
A Fisioterapia como Aliada no Tratamento dos Sintomas Decorrentes da Endometriose

Santos, W. M.1; Araújo, L. M. S.1; Castro, P. B. L¹; Oliveira, R. S.1; Pontes. I. E. A.²; Ferreira, T. T. C.3

1. Acadêmico do curso de Fisioterapia do Instituto Brasileiro de Saúde - IBS, Recife, PE, Brasil.
2. Fisioterapeuta/Doutoranda em Saúde Materno Infantil – IMIP, Recife, PE, Brasil.
3. Fisioterapeuta/Especializado em Cuidados Paliativos, Docente do curso de Fisioterapia do IBS, Recife, PE, 
Brasil.

*e-mail: walquiria-medeiros@hotmail.com
 
Introdução: A endometriose é uma doença ginecológica benigna, que afeta cerca de 10% a 20% das mu-
lheres em idade reprodutiva. É caracterizada pelo crescimento anormal do tecido que age diretamente na mu-
cosa revestindo a parede interna do útero. Os sintomas incluem dor pélvica crônica, sangramento irregular, dis-
menorréia, dispareunia, disúria e infertilidade. Objetivo: Avaliar a atuação da Fisioterapia no tratamento da 
endometriose. Método: Foi realizada uma revisão bibliográfica por meio de pesquisas nas bases de dados Sci-
entific Electronic Library Online - Scielo, Bireme e Lilacs, durante o período de agosto a outubro de 2015. Para 
a busca dos artigos, foram utilizados os descritores na língua portuguesa: endometriose, dor pélvica crônica 
e fisioterapia. Inclusos apenas aqueles que estivessem intimamente relacionados ao tema deste estudo, com 
descritores presentes no título do manuscrito e/ou resumo, publicados na língua inglesa ou portuguesa. Foram 
excluídos estudos que não estivessem disponíveis na íntegra. Resultados: A endometriose é uma doença 
inflamatória crônica, definida com a presença de tecido endometrial fora da cavidade uterina. Os órgãos pélvi-
cos e o peritônio são os locais mais afetados. Os critérios de diagnóstico são: idade, geralmente 25 a 35 anos, 
mulheres com menarca precoce, polimenorréia, menorragia e obstrução da saída do fluxo. O principal sintoma 
da endometriose é a dor pélvica crônica, tornando-se o foco do tratamento. A dor é relatada por baixo do ventre 
requerendo uma minuciosa investigação do problema através de exames laboratoriais, físicos e de imagens. 
Quanto aos recursos da Fisioterapia utilizados, a massoterapia surge como uma grande aliada, sendo eficaz na 
diminuição da dor e desconforto, demonstrando ser uma alternativa segura, não agressiva e com poucos efeitos 
colaterais. A eletroterapia apresenta recursos valiosos para o alívio sintomático da dor, seja ela proveniente de 
lesões agudas ou mesmo decorrente de processos crônicos. Entre esses recursos, a literatura cita o uso da 
Eletroestimulação Transcutânea Nervosa (TENS), sendo um dos recursos mais utilizado no campo da eletrotera-
pia. Ainda, como tratamento da dor decorrente da endometriose, a Fisioterapia dispõe da terapia manual, enfati-
zando o componente miofascial sendo coadjuvante para o equilíbrio das disfunções biomecânicas e somáticas. 
Conclusão: A Fisioterapia pode atuar melhorando a sintomatologia da endometriose, proporcionando uma 
redução da tensão produzida pelo ciclo doloroso, diminuição do estresse e dor pélvica crônica. Assim, é impor-
tante uma atenção especial no comprometimento da endometriose, requerendo cuidados multidisciplinares para 
sua resolução.
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