
ENDOMETRIOSE: A DOENÇA
DA MULHER MODERNA
Doença pode causar infertilidade em mulheres e 
comprometer ovários, útero, bexiga e intestinos

A 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) estima que cerca de 180 
milhões das mulheres sofrem de 
endometriose, uma doença que 
quando não tratada pode provocar 
infertilidade e comprometer ór-
gãos como ovários, útero, bexiga 
e intestinos. No Brasil, a doença 

atinge aproximadamente 15% da popula-
ção feminina, correspondendo a 7 milhões 
de casos. Por isso, o março amarelo ressal-
ta a importância da conscientização e do 
tratamento precoce.

A endometriose é chamada de doença 
da mulher moderna. Isso porque a mulher 
menstrua mais, já que retarda a maternida-
de e tem menos filhos. No início do século 
20, a mulher menstruava cerca de 40 vezes 
e hoje tem, em média, 400 menstruações 
durante a vida reprodutiva. Estresse, an-
siedade e fatores genéticos ou ambientais 
também podem estar relacionados à inci-
dência da doença.

Segundo a Sociedade Brasileira de En-
dometriose e Ginecologia Minimamente 
Invasiva, a principal causa é a menstrua-
ção, quanto mais ciclos menstruais a pa-
ciente tiver, maior o risco de ter a doença. 

Entretanto, ainda não existe compreensão 
completa sobre a origem da endometriose. 
Existe uma série de fatores imunológicos, 
genéticos, fatores de crescimento e altera-
ções enzimáticas envolvidas que tornam o 
endométrio de pacientes portadoras mais 
susceptível ao desenvolvimento da doen-
ça.

A endometriose é uma doença inflama-
tória caracterizada por presença de tecido 
endometrial fora da cavidade endometrial 
original. Segundo o médico Edilberto de 
Araújo Filho, especialista em infertilida-
de, a endometriose é uma das doenças gi-
necológicas mais comuns da mulher. “Esse 
termo vem da palavra endométrio, que é a 
mucosa que reveste a cavidade interna do 
útero que cresce e descama todo mês sob 
a ação dos hormônios ovarianos. O estro-
gênio é o hormônio responsável pelo cres-
cimento do endométrio e ele é produzido 
pelo folículo ovariano que cresce todo mês 
no ciclo menstrual normal”, explica.

A endometriose ocorre quando esse 
tecido sai do útero e se implanta em dife-
rentes locais. Em geral, na pelve feminina; 
sendo assim, subdividida em superficial, 
profunda e ovariana, fazendo que a fisiopa-
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togenia de cada uma delas seja provavelmente dife-
rente. Uma classificação simples quanto à severidade 
(leve, moderada e grave) da endometriose é impor-
tante, pois a conduta e o tratamento dependem dessa 
classificação e a recidiva da doença é maior quanto 
maior o grau da doença.

Sintomas

Os sintomas mais característicos da endome-
triose, segundo Edilberto de Araújo Filho, são as 
cólicas menstruais progressivas, ou seja, que vão 
piorando com o tempo e depois as dores aparecem 
fora da menstruação, na relação sexual, quando a pa-

ciente menstrua refere dor na direção do ânus, mas 
em torno de 15 % das pacientes com endometriose 
são assintomáticas.

Embora as dores intensas durante o período 
menstrual sejam um dos sintomas mais recorrentes 
da endometriose, há pacientes onde a doença é as-
sintomática. “Portanto, o acompanhamento com o 
médico ginecologista é essencial para diagnosticar 
possíveis casos. O autoconhecimento e percepção 
dos sintomas é o que frequentemente leva a mulher 
a levantar suspeita de que algo não está bem e pro-
curar ajuda”, diz o médico Alexandre Silva e Silva, 
especializado em Cirurgia Minimamente Invasiva e 
Cirurgia Robótica.

3 exames importantes para o diagnóstico 
da endometriose
4 1 - Exame físico
4 Quando há suspeita da doença, o especialista realiza 
um exame físico de toque vaginal, com o objetivo de 
verifi car se o útero está fi xo, se houve aumento dos 
ovários e possíveis alterações que confi rmem a suspeita. 
Antes, o médico avalia a história clínica da paciente, 
ouvindo com cuidado todos os sintomas e queixas e sem 
pressa, também para tranquilizá-la.

4 2 - Ressonância magnética da Pelve
4 É solicitada com preparo intestinal e é feita por 
um especialista que conhece muito bem a doença. O 
exame possibilita uma avaliação completa da pelve em 
múltiplos planos, com excelente resolução anatômica e 
espacial.

4 3 - Ultrassom endovaginal
4 Também é solicitado com preparo intestinal e é feito 
por especialista em endometriose. O exame consegue 
identifi car a presença de endometriose em qualquer 
local da região da pélvica, como ovários, tubas, bexiga e 
intestino.
4 Os exames são excelentes para diagnosticar a 
presença de endometriose profunda, aquela que tem 
mais de 5mm de profundidade e costuma dar mais 
sintomas, como dores abdominais e/ou pélvicas.

Fonte: Ginecologista e obstetra Marcos Tcherniakovsky, diretor de comunicação 
da Sociedade Brasileira de Endometriose (SBE)
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A enfermeira Ana Paula Sonoda Gubolim, 36 anos, sofria na 
adolescência com muita cólica menstrual e fluxo intenso, mas 
nenhum médico havia falado sobre a endometriose. “Sempre 
tive o sonho de ser mãe, a intenção era engravidar com 35 anos, 
que a gente tenta planejar. Quando eu estava com 30, em 2016, 
em uma consulta de rotina com a ginecologista, ela viu que ti-
nha um cisto no meu ovário e pediu um ultrassom. Aguardei 3 
meses tomando uma medicação. Quando retornei para repetir o 
exame o cisto tinha aumentado. E fui diagnosticada com endo-
metriose, esse cisto era um endometrioma e tinha vários focos 
de endometriose no intestino, na bexiga, no útero. Fiz uma ci-
rurgia para retirar todos esses focos. Comecei a tomar anticon-
cepcional para não menstruar por um período”, conta.

Em seguida, Ana Paula procurou um especialista em re-
produção assistida, em Rio Preto. “Ele me passou orientações, 
que se eu tivesse tido há anos, não teria a necessidade dessa 
cirurgia. Além da endometriose, veio a trombofilia, e eu esta-
va com 30 anos.” Ela também fez um acompanhamento para 
cuidar da alimentação, muito importante para quem está ten-
tando engravidar.

Para realizar o sonho de ser mãe, Ana Paula fez a FIV 
(Fertilização in-vitro). “No dia da implantação, ele transfe-
riu dois embriõezinhos para o meu útero e, graças a Deus, os 
dois deram certo, e hoje eu tenho um casal, uma benção do-
brada, a Ana Laura e o Benício. Eles estão hoje com 5 anos”, 
conta sobre os filhos.

Além da gratidão por ter realizado o sonho de ser mãe, Ana 
Paula faz um alerta para as mulheres que têm sintomas de en-
dometriose. “Procura conhecer um pouco mais, tirar a dúvida 
com o ginecologista. Se eu tivesse sido orientada no início, tal-
vez não teria chegado até esse ponto. Se esse cisto, por exemplo, 
não tivesse surgido e eu estivesse aguardando até os 35 anos para 
engravidar, talvez eu não tivesse uma resposta tão boa, talvez eu 
não conseguisse engravidar nem com a fertilização. Então, que 
elas procurem essa orientação com os seus médicos”, diz.

O sonho da maternidade

A enfermeira Ana 
Paula Sonoda 

Gubolim, 36 anos, e 
o marido, o médico 
veterinário Marcio 

Vinicius da Silva 
Gubolim, 37 anos, 
com os fi lhos Ana 

Laura e Benício
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Infelizmente, a endometriose afeta 
de forma importante a fertilidade fe-
minina. “Esse tecido endometrial, que 
se implanta fora do útero, em geral na 
pelve, provocando reação inflamatória 
e dor, leva a formação de aderências 
pélvicas distorcendo a anatomia local e 
acarretando uma disfunção peritonial, 
de transporte de gametas e de motili-
dade tubária, o que afeta a reprodução 
natural”, explica Edilberto de Araújo 
Filho.

Segundo a Sociedade Brasileira de 
Endometriose, a doença faz com que o 
número e qualidade dos óvulos seja me-

nor, podendo também comprometer as 
trompas. Além disso, a inflamação e as 
aderências dificultam a fertilização. Ne-
nhum medicamento consegue melho-
rar a chance de gravidez espontânea. 
As alternativas para engravidar são a 
cirurgia para eliminar todos os focos e 
técnicas de reprodução assistida.

Araújo Filho explica que a mulher 
jovem (com menos de 30 anos), com 
diagnóstico de endometriose leve, me-
nos de 2 anos de infertilidade, espermo-
grama normal e trompas normais pode 
se beneficiar de uma técnica de repro-
dução assistida de baixa complexidade, 

como a inseminação simples. “Nesse 
caso, os espermatozoides do marido são 
selecionados e colocados direto dentro 
do útero da paciente no momento da 
ovulação, depois de ter feito o acom-
panhamento da ovulação. No entanto, 
o acompanhamento e planejamento 
devem ser feitos por um especialista 
que saberá quando mudar de técnica.”
A Reprodução Assistida de Alta Com-
plexidade (Fertilização In Vitro) é 
indicada para graus avançados de en-
dometriose, com comprometimento 
importante da pelve ou mesmo graus 
mais leves da doença em pacientes com 

Tratamentos para engravidar
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A alimentação é um ponto impor-
tante para o cuidado do corpo como um 
todo. E quando a mulher é diagnosticada 
com endometriose não é diferente. A em-
briologista clínica Ligia Previato, explica 
que um passo muito importante, para 
mulheres que querem engravidar, é rea-
lizar uma avaliação metabólica da pacien-
te, verificando os micronutrientes (como 
B12, ácido fólico, zinco, ferro e cálcio) e 
se atentando principalmente aos marca-
dores inflamatórios.

“No caso da endometriose, o equi-
líbrio do sistema imunológico é im-
portantíssimo, já que ela é considerada 
uma doença autoimune. Como ter esse 
equilíbrio? Com uma alimentação mais 
natural, integral mesmo. O ideal é focar 
em alimentos ricos em antioxidantes, 
com resveratrol (podemos citar a uva, 
por exemplo, entre outros alimentos ‘ro-
xos’)”, explica.

Estudos publicados na revista Bio-
medicine & Pharmacotherapy exami-
nou o efeito da curcumina na doença e 

os resultados mostraram que houve 
uma redução da dor e da inflama-

ção por meio da supressão da expressão 
de citocinas inflamatórias. Também foi 
encontrado para reprimir a invasão, fixa-
ção e angiogênese de lesões endometriais, 
inibindo a progressão da doença. Sendo 
assim, a curcumina pode ser um grande 
aliado no tratamento e prevenção da en-
dometriose.

Além de uma análise clínica, as mu-
lheres precisam ficar atentas aos hábitos 
do dia a dia. “Nosso estilo de vida in-
fluencia diretamente na qualidade dos 
gametas (óvulos e espermatozoides). São 
eles as sementes que darão origem ao 
embrião, ao futuro bebê. O tipo de ali-
mentação tem um impacto significativo 
na qualidade desses gametas, podendo 
ser positivo ou negativo”, explica Ligia.
Segundo a médica, o consumo de ultra-
processados, álcool e bebidas açucaradas 
(sucos e refrigerantes), gordura saturada, 
gordura trans, provoca inflamações atra-
vés da formação excessiva de radicais li-
vres - podendo alterar o DNA das células. 
“Ao passo que se consumirmos alimentos 
naturais e integrais, de origem vegetal 
como cereais integrais, feijões, legumes, 

verduras e frutas, preferencialmente or-
gânicos, teremos um aporte de antioxi-
dantes, o qual é muito benéfico para o sis-
tema imunológico e homeostase celular.”
A médica faz ainda um outro alerta. “Ou-
tra questão importante, que muitas mu-
lheres e homens não sabem, é a respeito 
da exposição aos fatores externos, como o 
uso de produtos de beleza. Estima-se que 
uma mulher utiliza mais de 15 produ-
tos na pele, mas desconhece que está 
colocando para dentro das suas células 
substâncias que chamamos de xenobio-
ticos, que podem alterar o equilíbrio dos 
hormônios”, explica a embriologista.
Ligia explica que a saúde reprodutiva 
está essencialmente ligada ao equi-
líbrio hormonal em ambos os sexos, 
mas a mulher é ainda mais sensível a 
esse equilíbrio. “Além disso, é preciso 
se atentar a exposição à poluição do ar 
e também da água. Já existem diversos 
estudos que comprovam que a polui-
ção do ar e o uso de agrotóxicos, alte-
ram a qualidade dos óvulos, dos esper-
matozoides e podem até provocar 
aborto”, finaliza.

Alimentação saudável

idades superiores a 35 anos. “Nessa 
técnica, é feita uma estipulação ovaria-
na controlada para produção de vários 
folículos que, quando prontos, são aspi-
rados guiado por ultrassom através de 
uma punção transvaginal. Os óvulos 
maduros são fertilizados com os es-
permatozoides do marido, formando 
embriões que são selecionados no la-
boratório e depois transferidos direto 
para dentro do útero, por via vaginal, 
também guiado por ultrassom. Essa 
técnica elimina quase todas as variáveis 
restando a implantação que ainda é des-
conhecida da reprodução humana.”
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Doença pode causar 
infertilidade de 

mulheres, mas existem 
tratamentos que 

permitem que elas 
realizem o sonho de ser 

mãe. É o caso de Ana 
Paula Sonoda Gubolim, 

mãe de Ana Laura e 
Benício
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Raphael Haikel fala sobre mastectomia 
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