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Resumo: A Endometriose, descrita pela primeira vez em 1927 por John Sampson, é 

definida como uma doença inflamatória caracterizada pelo implante de tecido 

endometrial fora da cavidade uterina. Traçar um diagnóstico precoce e preciso da 

doença é um de seus maiores desafios, sendo assim, há também uma grande 

dificuldade em realizar a monitoria de sua prevalência e incidência no país e no mundo. 

Introdução: A endometriose é uma doença inflamatória hormônio dependente, não 

completamente conhecida. A proliferação das células endometriais ectópicas 

associadas a uma resposta imune aberrante parece contribuir para o desenvolvimento 

da doença. A endometriose é uma doença de origem obscura no meio acadêmico e que 

tem como principal sintoma a dor pélvica crônica. 

Comumente chamada de doença da mulher moderna, é frequentemente observada em 

pacientes ainda não menopausadas. Além disso, é a maior causa de abortos, 

provavelmente gerados pela presença de auto anticorpos anormais.  

Objetivo: Confeccionar uma revisão de literatura que avalie os controversos dados 

sobre a incidência e a prevalência da endometriose no Brasil e no mundo. 

Metodologia: Este trabalho consiste em uma revisão bibliografica, a partir dos arquivos 

consultados no PubMed, Scielo e FEBRASGO (Federação Brasileira das Associações 

de Ginecologia e Obstetrícia), incluindo trabalhos de diversos anos (1927 – 2018), e 

nos idiomas português, inglês e espanhol. 

Desenvolvimento: Diversas hipóteses foram levantadas ao longo dos anos para tentar 

explicar esta patologia, a mais aceita até o momento é a da menstruação retrograda. 

Esta teoria sugere que a endometriose se dá pela falha no sistema imunológico da 

mulher e/ou por alterações moleculares do endométrio uma vez que a eliminação dos 

implantes endometrióticos ectópicos, causados pela menstruação retrógrada, é imuno 

dependente. 

A teoria é sustentada pelo fato de que todas as mulheres em idade reprodutiva têm 

uma porcentagem de menstruação retrograda, podendo sugerir que todas podem ter 

uma taxa de desenvolvimento da endometriose.  



Resultados preliminares: Um levantamento realizado pelo DATASUS entre janeiro de 

2009 e julho de 2013 demonstrou que o país gasta cerca de 10,4 milhões de reais por 

ano com o tratamento de endometriose, sendo a região sudeste a líder em gastos, 

havendo, também, neste período, cerca de 71.818 internações decorrentes da doença. 

Neste estudo, constata-se que o setor privado é responsável por 64,8% destes gastos. 

Além disto, o órgão comprovou também que as mulheres diagnosticadas com 

endometriose tem cerca de 38% da capacidade de trabalho prejudicada. 

Ademais, 66% dos implantes endometrióticos e seus sintomas surgem antes dos 20 

anos, tendo uma demora no seu diagnóstico de aproximadamente 9,28 anos. Isto 

evidencia a necessidade de uma melhora no tempo de detecção da doença, com o 

intuito de melhorar a qualidade de vida dessas mulheres e realizar ao se adiantar o 

inicio do tratamento. 

Estudos recentes demonstram que 5-10% das mulheres em idade fértil têm 

endometriose, indo de encontro com outras pesquisas, que revelam uma estimativa de 

aproximadamente 10-20%. Há uma evidente falta de consenso entre os pesquisadores 

acerca destes números. Isso ocorre pela dificuldade de se obter um diagnóstico preciso 

de maneira rapida, visto que o método mais aceito pela comunidade médica é a 

laparoscopia, no qual é necessário submeter a paciente à uma cirurgia. Outros métodos 

vêm sendo utilizados, como o uso do CA125 e exames de imagem, entretanto, as 

evidências trazidas por estes métodos diagnósticos ainda são polêmicas não tão bem 

aceitas por todos os médicos. 

A endometriose é uma doença ainda pouco conhecida, tendo ainda poucas formas de 

diagnósticos precisos, necessitando-se de mais estudos para poder gerar uma melhoria 

na qualidade de vida das pacientes, que já contém a doença e meios de se identificar a 

doença de forma menos invasiva. Podendo assim, gerar dados que consigam auxiliar 

no tratamento e diagnóstico desta doença. 
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