
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: ANÁLISE DO TRATAMENTO EM MULHERES INFÉRTEIS DEVIDO A ENDOMETRIOSETÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: FARMÁCIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADES INTEGRADAS MARIA IMACULADAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): GABRIELA CHAGAS MOGGIAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): DANYELLE CRISTINE MARINI DE MORAISORIENTADOR(ES): 



ANÁLISE DO TRATAMENTO EM MULHERES INFÉRTEIS DEVIDO A 

ENDOMETRIOSE 

 

1 RESUMO 

A endometriose é uma doença ginecológica crônica que afeta as mulheres com 

idade entre 15 e 45 anos, mas pode atingir em qualquer idade que apresentem 

períodos menstruais. A endometriose ocorre quando o tecido de revestimento 

do útero (endométrio) encontra-se fora da cavidade uterina, sendo mais 

freqüente no ovário, tuba uterina, intestino grosso e áreas ao redor do útero. A 

causa da endometriose ainda é inserta, mas atualmente acredita-se que seja 

relacionada a fatores genéticos e a falha do sistema imunológico em expulsar 

os fragmentos da menstruação que sobem a tuba uterina, que ocorreriam com 

todas as mulheres.Os sintomas da endometriose variam muito entre as 

mulheres, algumas são assintomáticas, o que dificulta o diagnóstico precoce. 

Dentre aquelas que apresentam sintomas, estes podem ser, fortes cólicas 

menstruais, dores pélvicas fora do período de menstruação, dores após sexo e 

dificuldade de engravidar. O diagnostico definitivo só pode ser feito por meio da 

laparoscopia, uma pequena cirurgia que remove o tecido, mas muitas vezes o 

tratamento medicamentoso contra endometriose é prescrito baseado no 

histórico da paciente, exame clínico ou ultrassom. O trabalho objetivou avaliar a 

interferência da Endometriose em mulheres com idade fértil que apresentam 

dificuldades para engravidar bem como o tratamento para a melhora da doença 

visto que a Endometriose não tem cura. A metodologia utilizada foi aplicação 

de questionário aos participantes de um grupo social, com os dados será 

possível avaliar os fatores e tratamentos da endometriose, bem como as suas 

implicações nos casos de fertilidades. 

2 INTRODUÇÃO 

A endometriose corresponde a um implante do endométrio fora da 

cavidade uterina. Ocorre mais frequentemente nas cavidades pélvica e 

abdominal, acometendo o peritônio ou, mais profundamente, órgãos como o 

ovário, bexiga e/ou intestinos. Menos frequentemente, pode ser encontrada em 

diversos outros locais do corpo humano, como o pulmão 

(ABRÃO;MELLO,1998.) 



A incidência de endometriose em mulheres com infertilidade ocorre em 

torno de 6% a 58% 34,35 contra apenas 2% a 5% nas mulheres da população 

em geral e a incidência de infertilidade em mulheres com endometriose varia 

em torno de 30% a 50% 36,37. Esse amplo intervalo de variação de valores 

está relacionado ao uso seletivo de laparoscopia na investigação da 

infertilidade e a população escolhida (D’HOOGHE THOMAS et al 2003.) 

A endometriose pode ser assintomática, mas quando apresentam 

sintomas os mais frequentes são, dor e sangramento intestinais e urinários 

durante a menstruação, dismenorreia,cólica menstrual que, com a evolução da 

doença, aumenta de intensidade e pode incapacitar as mulheres de exercerem 

suas atividades habituais,dispareunia, dor durante as relações sexuais, e 

Infertilidade(VARELLA, 2013.) 

Diante da suspeita de endometriose, o exame ginecológico clínico é o 

primeiro passo para o diagnóstico, que pode ser confirmado pelos seguintes 

exames laboratoriais e de imagem: visualização das lesões por laparoscopia, 

ultrassom endovaginal, ressonância magnética e um exame de sangue 

chamado marcador tumoral CA-125, que se altera nos casos mais avançados 

da doença. O diagnóstico de certeza, porém, depende da realização da biópsia 

(VARELLA, 2013) 

O tratamento é feito através de pílulas anticoncepcionais sem intervalos 

e análogos GnRH, o inconveniente é que esses medicamentos provocam 

muitos efeitos colaterais e cirurgias para retirada dos focos, a laparoscopia 

(VARELLA,2013.) 

3 OBJETIVOS 

O objetivo do trabalho é avaliar a prevalência da endometriose em 

mulheres com idade entre 18 a 45 anos, analisar os fatores relacionados a 

essa patologia, bem como a presença de sintomas e suas causas. Verificar o 

tratamento indicado cirúrgico, clínico e medicamentoso. Analisar as medidas 

adotadas para solucionar o problema de endometriose.Verificar a interferência 

entre a endometriose e o quadro de infertilidades das entrevistadas. 

4 METODOLOGIA 

O presente estudo refere-se a uma pesquisa descritiva, quantitativo e 

transversal. Os dados serão colocados por meio de um questionário aplicados 

em mulheres com diagnóstico de endometriose. 



5 DESENVOLVIMENTO 

 Esse projeto foi submetido a Plataforma Brasil em 10/04/2015, teve 

aprovação do comitê de ética sob CAAE n°43829215.1.0000.5679. 

A pesquisa foi realizada por meio de questionário disponibilizado na 

plataforma Google, o link para a voluntária acessar os questionários foi 

disponibilizado  nas páginas do Facebook denominadas "Endometriose" e "Eu 

e Endoguerreiras". 

As participantes da pesquisa são mulheres com mais de 18 anos 

portadoras de endometriose e que possuem dificuldades para engravidar, 

fazem ou já fizeram tratamento para engravidar.  

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

 Foram avaliados os seguintes dados idade com maior índice entre 27 e 

33 anos, a Escolaridade com percentual 50% ensino médio completo, a Renda 

familiar percentual de 50% de 1 a 6 salários mínimos, Estado civil 80%  são 

casadas, 85% possuem Plano de saúde, 80% dos sintomas que elas 

apresentam são cólicas,dor na relação e a infertilidade, 50% apresentam 

Endometriose Infiltrativa Profunda, 70% já fizeram cirurgia para o tratamento da 

endometriose sendo 50% dos casos a videolaparoscopia, 70% fazem ou já 

fizeram tratamento medicamentoso com Allurene®, Diu mirena® e Zoladex®, 

80% fazem uma dieta rica em vegetais e frutas, apenas 35% praticam 

exercícios físico de 1 a 3 vezes por semana, apenas 34% já realizaram algum 

procedimento para tentar engravidar sendo que 47% delas já tiveram entre 1 a 

3 gestações com índice de 29% com 1 aborto. 
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