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Endometriose & Dor Pélvica Crônica 

Márcia Mendonça Carneiro
Departamento de Ginecologia e Obstetrícia – FM – UFMG

Ambulatório de Endometriose  & DPC- HC-UFMG

Endometriose
 A endometriose caracteriza-se pela presença de 

implantes teciduais histologicamente 
semelhantes ao endométrio (estroma e/ou 

glândulas) fora da cavidade uterina, 
manifestando-se clinicamente por dor pélvica e 

infertilidade. 
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Endometriose - prevalência

 Método diagnóstico
 População estudada
 2-18% mulheres submetidas STB
 5-50% mulheres inférteis
 5-21% mulheres com dor pélvica

Missmer & Cramer, 2003
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Fisiopatologia da Endometriose

?
Metaplasia celômica

Resquícios embrionários

Disseminação vascular linfática

Menstruação retrógrada

Teorias
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Menstruação 
retrógrada

Fatores
Genéticos

Fatores
Mecânicos

Fatores
Imunes

Fatores
Endócrinos

Gazvani & Templeton, 2002

Bulun, 2009

Fatores
locais

Alterações
endometriais

Endométrio na cavidade peritoneal

Escape das defesas do organismo

Adesão ao peritônio

Invasão

Angiogênese

Fatores crescimento
Citocinas

Stress oxidativo
Fatores amb

Células-tronco
Endometriais?Hormônios
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Refluxo 
menstrual

Mesotélio
(e outras 

céls)

Remanesce
nte 

Mullerianos

E2
Ambiente
Inflamção
Genética

Medula 
óssea 

CT mesenquimais, 
hematooiéticas
Precursosres
endoeteliais

Dissemina
ção 

vascular e 
linfática

Bourney & Giudice, 2012

Tipos de Endometriose: Peritoneal

Implantação de endométrio 
oriundo de refluxo tubáreo

Brosens et al., 1994

Nisolle & Donnez, 1997
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Tipos de Endometriose: Ovariana

Metaplasia epitélio celômico + 
invaginação inclusões epiteliais

Brosens et al., 1994

Nisolle & Donnez, 1997

Tipos de Endometriose: EPI

Brosens et al., 1994

Nisolle & Donnez, 1997

Metaplasia de remanescente Müllerianos
(nódulo adenomiótico: proliferação de 
musculatura lisa c/ estroma escasso)
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Endometriose profunda infiltrativa (EPI)
• A endometriose profunda infiltrativa  

(EPI) é aquela lesão que infiltra 
fáscias, ligamentos e músculos. Por 
definição é a endometriose que 
aprofunda além de 5 mm sob o 
peritônio. (Cornillie et al., 1990)

• Essas lesões geralmente estão 
localizadas nos ligamentos 
uterossacros e no fundo de saco de 
Douglas, podendo atingir o septo 
retovaginal, as paredes da vagina, 
do reto e do sigmóide e obliterar o 
fundo de saco (Chapron et al., 2003; 
Vercellini et al., 2004).

Atraso de vários anos (5-12) entre início 
sintomas e diagnóstico definitivo.

Endometriose: diagnóstico clínico

Apresentação clínica variável
Diagnóstico diferencial (DIP, intestino irritável)



17/07/2014

8

Tratamento Sintomático

Suspeita
Clínica

Diagnóstico
Cirúrgico

Dor - Infertilidade - Recidiva

Infertilidade - Dor -Tumor

Abordagem da endometriose

Endometriose: diagnóstico

Clínico Exames
complementares Cirúrgico

Marcadores 
Imagem
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SÍNDROME DPC
 duração dos sintomas igual ou superior a seis meses;
 alívio incompleto em tratamentos anteriores;
 desproporção da relação: dor/lesão;
 perda da função física;
 sinais vegetativos de depressão;
 comprometimento da  qualidade de vida.

DPC - CAUSAS
Ginecológicas
 Abuso sexual
 Endometriose
 Aderências
 Tumor anexial
 Dor ovulatória
 Adenomiose
 Leiomioma

Não-ginecológicas
 Dor muscular (tensão)
 Hérnias
 Constipação
 Síndrome intestino 

irritável
 ITU
 Síndrome uretral crônica
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Principais causas de DPC Prevalência 
nas pacientes 

com DPC

Fonte

Endometriose 33% HOWARD 1993

Cistite intersticial 38-85% PARSON et al 2001

Síndrome do intestino irritável 50-80% LONGSTRETH et al 1990
WALKER et al 1991

Síndrome dolorosa miofascial 15% MONTENEGRO et al 
2009

DPC - CAUSAS

Endometriose:Quadro clínico

Sintomas mais comuns
 Dismenorréia (deverá ser 

caracterizada com EVA) 
 Infertilidade
 Dispareunia
 Dor pélvica crônica (deverá 

ser caracterizada com EVA)

Sintomas menos comuns
 Disquezia
 Diarréia
 Constipação intermitente
 Dor abdominal cíclica
 Disúria
 Hematúria

Excluir causas GI, GU, músculo-esqueléticas e 
psíquicas de DPC.
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EVA

A EVA pode ser utilizada no início e no final de cada atendimento, registrando o resultado 
sempre na evolução. Para utilizar a EVA o atendente deve questionar o paciente quanto ao 
seu grau de dor sendo que 0 significa ausência total de dor e 10 o nível de dor máxima
suportável pelo paciente.

Dicas sobre como interrogar o paciente:
 Você tem dor?
 Como você classifica sua dor? (deixe ele falar livremente, faça observações na pasta sobre 

o que ele falar)
Questione-o:
 Se não tiver dor, a classificação é zero.
 Se a dor for moderada, seu nível de referência é cinco.
 Se for intensa, seu nível de referência é dez.

 Inspecção do fundo de saco e paredes 
vaginais;
 Nódulos ligamento útero-sacro;
 Dor 

Realização do exame durante período menstrual 
melhora performance diagnóstica.

Diagnóstico: exame físico
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Marcadores: CA-125

Menstruação

Gravidez

TU benignos ovário

Neoplasias epiteliais celômicas

Ca endométrio e tubas

Sensibilidade:85%

Especificidade:20-50%

May et al., 2010

Mais de 100 potenciais marcadores 
identificados, nenhum com aplicação 

clínica.
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Ultra-sonografia
 Endometriomas: 83% 

sensibilidade e 98% 
especificidade

 Confirmar presença 
endometrioma

 Diagnóstico endometriose 
profunda?

 Diagnóstico diferencial
 Doppler melhora precisão 

diagnóstica?? 

Brosens et. al, 2004

USTV: nódulos hipoecóicos 
infiltrando mucosa retal

 USTV  apresentou melhor 
sensibilidade  especificidade, 
valores preditivos e acurácia
no diagnóstico de 
endometriose retrocervical e 
intestinal (Abrao et al, 2007)

 USTV e exame pélvico: 
elevada sensibilidade e 
especificidade no diagnóstico 
de EPI (Hudelist et al., 2009)

USTV X RNM x toque no diagnóstico da 
endometriose profunda
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RNM
 Melhora detecção de 

endometriomas e lesões 
peritoniais

 Ajuda a definir a extensão e 
localização da doença 
(estadiamento)

 Monitorização da resposta 
terapêutica?

 Resultados controversos
 Custos

Até o momento não há evidências que comprovem que  (RNM) seja teste 
útil para confirmar ou excluir endometriose. (ESHRE, 2008)

Exames complementares

 USTV (todas as pacientes)
 RNM (?)
 CA-125 (3º e 10º dia da menstruação)
 Se houver evidência clínica de endometriose 

profunda infiltrativa (EPI): avaliar 
envolvimento intestinal e ureteral.
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Cirurgia
 O diagnóstico definitivo será feito através da 

identificação de glândulas e/ou estroma 
endometriais em material obtido de biópsia 
durante a videolaparoscopia ou laparotomia.
 Antes de qualquer procedimento intrao-

peratório: inspecção da cavidade e 
classificação (ASRM, 1996).

Diagnóstico anátomo-patológico
 Presença de implantes teciduais (glândulas e/ou 

estroma) histologicamente semelhantes ao 
endométrio
 Diagnóstico só pela aparência das lesões é falho: 

pleomorfismo das lesões (AP confirma endometriose 
em 60-80% casos)
 AP negativo não exclui a doença.

ESHRE, 2014
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Avaliação da extensão da doença

 Suspeita de EPI: investigar acometimento 
ureteral,vesical e intestinal;
 EPI pode ser subestimada durante VLP;
 Em casos de massa anexial: confirmação 

histológica é obrigatória. 

ESHRE, 2014

Classificação da Endometriose

1921 Sampson
1949 Wicks e Larson
1951 Huffman
1962 Riva
1973 Acosta
1977 Kistner
1978 Buttram
1978-79 AFS
1985 AFS revisada
1996 ASRM

 Linguagem universal
 Predizer índices de 

fertilidade
 Orientar tratamento

Estadio I   - mínima
Estadio II  - leve
Estadio III - moderada
Estadio IV - grave

% Tipos de implantes Marcador da atividade
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Endometriose
Mínima: escore 1-5

 implantes superficiais no peritônio 
ou nos  ovários < 3 cm
 poucas aderências;
“véu” nos ovários

Endometriose
Leve: escore 6-15

 endometriose profunda no peritônio
 os ovários tem implantes 
superficiais com poucas
aderências finas
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Endometriose 
Moderada: escore 16-40

 obliteração parcial do                                       
fundo de saco
 há implantes profundos                                       

nos ovários
 trompas e ovários                                    

comprometidos por 
aderências                         
finas ou densas.

Endometriose Grave
escore > 40
 obliteração do fundo de saco
 endometriomas bilaterais > 3cm
 envolvimento                                            

aderencial total                                                                                           
de um anexo
 endometrioma >3cm                                           

unilateral com                                                    
>2/3 aderência anexial
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Sintomas

Estadio

Quais são os objetivos ?
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ENDOMETRIOSE

Navarro et al., 2003 
Gupta et al., 2008

 Tratamento expectante
 Tratamento clínico
 Tratamento cirúrgico
 Tratamento combinado (cirúrgico + clínico)
 Indução da ovulação + IIU
 Fertilização in vitro

Opções terapêuticas
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 Literatura controversa
 Poucos estudos controlados com tempo de 

seguimento adequado
 Endometriose mínima e leve: tratar ou não?

Tratamento cirúrgico

A cirurgia deve ter o compromisso de 
adjuvar a fertilidade e não comprometê-la 
ou agravá-la
 preservar o ovário - folículos
 prevenir ou minimizar aderências
 individualizar condutas operatórias ponderando 

idade, adequando a recursos exeqüíveis 

Tratamento cirúrgico
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Tratamento cirúrgico
Endometriose moderada/grave

 Ausência de estudos controlados (RCT ou 
metanálise)

 Parece haver correlação negativa entre 
estadio endometriose e taxa cumulativa de 
gravidez espontânea (Adamson, 1993;Guzick,1997; 
Osuga, 2002). 

 Maioria dos estudos não randomizados;
 Taxas de gravidez: 42 a 50%;
 2 RCT c/ placebo: GnRHa pós-op por 3-6 meses: 

sem diferenças nas taxas de gravidez.

Tratamento combinado
Clínico-cirúrgico

Uso pré ou pós-op de tratamento medicamentosos não 
traz quaisquer benefícios para o tratamento da 

infertilidade em pacientes assintomáticas (ESHRE, 2007).
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 Tratamento clínico ineficaz
 Abordagem controversa
 Mulher sem definição reprodutiva: 

condutas conservadoras (manter 
reserva folicular)
 Exérese, drenagem c/ ablação ou 

ressecção da parede do cisto 
(>4cm) associadas a menor taxa 
recorrência e maior taxa de gravidez
 Não há indicação para tratamento 

medicamentoso pré-operatório.

Endometrioma

ESHRE, 2014

Indução da ovulação e IIU

Idade paciente (reserva ovariana)
Anatomia pélvica normal

Ausência de fator masculino grave
Curto período de tratamento (3-6 ciclos)

Surrey & Schoolcraft, 2003; ACOG,2010ESHRE,2014;
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 Remove gametas/embriões 
do ambiente peritoneal hostil
 Opção em casos de 

distorção da anatomia 
pélvica ou outros fatores de 
infertilidade associados
 Custos

TRA e Endometriose

 A supressão da ovulação não deve ser oferecida para o tratamento da 
infertilidade (grau A, nível 1a).

 A ablação das lesões associada a adesiólise em pacientes com 
endometriose mínima/leve é eficaz quando comparada a vídeolaparoscopia 
diagnóstica (grau A, nível 1a).

 Não há estudos randomizados controlados disponíveis estabelecendo o valor 
do tratamento cirúrgico  da infertilidade na endometriose moderada/severa 
(grau B, nível 3).

 Uso de danazol ou GnRH após a cirurgia não melhora a fertilidade (grau A, 
nível 1b)

 A IIU com indução da ovulação é um tratamento eficaz para os casos de 
infertilidade e endometriose mínima/leve (grau A nível 1a)

 A FIV é tratamento adequado para os casos de distorção da anatomia pélvica 
e/ou falha de outros tratamentos (grau B nível, 2b)

Tratamento da Infertilidade na Endometriose 
(ESHRE, 2014)
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Melhor abordagem para paciente
infértil com endometriose?

Tratamento individualizado
Extensão da doença
Idade da paciente

Outros fatores infertilidade
Risco/benefício

Custos

Levar em consideração:
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 Tratamento clínico
 Tratamento cirúrgico
 Tratamento combinado (cirúrgico + clínico)

Dor -Opções terapêuticas

Como a endometriose provoca dor?

Micro-sangramentos das lesões → inflamação
 Produção PG e citocinas nos implantes→ inflamação
 Lesão infiltrativa dos nervos pélvicos
 Neo-inervação em tornos dos implantes
 Discinesia uterina com neo-inervação
 Efeito “gatilho” sobre o nódulo EPI →estímulo neural →DOR
 Sobreposição de outros quadros de DPC (intestino irritável, cistite 

intersticial e espasmos musculares)
 Aderências pélvicas
 Aspectos psicológicos

Anaf et al., 2000; Fauconnier et al., 2005
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Dor -Tratamento clínico
 Análogos GnRH (down regulation  hipoestrogenismo)
 Acetato de medroxiprogesterona (Inibição angiogênese e 

proliferação endometrial, ação anti-inflamatória e  apoptose endometrial)

 Danazol (antagoniza replicação celular induzida pelo E2: 
efeito antiproliferativo)
 Anticoncepcionais orais combinados

Todas as opções terapêuticas são melhores que o 
placebo, com eficácia semelhante no alívio da dor na 

endometriose. Recorrência é comum após 
interrupção do tratamento clínico.

ESHRE, 2008

Tratamento da dor
1.Dor pélvica suspeita de endometriose sem achados anormais 

no exame ginecológico e excluídas massas pélvicas na 
avaliação de imagem (ultra-sonografia, ressonância magnética 
normais).

 Tratamento empírico da endometriose com ACO ou 
progesterona é aceitável em mulheres jovens com dismenorréia 
que não desejam engravidar e não apresentem evidência de 
massa pélvica

 A VLP está indicada quando o tratamento empírico da
dor não mostrou eficácia após um período de                 

observação individualizado.
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Tratamento da dor
2.Dor pélvica com suspeita de endometriose e diagnóstico de 

massa pélvica (endometriomas ovarianos).
 A indicação cirúrgica tem duas justificativas: diagnóstico 

etiológico da massa pélvica e tratamento da dor
 Na presença de endometriomas > 3cm: cistectomia;
 Endometriomas maiores ou com excisão cirúrgica complexa 

expondo ao risco da remoção de porção considerável do 
parênquima ovariano: cirurgia em 2 tempos

 ooforectomia deve ser reservada para situações extremas de 
recidiva da dor, especialmente em mulheres na fase pré-
menopausa.

Dor e EPI
 Melhor resposta ao tratamento cirúrgico; sucesso do 

tratamento depende de exérese cirúrgica “radical”
 Tratamento hormonal produz alívio temporário com rápida 

recorrência;
 Fibrose, retrações e aderências podem ter papel importante 

na gênese da dor  na EPI → falha do tratamento hormonal 
a médio e longo prazo → justificando a ressecção cirúrgica.

 Não há evidencias conclusivas sobre a melhor terapêutica 
hormonal no alívio da dor nas mulheres com EPI.

Tratamento cirúrgico destas mulheres freqüentemente exige 
equipe experiente e multidisciplinar.
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Quem deve receber tratamento clínico?
 Não deseja gravidez;
 Mulheres já diagnosticadas com recorrência da doença;
 Ausência de resposta ao tratamento cirúrgico.

Quem não deve receber tratamento clínico?
 Uropatia obstrutiva; 
 Estenose intestinal sintomática;
 Massa anexial (“duvidosa”);

 Má-repondedoras
 Não desejam usar medicação por vários anos. 

ASRM, 2012;Vercellini et al., 2009

Avaliar outras causas de dor em mulheres já diagnosticadas 
com endometriose que apresentam sintomas recorrentes ou

que não respondem ao tratamento clínico.

DOR 
Condutas radicais são mais resolutivas, porém 

devem ser discutidas no pré-operatório.

xAmenorréia Induzida
Cirurgia Radical

SOF
HtT
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ASRM (2012): endometriose deve ser encarada como
doença crônica: maximizar tratamento clínico e evitar
procedimentos cirúrgicos repetidos. Supressão da doença é
temporária e cura definitiva não ocorre: aconselhar pacientes!
Os problemas apresentados pelas mulheres com
endometriose são relacionados à doença e não somente aos
implantes. Assim, os tratamentos devem ser centrados na
resolução das queixas e não necessariamente na excisão das
lesões (Vercellini et al., 2009).

Levar em consideração:
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