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de Ética em Experimentação Animal (CEEA)? 

(    ) sim (  x  ) não 
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Texto do projeto 

O Projeto de Pesquisa devera ter como máximo 5 folhas que deverão ficar anexas ao Formulário de 

Inscrição e Apresentação de Projeto de Pesquisa e devera conter as seguintes partes: 

1. Resumo 

2. Introdução 

3. Objetivos 

4. Metodologia (de pesquisa experimental, empírica, documental ou bibliográfica) 

5. Justificativa 

6. Referencias Bibliográfica (Conforme normas da ABNT), no segundo box 

FACULDADE METROPOLITANAS UNIDAS (FMU) - CURSO DE PSICOLOGIA 

ALUNA: Chiara Lenci Viscomi 

ORIENTADOR: Prof. Flávio Theodoro Silva 

PROJETO: ASPECTOS PSICOLÓGICOS DAS MULHERES PORTADORAS DA 

ENDOMETRIOSE. 

RESUMO: 

A endometriose é uma doença que se caracteriza pela presença do endométrio fora da cavidade 

uterina. Acomete cerca de 12% da população feminina mundial e é uma das maiores causas de 

infertilidade e dor pélvica. As causas da doença ainda são pouco conhecidas, mas teorias 

recentes afirmam que aspectos emocionais contribuem para a evolução da endometriose. A 

doença pode provocar sintomas cíclicos ou agudos que comprometem a qualidade de vida das 

mulheres em âmbitos diversos. Seu diagnóstico geralmente é tardio e demora em média 10 anos, 

do início dos sintomas à descoberta da doença. 

Neste trabalho serão identificados os aspectos psicológicos enfrentados por estas mulheres no 

decorrer de todas as fases da doença e dos tratamentos disponíveis, e como os sintomas e 

desdobramentos da endomeriose afetam sua qualidade de vida. Será realizada revisão 

bibliográfica nas seguintes bases de dados: PUBmed; Web of Science; LILACS; Medline; 

PsycInfo; SciELO; Utilizando os seguintes descritores: (1) “Endometriose”; (2) “Aspectos 

Psicológicos da Endometriose”  (3) “Endometriose e Depressão” (4) “História da Endometriose”; 

(5) “Endometriose e Infertilidade”. 
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Palavras-chave: Endometriose, Aspectos Psicológicos da Endometriose, Endometriose e 

Depressão, História da Endometriose, Endometriose e Infertilidade. 

INTRODUÇÃO 

 

             Atualmente a endometriose é rotulada como “a doença da mulher moderna”, mas 

estudos apontam a existência da doença há mais de 300 anos. A endometriose é uma doença 

ginecológica caracterizada pela presença de tecido endometrial (tecido que reveste o interior do 

útero) fora da cavidade uterina, podendo comprometer estruturas da pelve feminina, mais 

comumente os ovários, a região retrocervical, as paredes do intestino grosso e a bexiga (KNAPP; 

VINCENT J.,1999). 

O tecido endometrial fora do útero sofre alterações cíclicas provocadas pelos hormônios, 

assim como acontece com o endométrio no período menstrual. Gradativamente, este tecido pode 

crescer e causar aderências entre os órgãos. Tais alterações podem levar ao aumento das 

lesões, provocando inflamações, dor, infertilidade, aderências e dificuldades funcionais 

dependendo das áreas atingidas pela doença (VACHER-LAVENU, 1999). 

A doença pode se apresentar de formas, profundidades e graus diferentes. Segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), a endometriose CID-10-N80, acomete de 10 a 15% da 

população feminina mundial em idade reprodutiva (CID-10). Os sintomas mais comuns são: 

dores pélvicas, cólicas menstruais intensas e/ou dor durante a relação sexual; nos casos em que 

a doença se apresenta no intestino, pode-se observar, durante o período menstrual, dor ao 

evacuar, oscilação entre diarreia e constipação e até sangramento nas fezes; quando a doença 

se apresenta na bexiga, sintomas como dor ao urinar e sangue na urina também são observados 

durante o período menstrual. Além dos sintomas citados, a endometriose lidera as causas de 

infertilidade entre mulheres acima dos 25 anos. Aproximadamente 30 a 40% das mulheres 

inférteis apresentam algum grau de endometriose (COX et al., 2002 apud MATTA & MULLER, 

2006). 

Após inúmeros estudos e teorias, as causas da endometriose ainda não foram 

completamente determinadas e permanecem difusas. A teoria mais aceita foi descrita por 

Sampson em 1927, que defende que a causa da endometriose seria uma menstruação 

retrógrada. Outras teorias em estudo apontam causas genéticas, autoimunes, ambientais e 

hereditárias. O estresse, depressão e sobrecarga emocional, embora sem evidências científicas, 

são fatores que também parecem estar relacionados à doença (CHAMIÉ; LUCIANA, 2014). 

O diagnóstico tardio contempla diversas causas como, fator cultural, quadro clínico 

diversificado entre as mulheres, evolução lenta dos sintomas clínicos, alta incidência de 
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diagnósticos incorretos, acesso restrito a profissionais especializados e exames específicos 

(informação verbal)1.  

Considerando o tempo médio do diagnóstico no Brasil e no mundo, de 7 a 11 anos, é alto 

o índice de mulheres com danos irreversíveis na anatomia e funções de seus órgãos. Os exames 

de rotina não são capazes de diagnosticar a doença. Atualmente a endometriose é diagnosticada 

por exames de imagem específicos, como a ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal 

e a ressonância magnética da pelve. Não obstante, o laudo dos exames ainda depende de 

profissionais especializados no diagnóstico da doença (CHAMIÉ; LUCIANA, 2014). 

A cura da endometriose é controversa. Algumas vertentes afirmam que a doença não tem 

cura (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENDOMETRIOSE, 2016), outras acreditam na cura pela 

retirada de todos os focos e lesões por meio cirúrgico (informação verbal)2. Existem também 

tratamentos hormonais que inibem os sintomas da doença. (REFERÊNCIA) (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE ENDOMETRIOSE, 2016). 

A endometriose, com toda a sua sintomatologia, atravessa a vida das mulheres afetadas, da 

carreira aos relacionamentos, até os planos futuros para a concepção (COX ET AL., 2002; 

DENNY, 2004 apud MATTA & MULLER, 2006). Estudos apontaram que pacientes com 

endometriose apresentaram índices mais elevados de introversão e ansiedade quando 

comparado ao outro grupo (LOW WY, EDELMANN RJ, SUTTON C, 1993). Neste sentido, é 

possível que a mulher com endometriose, além das dúvidas e incertezas que vive com o 

diagnóstico, experimente uma série de frustrações e conflitos emocionais como raiva, angústia, 

ansiedade, medo – sentimentos comuns em todas as pessoas que se descobrem com alguma 

doença crônica. As causas da doença ainda são pouco conhecidas, mas teorias recentes 

afirmam que aspectos emocionais contribuem para a evolução da endometriose (LORENÇATTO 

ET AL.,, 2002). 

 

JUSTIFICATIVA: 

A endometriose acomete cerca de 12% da população feminina mundial e é uma das 

maiores causas de infertilidade e dor pélvica. A divulgação dos resultados encontrados pela 

ciência em artigos científicos que mostram aspectos psicológicos das mulheres portadoras da 

endometriose, pode servir de alerta e trazer melhor qualidade de vida as portadoras. O foco no 

bem-estar e a qualidade de vida do paciente, também faz parte da formação do psicólogo. Os 

achados psicológicos relatados em artigos científicos podem contribuir para a prática clínica ou 

                                                 
1 Informação fornecida por Dr. Ricardo Mendes Alves Pereira em São Paulo, 2016. 
2 Informação fornecida por Dr. Waldir Inácio Júnior em São Paulo, 2016. 
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para a reflexão do cotidiano sob a luz da ciência, sendo mais um fator a expandir a visão de 

mundo do psicólogo e da sociedade como um todo. 

OBJETIVO: 

Realizar uma pesquisa sistemática sobre as referências bibliográficas com o objetivo de 

criar um artigo científico de revisão, mostrando os aspectos psicológicos enfrentados por 

mulheres portadoras de Endometriose em cada fase da doença, e apontar como o 

acompanhamento psicológico pode auxiliar no enfrentamento e na melhora da qualidade de vida 

da portadora. O artigo fruto deste projeto poderá ser publicado em uma revista específica da 

área, assim como pode render participações em congressos que tratam sobre o tema. 

MÉTODO: 

Desenho do estudo: Desenvolver uma revisão sistemática da literatura científica agregando 

evidências expressas pelos artigos científicos em um artigo de revisão com o objetivo de uma 

futura publicação em revista especializada. Uma revisão sistemática pode contribuir para a 

ampliação e divulgação de informações científicas. Estes estudos podem ajudar a sintetizar e 

apresentar de maneira mais acessível ao grande público os resultados presentes na literatura 

ajudando a orientar a prática clínica dando novos direcionamentos em seu cotidiano (SAMPAIO 

& MANCINI, 2006). 

Fontes de pesquisa: realizar revisão bibliográfica nas seguintes bases de dados: PUBmed; Web 

of Science; LILACS; Medline; PsycInfo; SciELO; Utilizando os seguintes descritores: (1) 

“Endometriose”; (2) “Aspectos Psicológicos da Endometriose”  (3) “Endometriose e Depressão” 

(4) “História da Endometriose”; (5) “Endometriose e Infertilidade”. 

 

Estratégia de pesquisa eletrônica: Respeitar as particularidades de cada uma das principais 

bases base de dados nos seguintes descritores em português e em inglês (PELLIZZON; 

POBLACION &GOLDENBERG, 2003): Utilizando os seguintes descritores: (1) “Endometriose”; 

(2) “Aspectos Psicológicos da Endometriose”  (3) “Endometriose e Depressão” (4) “História da 

Endometriose”; (5) “Endometriose e Infertilidade”. 

 

Seleção dos estudos: (1) pesquisar artigos publicados entre os anos de 2000 e 2016, nas 

referidas bases de dados que tenham como temática: Aspectos psicológicos das mulheres 

portadoras da endometriose. Serão selecionados apenas artigos devido à sua maior circulação 

no meio acadêmico e profissional. 
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Critérios de exclusão: (1) capítulos de livros, monografias, teses e dissertações; (2) estudos 

com inconsistência de método, ou seja: que não apresentem objetivos claros e justificados, que 

tenham um desenho não apropriado para o cumprimento dos objetivos propostos, ou que os 

procedimentos metodológicos não sejam apresentados e discutidos. 

FONTES DE PESQUISA: 

PELLIZZON, R. F.; POBLACION, D. A.; GOLDENBERG, S. Pesquisa na área da saúde: seleção 

das principais fontes para acesso à literatura científica. Acta Cir. Bras.,  São Paulo ,  v. 18, n. 6, 

p. 493-496,  Dezembro 2003.   

Disponívelem<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102865020030006000

02&lng=en&nrm=iso>. Acessado em  03  de Abril  2016.   

SAMPAIO, R. F.; MANCINI, M.C. Estudos de revisão sistemática: um guia para síntese criteriosa 

da evidência científica. Rev. bras. fisioter., São Carlos, v. 11, n. 1, p. 83-89, jan./fev. 2007.  

LORENÇATTO, Carolina; VIEIRA, Maria José Navarro; PINTO, Cristina Laguna B.; PETTA, 

Carlos Alberto. AVALIAÇÃO DA FREQÜÊNCIA DE DEPRESSÃO EM PACIENTES COM 

ENDOMETRIOSE E DOR PÉLVICA. Campinas, 2002. 

MATTA, Adriana Zanona da; MULLER, Marisa Campio. UMA ANÁLISE QUALITATIVA DA 

CONVIVÊNCIA DA MULHER COM SUA ENDOMETRIOSE. Porto Alegre, 2006. 

LOW, WY; EDELMANN, RJ; SUTTON, C. A psycho- logical profile of endometriosis patients in 

comparison to patients with pelvic pain of other origins. J Psychosom Res 1993; 37:111-7. 

CHAMIÉ, Luciana. Endometriose. Disponível em www.chamie.com.br. Data de acesso: 31 de 

Março de 2016. 

KNAPP, Vincent J. How old is endometriosis?. New York, 1999. 

VACHER-LAVENU, M. Definition, description, and classification of endometriosis. 1999. 

SBE - Associação Brasileira de Endometriose e Ginecologia Minimamente Ivasiva. 

Endometriose. Disponível em: http://www.sbendometriose.com.br. Data de acesso: 05 de Abril 

de 2016. 
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