel no SUS

TRATAMENTO

Análogos do GnRH (a-GnRH) 

▪ Após 30 dias do início do uso GnRH

▪ Acetato de Gosserrelina 3,6 mg ou 10,8 mg subcutâneo: a cada 28 ou 90 dias;

▪ Tibolona 125 mg/dia
▪ 17 bestradiol 1mg / dia

▪ Estradiol adesivo 50mg

Devido efeitos colaterais a adição hormonal não diminui sucesso tratamento

▪ Gestrinona 2,5 – 5 mg/dia



Terapias não medicamentosas

Acupuntura

Fisioterapia

Psicoterapia

TRATAMENTO



ENDOMETRIOSE- PROFUNDA/INFILTRATIVA

→ Endometriose do septo reto vaginal é raríssima!

▪ CONCEITO
▪ lesão com profundidade  >/= 5mm .

▪ QUADRO CLÍNICO
▪ 30%  assintomáticas.

▪ HISTOLOGIA: 
▪ hiperplasia fibromuscular entremeada de focos 

endometrióticos, císticos ou hemorrágicos.



ENDOMETRIOSE PROFUNDA

▪ COMPARTIMENTO ANTERIOR

▪ COMPARTIMENTO POSTERIOR



▪ compartimento posterior
▪ região retrocervical
▪ Ligamento útero sacro
▪ torus uterino
▪ reto/sigm0óide
▪ vagina (fundo de saco posterior)
▪ septo RETO VAGINAL

ENDOMETRIOSE PROFUNDA



▪ Compartimento anterior:
▪ Bexiga
▪ Ligamentos redondos
▪ Peritônio vesico uterino

ENDOMETRIOSE PROFUNDA



▪ 426 pacientes (759 lesões histológicas)

▪ Região retrocervical  (úterossacros 71,6%)
▪ Esquerdo 132 (43,3%)
▪ Direito 78 (25,6%)
▪ Bilateral 95 (31,1%)

▪ Intestino 40,3%
▪ Vagina 28,8%
▪ Bexiga 11,2%    /  Ureter 3,7%



✓Limites

▪ Contornos
▪ Posição
▪ Mobilidade
▪ Serosa ovariana

ENDOMETRIOSE



ENDOMETRIOSE OVARIANA



ENDOMETRIOMA

▪ Cisto contendo finos ecos homogêneos de baixa
ecogenicidade;

▪ Forma arredondada;
▪ Paredes finas e margens regulares;
▪ Diminutos focos hiperecogênicos na parede em

cerca de 35% dos casos;
▪ Área ecogênica periférica pode estar presente em

40 a 80% dos casos (doppler).



▪ É alto o valor preditivo positivo para o diagnóstico de endometrioma pela
USG.

ENDOMETRIOMA TÍPICO



▪ Associação com endometriose  profunda em cerca de 50% dos casos. 

→  Obrigatório pesquisar doença profunda.
Fertil Steril. 2009 Aug; 92 (2) : 453-7

ENDOMETRIOMAS

→ Marcador de doença profunda!



“Kissing ovaries”: A sonographic sign of moderate to 
severe endometriosis.

Fertility and Sterility Vol. 83, No. 1, January 2005▪ Associação em 85% dos casos com 
endometriose profunda e infertilidade.

▪ Importante constar no laudo.



ENDOMETRIOSE PROFUNDA/INFILTRATIVA

→ Endometriose do septo reto vaginal é raríssima!!!!

▪ CONCEITO

▪ lesão com profundidade  >/= 5mm .

▪ QUADRO CLÍNICO
▪ 30%  assintomáticas.

▪ HISTOLOGIA: 
▪ hiperplasia fibromuscular entremeada de focos 

endometrióticos, císticos ou hemorrágicos.



▪ COMPARTIMENTO ANTERIOR:

▪ BEXIGA
▪ LIGAMENTOS REDONDOS
▪ PERITONEO VESICO UTERINO

ENDOMETRIOSE  PROFUNDA



ENDOMETRIOSE ALGORITMO DO EXAME

▪ ULTRASSONOGRAFIA DOS RINS E VIA URINÁRIAS

▪ ULTRASSONOGRAFIA DA PAREDE ABDOMINAL

▪ ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA

▪ ULTRASSONOGRAFIA DAS FOSSAS ILÍACAS 

▪ À DIREITA: ESTUDO DO ILEO/CECO/APÊNDICE.

▪ À ESQUERDA: ESTUDO DO SIGMÓIDE “ALTO”/COLÓN DESCENDENTE

▪ ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL COM DOPPLER COLORIDO



Chamié L P et al. Radiographics 2011;31:E77-E100

ALGORITMO DE EXAME



LAUDO



APRESENTAÇÃO NA ULTRASSONOGRAFIA: 

✓Em geral  as lesões são HIPOECOICAS.

✓Nodulações e/ou Espessamentos.

✓Pontos hiperecogênicos.

✓Cistos (microcistos ou macrocistos).

✓Cuidado com falso positivos!!

✓VAGINA:  vasos adjacentes

ENDOMETRIOSE PROFUNDA/INFILTRATIVA



ENDOMETRIOSE EM  PAREDE ABDOMINAL

▪ Localização mais comum: cicatriz prévia (cesárea, histerectomia, episiotomia,
laparoscopia etc);

▪ Etiopatogenia: iatrogênica por deslocamento de células endometriais durante a
cirurgia;

▪ Apresentação: Nódulo sólido e/ou cisto com queixa específica de dor e aumento
de volume durante a menstruação;

▪ O implante de parede abdominal pode ou não está associado com endometriose 
pélvica.



ENDOMETRIOSE NA REGIÃO UMBILICAL 

▪ Localização rara.

▪ Etiopatogenia: não definida.

▪ Apresentação Clínica: Nódulo na região umbilical, com relato de dor, aumento
de volume e, por vezes, sangramento local durante a menstruação .

▪ ** Marcador de doença profunda. Mandatória investigar a região pélvica!



OBRIGADA!




