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1. Resumo

A endometriose caracteriza-se pela presença de glândula e/ou estroma endometrial

fora do útero,  que induz uma reação inflamatória crônica  de caráter progressivo.

Essa  condição  pode  provocar  dismenorreia,  dor  pélvica  acíclica,  infertilidade,

dispareunia,  alterações  urinárias  e  intestinais  durante  o  ciclo  menstrual,  o  que

evidencia o caráter hormônio-dependente da doença. Levando a entender  que a

importância do tratamento clinico seria mais adequado do que a necessidade de

intervenção cirúrgica. Portanto o vigente trabalho tem intuito de usar o tratamento de

progesterona,  com o uso de dispositivo intrauterino (DIU) Mirena,  em que foram

realizados um questionário para coletar dados sobre a qualidade de vida diante do

tratamento proposto.  Diante dos dados abordados verificamos que pacientes que

utilizaram o tratamento proposto obtiveram uma melhora significativa que corrobora

com os dados utilizamos até o momento.

2. Introdução

A endometriose é a presença de endométrio  (tecido que reveste internamente o

útero)  fora  da  cavidade  uterina.  Acomete  de 10 a  15% das  mulheres  em idade

reprodutiva e sendo que aproximadamente de 35 a 50% das com endometriose, são

inférteis.1 Por ser uma doença ginecológica mais investigada atualmente, recebeu o

título de “doença da mulher moderna”, em referência ao comportamento feminino

atual, caracterizado por mulheres que engravidam com idade avançada, têm menos

filhos e  estão submetidas a  altos níveis  de estresse por  conta  de sua atividade

habituais.2 Os implantes endometriais são estimulados todo mês, por conta da ação

hormonal  do  estrógeno  produzido  pelos  ovários  decorrente  do  ciclo  menstrual

normal, inflamando a região afetada e causando dor.3  Ao passar do tempo, essa dor

progride  e,  com a defesa do organismo tenta  eliminar  a  evolução do incômodo,

formando cicatrizes (aderências) nos locais inflamados, estimulando sintomas mais

graves,  como  a  dor  crônica e  a  infertilidade.4 A endometriose  muitas  vezes  é

assintomática e por isso, existe a possibilidade de ser diagnosticada como achado

cirúrgico durante investigação laparoscópica para qualquer outra doença pélvica ou

mesmo em procedimentos de esterilização tubária.5

Dados mostram a  importância  do  tratamento  clínico  em vez  da necessidade  de

intervenção cirúrgica, devido ao tratamento ser invasivo e levando a recediva dos

implantes  endometriais.  Devido  a  isso  surgiu  o  interesse  utilizar  o  tratamento

hormonal em que é revestido com hormônio progesterona com o uso de dispositivo



intrauterino  mirena  (DIU)  levonorgestrel  levando  a  acompanhar  e  questionar  a

qualidade de vida e dessas pacientes durante o recurso terapêutico.

3. Objetivos

Este artigo visa avaliar a qualidade de vida pessoal e sexual de pacientes portadoras

de endometriose profunda em uso de DIU Mirena, no período de doze meses.

4. Metodologia

Este  estudo  será  desenvolvido  no  Departamento  de  Ginecologia  e  Obstetrícia

(DOGI) da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.  O estudo será

prospectivo e randomizado. A randomização será feita em sistema de computador,

sendo  que  a  seleção  será  colocada  em  envelope  pardo  (DIU  Mirena),  sendo

entregue  às  pacientes.  Portanto,  o  questionamento  de  realizarmos  esses

questionários  que  busquem perguntas  completas  e  respostas  objetivas  a  fim de

avaliar  um diagnóstico correto e um tratamento  eficaz da doença questionada e

acompanhar  essas  pacientes  durante  este  tratamento,  com  duas  medicações

diferentes em um período de doze meses. 

5. Desenvolvimento

Essas mulheres ficarão 3 meses em tratamento clinico (wash out),  para iniciar o

proposto pelo estudo. No grupo das 72 mulheres, serão divididas em 2 grupos A  e

B.  O  grupo  A  receberá  como  tratamento  clinico  o  dispositivo  intrauterino

levonogestrel e o gupo B receberá como tratamento clinico o dianogeste. Antes de

iniciar  o  tratamento  clinico  as  mulheres  serão  submetidas  à  4  questionários

avaliando qualidade de vida e vida sexual.

O questionário quociente sexual  feminino – QS-F possui 10 questões, cada uma

respondida em uma escala de 0 a 5. O resultado da soma das 10 respostas se

multiplica  por  2,  que  resulta  em um índice  de  0  a  100.  A questão  7  tem regra

diferente, onde o valor da resposta tira-se 5 para o score final. Os valores maiores

indicam melhor vida sexual. O questionário FSFI tem 19 questões agrupadas em 6

domínios: desejo, excitação, lubrificação, orgasmo, satisfação e dor. Cada resposta

(múltipla  escolha)  tem  valor  de  0  a  5.  Os  valores  são  calculados  por  fórmula

matemática, obtendo-se o escore da função sexual de 2 a 36, e quanto menor for o

score,  pior será a função sexual.  O questionário de qualidade de vida – SF-36 –

consiste em um questionário multidimensional formado por 36 itens, englobados em



8 escalas ou domínios, que são: capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado

geral da saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental. 

Os critérios de inclusão serão mulheres com diagnóstico clínico de endometriose

profunda,  mulheres  sem  uso  de  hormônio  pelo  menos  por  3  meses  prévios  e

mulheres que sejam pacientes da DOGI da Irmandade Santa Casa de Misericórdia

de São Paulo. 

5. Resultados Preliminares

Por  ser  um trabalho  com demanda  alta  e  inicial  ainda  estamos  desenvolvendo

resultados que premeditaram o vigente trabalho. Porém obtivemos alguns resultados

de certos pacientes em que diminuíram as cólicas menstruais fortes e o fluxo e

algumas até pararam de menstruar. E ainda conseguiram uma qualidade melhor de

vida. E uma das maiores queixas de certas pacientes que tiveram resultado positivo

foi na hora da relação sexual de sentir certo desconforto por causa da lesão.
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