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1. RESUMO 
O câncer é considerado a principal causa da mortalidade feminina no Brasil, sendo o 

câncer de endométrio correspondente a cerca de 6% de todos os cânceres na 

mulher. Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, com o objetivo de identificar 

as condutas de enfermagem no tratamento da endometriose. Para a busca das 

referências, foram identificados os Descritores em Ciências da Saúde e 

posteriormente utilizados os bancos de dados da Biblioteca Virtual em Saúde. O 

endométrio é uma camada mucosa que reveste internamente o útero e descama 

naturalmente durante a menstruação. A endometriose é uma doença ginecológica 

definida pelo desenvolvimento e crescimento de estroma e glândulas endometriais 

fora da cavidade uterina que induzem uma reação inflamatória crônica. Os 

resultados preliminares mostram que a enfermagem tem um papel integral nos 

cuidados as mulheres, devendo esclarecer a importância da participação da família, 

amigos, crenças e ajuda psicológica no seu processo de tratamento e recuperação. 

2. INTRODUÇÃO 
O endométrio é uma camada mucosa que reveste internamente o útero e 

descama naturalmente durante a menstruação. A endometriose é uma doença 

ginecológica definida pelo desenvolvimento e crescimento de estroma e glândulas 

endometriais fora da cavidade uterina que induzem uma reação inflamatória crônica 

(BRASIL, 2010) 

O câncer é considerado a principal causa da mortalidade feminina no Brasil, 

sendo o câncer de endométrio correspondente a cerca de 6% de todos os cânceres 

na mulher (A.C.Camargo, 2014). 

Câncer ou neoplasia, pode ser definido como o crescimento anormal das 

células, que se dividem formando novas células, de maneira desorganizada e 

descontrolada. 

Os procedimentos de enfermagem fazem parte do cotidiano assistencial da 

equipe de saúde e devem ser considerados a partir a realidade e necessidade da 

mulher. Esta pesquisa tem o objetivo identificar as condutas de enfermagem no 

tratamento da endometriose. 

3. OBJETIVO  
Identificar por meio da revisão bibliográfica as condutas de enfermagem no 

tratamento da endometriose. 

4. METODOLOGIA 
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Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, de caráter descritivo e 

exploratório. Para iniciar a busca das referências, foram identificados os Descritores 

em Ciências da Saúde (DeCS) e posteriormente utilizados os bancos de dados da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), como: Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO), 

considerou-se as principais publicações científicas, no período de 2004 a 2014, na 

língua portuguesa, com textos na íntegra. Para complementar as informações outras 

fontes de informações de relevância na área podem ser consideradas. 

5. DESENVOLVIMENTO 
A endometriose é diagnosticada quase que exclusivamente em mulheres em 

idade reprodutiva, mulheres pós-menopáusicas representam somente 2% a 4% dos 

casos suspeitos. Como não há correlação entre sintomatologia e grau de doença, e 

como para confirmação diagnóstica é necessário a realização de um procedimento 

invasivo, chamado laparoscopia. Estima-se uma prevalência em torno de 10%, 

sendo que em mulheres inférteis estes valores podem chegar a índices tão altos 

quanto 30% a 60% (BRASIL, 2010) 

Em 2006, o Ministério da Saúde publicou o protocolo clinico com diretrizes 

terapêuticas para o melhor tratamento da endometriose. Esse protocolo foi revisado 

e atualizado em 2010, pela portaria SAS/MS n°.144, e seu conteúdo aborda o 

conceito geral da endometriose, critérios de diagnóstico, critérios de inclusão e de 

exclusão, tratamento e mecanismos de regulação, controle e avaliação, é de caráter 

nacional e deve ser utilizado pelas Secretarias de Saúde dos Estados e dos 

Municípios na regulação do acesso assistencial, autorização, registro e 

ressarcimento dos procedimentos correspondentes (BRASIL, 2010) 

Quanto as condutas de enfermagem, em estudo realizado por SPIGOLON & 

MORO (2012) sobre arquétipos do conjunto de dados essenciais de enfermagem 

para atendimento de portadoras de endometriose mostraram que o processo de um 

conjunto de dados por arquétipos, favorece padronização dos sistema de informação 

em enfermagem, sendo fundamental ao atendimento. E transmitir à paciente 

educação, apoio e orientação ajuda a tranquiliza-la e avaliar as consequências de 

um câncer do endometriose. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
A enfermagem tem um papel integral nos cuidados das mulheres e deve 

compreender que a coleta de dados ajudam para um atendimento eficaz da sua 
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saúde. Com orientações essenciais adequadas da equipe de enfermagem, a mulher 

saberá que pode ter qualidade de vida.  

Cabe a enfermagem esclarecer a importância da participação da família, 

amigos, crenças, ajuda psicológica e de toda equipe de enfermagem no seu  

processo de tratamento e recuperação. O enfermeiro deve demonstrar confiança e 

estar aberto para a comunicação, para que haja aconselhamento e acolhimento de 

forma adequada. 

Ao analisar a dinâmica da equipe de enfermagem, tem sido possível destacar 

a importância dessa equipe no processo de recuperação das mulheres que se 

submetem ao tratamento da endometriose. 
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