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1. RESUMO 

 

A endometriose é uma doença benigna que acomete as mulheres em idade 

reprodutiva. Sedá devido ao endométrio (tecido que reveste o útero) se alojar em 

outros locais como ureteres, bexiga, trompas (principal causa de infertilidade), 

ovários, intestino e até mesmo o útero. Quando este tecido se instala nessas 

estruturas citadas o mesmo se mantém nutrido hormonalmente. Essa camada 

endometrial em mulheres sadias é mensalmente expelida via canal vaginal, já as 

que apresentam a patologia citada acontece o inverso, fixando-se nas estruturas 

pélvicas causando inflamação. 

De forma geral, as mulheres sentem dores abdominais, dores pélvicas, 

cólicas menstruais intensas, algumas mulheres não relatam nenhum sintoma de dor. 

Já outras podem apresentar incapacidade de exercer suas funções habituais e 

também a infertilidade. 

A forma de se diagnosticar a endometriose é através da anamnese,exames 

de sangue e de imagem ( ultrassonografia, ressonância magnética e tomografia) e o 

mais invasivo deles quando já está comprovado focos, videolaparoscopia.  

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Aendometriose é caracterizada pelas células do endométrio que estão fora da 

cavidade uterina, podendo acometer peritônio, ovários, bexiga, região retrocervical, 

retossigmóide, vagina e também podem por sua vez atingir outros segmentos 

intestinais (apêndice, ceco, alças intestinais) (NÁCUL; SPRITZER, 2010). 

Destacando que esta patologia é de origem ginecológica e de acordo com a 

Associação Brasileira de Endometriose acomete entre 10%à 15% das mulheres 

desde o primeiro ciclo menstrual até o seu último, e de 30%  de mulheres que 

fiquem estéreis ( NÁCUL; SPRITZER, 2010). 

Muitas são as formas de tentar explicar o surgimento da endometriose, 

embora nenhuma tenha sido comprovada efetivamente, porém a teoria da 

menstruação retrógrada é a mais aceita. Nem todas as mulheres podem apresentar 

sintomas, e outras apresentam dores pélvicas, fortes cólicas e sangramentos 

abundantes.  
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Existem diversas técnicas para diagnosticar a endometriose. Dentre elas os 

primeiros passos para dar início a investigação é através de um marcador tumoral 

CA-125 (que consiste em um exame de sangue), junto de um exame ginecológico, 

que consiste no toque vaginal, posteriormente podendo ser constatado alterações. 

 A ressonância magnética é um exame utilizado para avaliar focos 

individualmente e/ou também complementar a ultrassonografia transvaginal que 

avaliará o comprometimento de outros diversos sítios anatômicos (ABRÃO; NEME; 

AVERBACH, 2003).O diagnóstico definitivo da endometriose necessita de uma 

intervenção cirúrgica que analisará o tecido comprometido feito por 

videolaparoscopia (NÁCUL; SPRITZER, 2010). 

O tratamento da endometriose se dá através de medicamentos, cirurgia ou a 

combinação destes. O objetivo do tratamento é alívio das fortes dores acarretadas 

pelos focos inflamatórios internos, também conhecidos como implantes e até mesmo 

para tratamento da infertilidade, onde se procura desobstruir as tubas uterinas. 

 

2.1 Anatomia do sistema genital feminino 

 

Constituído em vulva, vagina, útero, tubas uterinas e ovários. 
 
 
 

Figura 1: Sistema Genital Feminino 

 

 
 .Fonte:http://endometriosesp.com.br (07/04/2014).  

 
 
 

2.1.1 Vulva 
 

Se trata da estrutura externa do sistema em um todo, apresentam-se nela os 

lábios maiores e menores, anatomicamente o monte de Vênus, os vestíbulos, as 

http://endometriosesp.com.br/
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glândulas vulvovaginais, o clitóris que compreende a um tecido erétil e os bulbos 

vestibulares ou glândulas de Bartholin, assim sendo irrigado por vasos e nervos 

(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2006). 

 

2.1.2 Vagina 

 

 Conduto que liga colo uterino a vulva, localizada atrás da bexiga e a frente do 

reto. Sua parede tecidual é constituída em três camadas: mucosa, muscular e 

adventícia. Nesta ainda apresentam-se glândulas, que excretam mucos cervicais 

responsáveis pela síntese de glicogênio, que vão responder ao hormônio estrogênio 

que no evento de descamação do epitélio vaginal é depositado no lúmen da vagina. 

A sua mucosa é revestida por epitélio pavimentoso estratificado e seu ph consiste 

em ser normalmente baixo (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2006). 

 

 

2.1.3 Útero 
 
 

O útero é o órgão reprodutor feminino sua função principal é o adequado 

recebimento ao óvulo fertilizado condicionando o seu desenvolvimento, viabilizando 

o crescimento fetal. Ele é dividido em fundo, corpo, istmo e cérvix (colo).A porção 

que se situa acima da implantação das tubas uterinas é nomeada como fundo do 

útero, o corpo se interliga com tubas uterinas e istmo, ao istmo segue-se o cérvix 

que faz projeção na vagina se interligando com o óstio do útero.  

Este mesmo órgão é constituído por três camadas. Externamente há uma 

camada serosa, e uma adventícia. As outras camadas do útero é o miométrio, que é 

a camada muscular intermédia, e o endométrio que é ricamente vascularizado por 

capilares sanguíneos. O endométrio é subdividido em duas camadas: a camada 

basal e a camada funcional, esta camada sofre mudanças durante os ciclos 

menstruais enquanto que a basal permanece quase que inalterada (JUNQUEIRA; 

CARNEIRO, 2006). 

Mensalmente o endométrio se prepara para receber o óvulo fecundado, ou 

seja, o futuro embrião. Para tanto há um aumento de volume do endométrio com 

formação de abundantes redes capilares, além de outras modificações. Não 

ocorrendo a fecundação toda esta camada do endométrio sofre descamação com 
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hemorragia e conseqüente eliminação sanguínea pela vagina e vulva, 

caracterizando a menstruação. (DÂNGELO, 2002). 

 

 

2.1.4 Tubas uterinas 

 

São dois ductos bilaterais entendendo-se do útero aos ovários, com 

funcionalidade de captar e conduzir o ovócito para a cavidade uterina. Compostos 

por porção intersticial, istmo, ampola e o pavilhão. Este órgão favorece a mobilidade 

dos gametas masculinos ao encontro dos femininos, sendo então por sua vez 

considerado o local habitual da fertilização e clivagem inicial do óvulo. Sua parede é 

formada por três camadas: uma mucosa, uma muscular lisa e uma serosa. O 

infundíbulo abre-se próximo ao ovário e tem prolongamentos chamados de fímbrias. 

A outra extremidade chama-se intramural no qual atravessa a parede do útero e se 

abre no interior deste órgão (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2006).  

 

 

2.1.5 Ovários 

 

Par de órgãos primários do sistema reprodutor,medem em cerca de 3 cm de 

comprimento, 1,5cm de largura e 1cm de espessura. Sua superfície é coberta por 

um epitélio pavimentoso, o epitélio germinativo. Debaixo desse epitélio há uma 

camada de tecido conjuntivo, denominado túnica albugínea que dá a característica 

de cor esbranquiçada dos ovários. A parte mais interna do ovário é a região medular 

um tecido muito vascularizado, irrigado principalmente pela artéria ovárica (comum) 

(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2006).  

O ovário compreende também a produção de hormônios importantes como o 

estrógeno (provoca proliferação celular e crescimento nos tecidos dos órgãos 

sexuais e estimula o crescimento do endométrio preparando-o para a gestação ou 

para a menstruação) e a progesterona (promove a formação do corpo lúteo por 

diferenciação das células granulosas que permanecem no folículo após expulsão 

dos ovócitos).  
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3. OBJETIVO 

 

Promover ao público feminino suscetível ao desenvolvimento da 

endometriose informações e uma forma de diagnóstico não invasivo e confiável via 

ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal. 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

No trabalho de conclusão do curso de Biomedicina, as bases de dados 

consultados foram Scielo, site de buscas e livros da biblioteca FMU. Foram 

realizadas consultas bibliográficas nos períodos de 1995 a 2014. 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Sabendo que sua etiologia ainda é desconhecida a teoria da menstruação 

retrógrada é bem aceita no qual indica que células do endométrio viáveis que se 

descamam durante a menstruação, atingem as tubas uterinas e cavidades 

peritoneais. Os macrófagos por sua vez, não têm a capacidade de digerir esse 

refluxo menstrual fazendo com essas células cresçam no local (NAKATA et al., 

2004). 

Muitas das portadoras apresentam sintomas em comum, dentre eles são 

observados como principais: dores durante as relações sexuais (dispareunia), dor e 

sangramento urinário durante a menstruação, cólica menstrual que aumenta 

gradualmente sua intensidade podendo incapacitar a paciente de exercer suas 

atividades habituais e em grande maioria dessas pacientes com endometriose 

podem estar associados a infertilidade (BELLELIS et al., 2010). A primordial razão 

que se dá através desta patologia é o acometimento da doença de focos 

inflamatórios localizados nas tubas uterinas, promovendo sua obstrução que por sua 

vez será incapacitada de expelir ao local adequado para que haja 

fertilização/fecundação, insuficiência lútea. 

No diagnóstico é feito o toque vaginal e sendo detectado alguma 

anormalidade é solicitado um exame laboratorial que irá dosar o marcador tumoral 



 

6 

 

CA-125 que é uma glicoproteína produzida no epitélio celômico na fase embrionária. 

No endométrio ectópico este hormônio pode estar em maiores concentrações e as 

alterações nos capilares do endotélio facilitam a chegada deste marcador na 

circulação. Caso o resultado do exame ultrapasse os valores de referência 

superiores a 100 UI/mL, solicita-se o ultrassom endovaginal que irá fornecer dados 

importantes como: dimensões da lesão, grau de comprometimento da parede do 

reto, acometimento das vísceras ocas ou dos ligamentos uterossacros (KONINCKX; 

POPPE; DEPREST, 1995).  

O exame de ultrassonografia com preparo intestinal é muito utilizado nos dias 

atuais para detectar focos da doença e para determinar quais estruturas estão 

acometidas e o grau de infiltração, como na endometriose mínima com implantes 

isolados e sem aderências significantes, endometriose leve com implantes 

superficiais sem aderências significantes, endometriose moderada com múltiplos 

implantes, aderências periovarianas e peritubárias evidentes e o mais grave é a 

endometriose severa com implantes superficiais e profundos desenvolvendo 

aderências firmes e densas incluindo endometriomas. Se tratando de focos 

patológicos que acometem intestino, o ultrassom específico citado resulta melhor até 

do que a ressonância e a tomografia. A ultrassonografia transvaginal é realizada 

após um preparo intestinal específico, que habitualmente é realizado entre o dia 

antecedente ao exame e no dia do qual será realizado, para portadoras que se 

enquadram em quadros de constipação este pode ser ainda mais estendido, com a 

ingestão de medicamentos laxantes para três dias antes do exame. Neste não 

somente será avaliado o útero e ovários, mas também capta com grande qualidade 

regiões regularmente afetadas como reto sigmóide, segmentos intestinais presentes 

na pelve, bexiga e ureteres, vagina, região retrocervical.  

O preparo intestinal tem a função de eliminar resíduos fecais e gases 

presentes nas alças intestinais que podem na imagem aparecerem escurecidos 

sendo confundidos com focos inflamatórios em que a patologia causa, permitindo 

uma melhor visualização dos órgãos examinados. Um dia antes do exame a 

paciente terá que tomar dois comprimidos de laxante via oral. Algumas mulheres são 

obstipadas, por isso a utilização de dois laxantes. Uma dieta pobre em resíduos para 

que o volume fecal seja reduzido. No dia do exame, a paciente manterá a dieta 

pobre em resíduos e irá tomar por até no máximo uma hora antes do exame uma 

bisnaga de Phosfoenema por via retal. Este medicamento realiza uma discreta 
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lavagem intestinal para limpar o restante dos resíduos fecais, pois mesmo com 

inúmeras evacuações com o uso do laxante pode ter resquícios de resíduos fecais. 

Quanto mais limpo estiver este segmento mais facilmente serão detectadas as 

lesões.  

O tratamento se dá pelas queixas da paciente, o grau patológico de 

endometriose que ela se encontra e a idade da paciente.  As queixas de dor pélvica 

consideradas leves inicia-se com tratamento de anticoncepcionais orais com o 

objetivo de bloquear a estimulação de estrógenos. No ciclo menstrual tem-se 

alterações nos hormônios que exercem influência sobre o tecido de endometriose. 

Sendo assim, os hormônios (anticoncepcionais orais) usados para o tratamento 

bloqueia esses hormônios e interrompe o estímulo fazendo com que a endometriose 

cresça a cada mês (GALBINSKI, 2008). Se não houver progresso no período de 90 

dias e se tiver suspeita de uma endometriose mais profunda podemos usar o 

hormônio liberador de gonadotrofina por também 90 dias, caso a paciente ainda 

apresentar dor recomenda-se a investigação via exames de imagem como já citados 

anteriormente. Se for encontrado endometrioma maior que 3 cm a cirurgia deve ser 

indicada(NÁCUL; SPRITZER, 2010).  

  

Lesão de endometriose acoplada à parede anterior do reto, infiltrando 

profundamente as suas camadas. 

 

 
 

Fonte:http://www.fleury.com.br/ultrassonografia-transvaginal-contribui-para-

avaliacao-pos-operatoria-de-endometriose-profunda.aspx (19/08/2014). 
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6. RESULTADOS 

 

 Após revisões bibliográficas, até o presente momento concluiu-se que 

portadoras de endometriose principalmente com focos inflamatórios em regiões 

intestinais a melhor forma de se detectar grau e tamanho é o exame que promove 

um preparo intestinal adequado para que conteúdos fecais não sejam confundidos 

com implantes causados pela patologia. 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sabe-se que a endometriose é ainda uma doença de etiologia não 

esclarecida, benigna, porém trás malefícios para o cotidiano de mulheres afetadas. 

Buscamos então formas de esclarecimentos sobre a patologia e direcioná-las para 

uma melhor forma diagnóstica e de maior precisão, realizado por uma equipe 

especializada, para o quanto antes dar início ao tratamento adequado de acordo 

com o grau em que se apresentam. 
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