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RESUMO 

 
Este trabalho de conclusão de curso (TCC) é um compilado e uma análise de artigos 
e documentos voltados à saúde pélvica da mulher com endometriose. O objetivo 
deste TCC é apresentar pesquisas recentes sobre assistência fisioterapêutica em 
mulheres com diagnóstico e sintomas ativos de endometriose. Portanto, este 
trabalho se torna uma ferramenta comparativa para acadêmicos e graduados em 
fisioterapia que venham a praticar intervenções terapêuticas referentes ao tema. A 
metodologia utilizada neste trabalho inclui pesquisa em bancos de dados online 
PubMed, PEDro, EBSCOhost e Google Acadêmico, a partir dos quais extraíram-se 
artigos científicos de relevância para o assunto. Dentre os resultados de destaque, 
há evidências de melhora da dor pélvica associada a endometriose a partir de 
intervenções fisioterapêuticas. Dado serem terapias de baixo custo, não invasivas, 
além de contarem com segurança e efetividades sinalizadas a partir de ensaios 
clínicos, essas terapias podem fazer parte do leque de opções de profissionais de 
fisioterapia para o manejo de sintomas relacionados a endometriose. Conclui-se que 
os trabalhos pesquisados forneceram boas modalidades coadjuvantes para o 
tratamento, com melhoria na qualidade de vida, dor, indicadores de ansiedade, 
indicadores de depressão e estado geral de saúde. 

 

Palavras-chave: Endometriose. Modalidades de Fisioterapia. Revisão.  
 

PHYSICAL THERAPY MODALITIES AS AUXILIARY TREATMENT OF 
ENDOMETRIOSIS AND ITS SYMPTOMATOLOGY: A REVIEW 

 
ABSTRACT 

 
This undergraduate thesis is a review about pelvic health of women living with 
endometriosis. Presenting recent researches about physiotherapeutic interventions 
in women with both endometriosis diagnosis and its symptoms actively is the 
objective of the present study, which can be a comparative tool for undergraduate 
students and for physiotherapists who intend to practice therapeutic interventions 
concerning this theme. Methods: research in the online databases PubMed, PEDro, 
EBSCOhost and Google Scholar were performed, from which scientific articles 
related to the interest of this review were selected. Results: there are evidences 
about pelvic pain associated to endometriosis relieving by physical therapy 
interventions. Once these studied therapies present low cost, low invasive grade, 
security and effectiveness evidences from clinical trials, these therapies can be 
treatment options for physiotherapists. Conclusion: the selected articles presented 
good auxiliary treatment modalities, associated with life quality improvement, pain 



 

relieving and improvement of anxiety and depressions scores and general health 
status. 

 

Keywords: Endometriosis. Review. Physical Therapy Modalities. 
 

 



 
 

 INTRODUÇÃO  

 

 A endometriose é uma enfermidade presente em cerca de 5% a 15% das mulheres 

em período reprodutivo. Sua etiologia ainda não é bem definida, mas existem evidências de 

que a endometriose ocorre pela combinação de diversos fatores: genéticos, hormonais e 

imunológicos (SOUZA; 2015). Uma possível patogênese seria devida a regurgitação de 

sangue do útero para a cavidade abdominal, passando pela tuba uterina, durante o período 

menstrual, o que seria responsável pelo transporte de células endometriais para fora do 

útero. Fatores imunológicos estariam associados ao desenvolvimento de endometriomas a 

partir dessas células do endométrio (LOUBEYRE; 2012). Outra explicação possível para a 

formação de tecido endometrial ectópico é a Teoria da Metaplasia Celômica que reúne 

evidências de que células ovarianas, do peritônio e da pleura podem dar origem a lesões 

endometrióticas (MATSUURA; 1999). Além disso, a presença de endometriose em sítios 

como vísceras pélvicas e peritônio pode ser explicada pela possível disseminação através 

de vasos sanguíneos e/ou linfáticos (ROSÁRIO, DUETE; 2015). 

Os sinais e sintomas característicos das mulheres diagnosticadas com endometriose 

são, em 70% dos casos, dor pélvica crônica, dismenorreia, dispareunia profunda, dor na 

bexiga, dor retal e infertilidade (MELKI; 2019), além incapacidade funcional, que afeta direta 

ou indiretamente atividades de vida diária dessas pacientes. A endometriose vem 

acompanhada de distúrbios sociais e ou psicológicos, que necessitam de abordagem 

multidisciplinar (MARQUI; 2014). 

Pode se suspeitar da endometriose com base na história do paciente e de um exame 

físico detalhado, o seu diagnóstico não pode ser fechado por nenhum exame de imagem, é 

possível visualizar a presença de endometriose infiltrativa por ultrassonografia transvaginal, 

no qual estão envolvidos bexiga, reto e ovários, e na ressonância magnética pode-se 

visualizar a endometriose infiltrativa profunda (DUFFY et al.; 2014). Hoje, a única maneira 

definitiva de se realizar o diagnóstico é pela visualização laparoscópica. Por ser uma doença 

muito complexa, o seu diagnóstico atrasa de sete a 12 anos desde o início dos sintomas, o 

que pode degradar a confiança do paciente com o profissional e assim levar a danos 

emocionais, físicos e sociais que prejudicam a qualidade de vida (AS-SANIE et al.; 2019). A 

endometriose pode estadiada a partir da classificação da Sociedade Americana de Medicina 

Reprodutiva (ASRM), que considera tamanho, profundidade, localização e aderências do 

endometrioma, e distingue quatro estágios (I, II, III e IV), sendo o IV o mais grave. Porém, 

esses estágios avaliam diretamente a percepção de dor (ROSÁRIO, DUETE; 2015). 
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O tratamento para endometriose é clínico ou cirúrgico. O tratamento medicamentoso 

leva em conta o grau da doença e as necessidades de cada paciente, ele não traz uma 

melhora na infertilidade que a endometriose causa, mas evita a progressão da doença. A 

laparoscopia é indicada quando a prioridade é melhorar a sintomatologia, qualidade de vida 

e a fertilidade, de acordo com grau da endometriose (AMORIM; 2018). 

O prognóstico depende do conhecimento da mulher sobre a doença, além da sua 

condição socioeconômica, para ela ter acesso a medicamentos mais eficientes e a 

tratamento médico. No Brasil, 55% das mulheres acometidas pela endometriose não sabem 

sobre a doença. É dever do profissional da saúde oferecer uma atenção especial a essa 

paciente, para ela compreender a patologia e seus tratamentos. Quanto mais tardio o 

diagnóstico da doença, menos favorável será o seu prognóstico (RAMOS, SOEIRO, RIOS; 

2018).  

A fisioterapia tem se destacado no tratamento de transtornos dolorosos da pelve 

feminina para o controle da dor, por meio da utilização de técnicas para reabilitação 

neuromuscular como: biofeedback, eletroestimulação, cinesioterapia e crioterapia. Acaba 

por ter um papel importante na conscientização perineal: ao se realizar uma adequação da 

atividade muscular do períneo, educa-se a paciente sobre os músculos do assoalho pélvico 

(LIMA; 2016). A fisioterapia atua como tratamento complementar para mulheres 

diagnosticadas com endometriose, pois auxilia no controle da dor e melhora da qualidade de 

vida. O tratamento visa a produzir mudanças nas musculaturas lisa e estriada, vísceras 

pélvicas e sistema nervoso central através de técnicas da cinesioterapia como: massagem, 

exercícios, reeducação postural, manipulação tecidual, bandagens elásticas funcionais, 

acupuntura, crioterapia e eletroestimulação, como por exemplo o TENS, que promove 

analgesia no tratamento da dor pélvica crônica e da dispareunia em mulheres com 

endometriose, o que melhora a qualidade de vida e o alívio da dor. Portanto, a fisioterapia 

torna-se um recurso de baixo custo seguro, uma vez que consiste de métodos não invasivos 

para controle da dor. (MACHADO et al., 2010; SOARES, 2016; MARQUI, 2014; ZHU, 

HAMILTON, MCNICOL; 2011). 

O tratamento da endometriose tem gerado altos custos ao sistema público de saúde, 

devido a sua incidência bastante alta, a seu difícil diagnóstico e a problemas emocionais 

associados, tais como a depressão, ansiedade, stress e em alguns casos chegam a 

desenvolver fibromialgia. Além disso, há o custo relacionado a uso contínuo de 

medicamentos, a cirurgias, a efeitos adversos dos medicamentos e a complicações 

cirúrgicas. No Brasil, os gastos chegam a 10,4 milhões de reais por ano com a doença, 

segundo um levantamento de 2014 (COSTA et al.; 2018). Dado o exposto, a fisioterapia é 
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um tratamento conservador de baixo custo que oferece bons resultados para o controle da 

dor em mulheres com endometriose, pois não há necessidade de haver um diagnóstico 

confirmado antes de se buscar atendimento fisioterapêutico.  

A importância deste estudo é auxiliar graduandos na área da fisioterapia e  

fisioterapeutas na tomada de decisão quanto à técnica a ser utilizada com a paciente 

diagnosticada e ou com sintomas ativos da endometriose, em busca de facilitar o tratamento 

com essas mulheres e amenizar a sintomatologia causada pela doença, e assim, melhorar a 

qualidade de vida. Buscando qual método se mostra mais eficiente de acordo com a 

literatura colhida nesta revisão. 

 

ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

O presente estudo é uma revisão da literatura. Foi realizado um levantamento dos 

estudos de março a setembro de 2020, que teve como objetivo realizar uma buscar na 

literatura dos últimos dez anos, sobre a atuação da fisioterapia em mulheres com 

endometriose e sintomatologia ativa da doença. Foram selecionados artigos em inglês e 

português com as palavras-chave pesquisadas em inglês e em português: endometriose 

(endometriosis), fisioterapia (physiotherapy), reabilitação (rehabilitation) e modalidades de 

fisioterapia (physical therapy modalities), no período de 2010 a 2020 nas seguintes bases de 

dados: PEDro; Pubmed; Ebscohost e Google acadêmico. Todos os resultados realizados 

pela busca eletrônica foram selecionados manualmente de forma independente a partir de 

critérios de inclusão e exclusão estabelecidos pela autora. Subsequentemente, foi realizada 

a leitura integral dos artigos selecionados, conforme mostra a figura 1. 

Critérios de inclusão 

Os critérios de inclusão foram artigos publicados desde 2010 em inglês e ou 

português, que tenham relação com a fisioterapia atuando em mulheres com endometriose 

e sintomatologia ativa, cujos objetivos estejam relacionados a melhoria de qualidade de 

vida, dor, dismenorreia, além de melhora da saúde mental, como a depressão. 

Critérios de exclusão 

Os critérios de exclusão foram estudos que não estivessem em português e ou 

inglês; Artigos datados antes de 2010; Artigos incompletos; Artigos com acesso restrito; 

Manuscritos; Revisão de literatura; Hipótese; Estudos sem ligação ao tratamento 

fisioterapêutico na endometriose e sua sintomatologia (figura 1). 
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Figura 1: Elegibilidade dos artigos. Estratégia de pesquisa nas bases de dados: PUBmed, 

PEDro, EBSCOhost e Google Acadêmico. 

 

Fonte: Autoria própria (2020) 

 

RESULTADOS 

 

Devido à escassez de artigos que abordam modalidades fisioterapêuticas como 

tratamento complementar na endometriose, o presente estudo teve um número pequeno de 

artigos (quadro 1). 
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Quadro 1 – artigos selecionados para a composição desta revisão de literatura e seus 

resultados. 

AUTORES TRATAMENTO  RESULTADOS 

 

MEISSNER. 

K, et all. 2016. 

O tratamento partia da 

necessidade que a paciente 

apresentava no dia, sendo 

combinado técnicas 

psicoterapêuticas e 

somatossensorial durante as 

sessões (30-60 minutos) que 

incluía acupuntura por 

moxabustão durante 3 meses. 

 

 Obteve alterações na espessura 

cortical, conectividade funcional e 

perfusão de áreas do cérebro 

relacionadas à dor e emoções. 

Redução da dor, melhoras na 

qualidade de vida, saúde mental, 

saúde física, ansiedade, 

depressão e bem-estar funcional. 

Mantendo-se estáveis durante 6 

meses. 

 

MIRA. T. A. A, 

et all. 2015. 

 

Local da aplicação: S3-S4 

Grupo I: TENS semelhante a 

acupuntura. Frequência de 8Hz; 

Pulso de 250ms; Intensidade 

conforme a sensibilidade da 

paciente; Composto por quatro 

eletrodos de borracha (5-3cm) 

com gel lubrificante, fixadores 

com fita adesiva por 30 

minutos, uma vez por semana. 

Grupo II: TENS auto aplicável, 

frequência de 85 Hz; Pulso de 

75 ms; Intensidade 10, 20 ou 

30ms; 2x ao dia por 20 minutos 

com intervalo de 12 horas. 

 

 

Grupo I e II: Alívio na dor durante 

a aplicação da corrente por 

minutos a horas; Grupo I: 

melhora nas queixas de 

disqueria, disúria, dismenorreia e 

qualidade de vida. 
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NAPADOW. 

V. et all. 2012. 

Grupo RAVANS: aplicação de 

eletrodos de 1,5 mm nos pontos 

auriculares da orelha esquerda: 

concha címbica; Declive entre 

antélice; Concha cavum. Grupo 

NVAS: aplicação de dois 

eletrodos no lóbulo da orelha 

esquerda. Corrente em ambos 

os grupos, de pulsos 

retangulares com largura de 

420m, à 30 Hz e intensidade de 

forte a moderada. 

 

Redução da dor profunda 

evocada e soma temporal da dor 

mecânica; Diminuição dos níveis 

de ansiedade e dor.  

PERUZZO. B. 

C. T, et all. 

2014. 

Grupo de exercícios gerais 

realizou: báscula, anteversão e 

retroversão da pelve, 

alongamentos e fortalecimento 

dos músculos abdominais, 

lombares e assoalho pélvico. O 

grupo de Pilates realizou 

exercícios para conscientização 

de pelve em posição neutra 

contraindo: transverso do 

abdômen, glúteos, assoalho 

pélvico e eretores da coluna. 

Com princípios de 

conscientização do cinturão 

pélvico e associados a 

respiração. 

Ambos os grupos apresentaram 

melhoras em relação a qualidade 

de vida, capacidade funcional e 

diminuição da dor. 

PETRELLUZZ

I. K. F. S, et 

all. 2012 

Sensibilização corporal, 

exercícios respiratórios, 

alongamentos gerais, exercícios 

ativos livre, dissociação de 

Normalização dos níveis de 

cortisol salivar, redução do 

stress, aumento da vitalidade, 

funcionamento físico, e sútil 
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cinturas escapular e pélvica, 

exercícios para fortalecimento 

perineal, massagem, 

automassagem, estimulação 

transcutânea, relaxamento por 

eletroterapia não especifica. 

Seguida de intervenção 

psicológica cognitivo-

comportamental totalizando 2 

horas de tratamento. 

efeito sobre a intensidade da dor. 

KLEIN. K. R, 

et all. 2010. 

Acupuntura nos pontos: 

Grupo I: ciliao; St29-guidai; St 

36- zusanli; Rem 3- zhongji; Sp- 

sanyinjiao; LI3 - taichong; Li 8 - 

ququan;  Sp 9 - yinlingquan; Sp 

10 - xuehai; Ki 10 - yingu; mais 

a aplicação em 3 pontos 

conforme a necessidade 

individual da paciente. 

 No grupo II: Gb 31- fengshi; Lu 

1 - zhongfu; St 8 - touwei.  

 

Grupos I e II obteve a diminuição 

na ingestão de analgésicos; 

Grupo I teve grande melhora em 

relação a vida social, bem estar 

psicológico e a dor. 
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THABET. A. 

A. EL M, 

ALSHEHRI. 

M. A. 2018. 

Todas as participantes 

receberam o tratamento 

hormonal convencional para 

endometriose (100 mg 

medroxiprogesterona a cada 

duas semanas por um mês, e 

então uma vez por mês). grupo 

I recebeu pulso HILT três vezes 

por semana durante oito 

semanas. Grupo II recebeu 

“sham” laser na mesma 

frequência por um mesmo 

período.  

 Níveis de dor do grupo II antes 

do tratamento foi similar ao grupo 

I. Porém 75% das participantes 

relataram dor moderada ou grave 

depois da finalização do 

tratamento. Diminuição do nível 

da gravidade da endometriose. 

BI. X. L, XIE. 

C. X. 2018. 

Eletroterapia não especificada: 

dois eletrodos de gel sobre 

acupontos bilateralmente 3 cm 

acima do maléolo medial da 

tíbia (SP 6); 4 cm abaixo do 

umbigo (CV 3); 3cm abaixo do 

umbigo (CV 4). Frequência de 2 

a 100 Hz por 30 minutos. Uma 

vez ao dia durante 10 semanas. 

Melhora na qualidade de vida, 

dor e escala da endometriose 

após 10 semanas. 

ZHAO. L, et 

all. 2012. 

24 sessões de 40 minutos 2 

vezes na semana por 12 

semanas. Tratamento incluía: 

na primeira sessão uma aula 

sobre endometriose, depressão 

e ansiedade; Nas demais 

sessões foram realizados 

relaxamento muscular global 

ensinando a contrair e relaxar a 

musculatura global. 

Grupo de relaxamento muscular 

obteve melhora significativa na 

ansiedade, depressão e 

qualidade de vida em 

comparação ao grupo controle.  
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DARAI. C, et 

all. 2015. 

Seções osteopáticas de 

duração média de 60 minutos, 

no qual consistia na 

mobilização do útero, 

tratamento na mobilidade 

peritoneal, mobilização do cólon 

e utilizando-se a técnica indireta 

em roll lombar de L1 e L2. 

De 15 mulheres 12 relataram 

melhora na QV. O estudo 

considera que houve uma taxa 

de 60% de sucesso. Conclui que 

a terapia osteopática pode ter um 

papel de melhora na qualidade 

de vida. 

Fonte: Autoria própria (2020) 

 

DISCUSSÃO 

 

As modalidades de tratamento fisioterapêutico são diversas para o tratamento 

de disfunções do assoalho pélvico, ainda hoje é escasso na literatura a atuação 

fisioterapêutica sobre mulheres diagnosticadas com endometriose. A fisioterapia 

entra como coadjuvante para o tratamento da sintomatologia gerada pela 

endometriose, sendo de extrema importância o trabalho multidisciplinar para o 

tratamento das mulheres diagnosticadas com essa doença. No estudo de Meissner 

2016, foi utilizado da psicoterapia com terapia tradicional chinesa como acupuntura, 

moxabustão e escavação para melhora da dor e infertilidade em mulheres com essa 

enfermidade. Foi acompanhado 67 mulheres separadas em grupo de tratamento e 

grupo controle. Por 3 meses foram realizadas 8,5 sessões de terapia, combinada de 

estimulação somatossensorial por 30-60 minutos com enfoque no relaxamento, 

gerenciamento de dor e emoções negativas. Cada sessão partia dos desejos e 

necessidades específicas de cada paciente, e em combinação das técnicas 

psicoterapêuticas e somatossensorial. Durante a terapia quando a paciente relatava 

alguma emoção negativa o terapeuta estimulava um ponto de acupuntura por 

moxabustão. Os resultados primários foram avaliados por ressonância magnética. 

Observou-se alteração na espessura cortical, conectividade funcional e perfusão de 

áreas do cérebro relacionadas ao tratamento de dor e emoções. O tratamento 

mostrou-se eficaz na redução da dor, significativamente, no decorrer dos 3 meses 

de tratamento, obtendo melhoras na qualidade de vida, saúde mental, saúde física, 

ansiedade, depressão e bem-estar funcional. Os quais foram avaliados pelos 
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questionários: SF-12 (Qualidade de vida, bem-estar); FW-7 (Bem-estar funcional); 

HADS (ansiedade e depressão). Os resultados se mantiveram estáveis ao longo de 

6 meses sem ter efeitos adversos (MEISSNER. 2016).  

O artigo de Petrelluzzi e colaboradores 2012 assim como do Meissner 2016, 

buscou avaliar a eficácia de um tratamento multidisciplinar envolvendo terapia física 

e psíquica. Teve como enfoque a dor, stress, social, familiar, sexualidade e níveis de 

cortisol em mulheres com endometriose. A partir de 30 mulheres diagnosticadas com 

endometriose, incluindo 10 sessões de tratamento uma vez por semana com 

duração de duas horas e meia cada sessão. Na primeira hora as pacientes 

receberam um protocolo de terapia envolvendo: Reposicionamento lombar, 

exercícios de sensibilização corporal, exercícios respiratórios, alongamentos 

conforme a necessidade de cada paciente para aliviar posições dolorosas, 

exercícios ativos livre, dissociação de cinturas escapular e pélvica, exercícios para 

fortalecimento perineal, massagem, automassagem, estimulação transcutânea, 

relaxamento por eletroterapia não especificada. Na segunda hora da sessão era 

realizada por intervenção psicológica cognitivo-comportamental; além de educar a 

paciente sobre a sua doença com jogos e materiais educativos. Foram utilizados os 

questionários: VAS (visual analogue scale), PSQ (esforço percebido questionário), 

PSI (stress percebido índice), SF-36 (medical outcomes study 36-item short-form 

health survey), e para medir o cortisol na saliva foi utilizado o Salivettes. Constatou-

se que com o decorrer do tratamento não houve melhora significativa quanto a 

qualidade de vida dessas mulheres, no entanto, houve normalização dos níveis de 

cortisol salivar, além de melhoras significativas do emocional, relações sociais, 

melhora da vitalidade, redução do stress (PSI) e uma melhora sútil na dor 

(PETRELLUZZI, et all. 2012). 

No estudo de Peruzzo 2015 foi comparado a prática de exercícios gerais 

versus o método pilates para o tratamento da dismenorreia, condição clínica 

presente em mulheres com endometriose. Foram utilizados os questionários SF-36, 

questionário Oswestry e EVA para avaliar a intensidade da dismenorreia nas 

pacientes. Teve a participação de 14 mulheres divididas por meio de sorteio simples 

em dois grupos, foram acompanhadas durante 20 sessões duas vezes por semana 

com intervenções de 50 minutos. O grupo de exercícios gerais que realizou: báscula, 

anteversão e retroversão pélvica, alongamentos e fortalecimento da musculatura 
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abdominal, lombares e assoalho pélvico nas seguintes posturas: em pé, sentada e 

deitada associando-os a respiração. Quanto ao Grupo Pilates foram realizados 

exercícios de conscientização da pelve em posição neutra durante a contração 

muscular de: transverso e reto do abdômen, glúteos, assoalho pélvico e eretores da 

coluna. Sendo os exercícios realizados nas posturas em pé, sentada na bola, 

decúbito dorsal e ventral sobre a bola e deitada no colchonete. PERUZZO observou 

que não houve diferenças significativas entre os dois grupos, sendo que os dois 

apresentaram melhoras quanto a qualidade de vida, capacidade funcional, e 

diminuição da intensidade de dor. O ganho de força foi igual para ambos os grupos, 

porém o grupo de exercícios gerais teve uma melhora superior em relação ao grupo 

pilates em questão da incapacidade. As limitações do estudo relatado é a amostra 

pequena de 14 mulheres, e por se tratar de um estudo piloto necessita de cautela 

nos resultados (PERUZZO. B. C. T, et all. 2014) 

Zhao 2012, em seu estudo, explora os efeitos terapêuticos do tratamento 

progressivo de relaxamento muscular em mulheres com endometriose sob terapia 

de agonista gonadotropinas de liberação hormonal (GnRH). Avaliando qualidade de 

vida, ansiedade, depressão que estão presentes em mais de 85% das mulheres 

diagnosticadas com endometriose. A amostra continha 100 mulheres diagnosticadas 

com endometriose, divididas em 2 grupos, ambos receberam uma dose de 

leuprolide (11,25 mg) e terapia agonista de GnRH. Para a avaliação foram utilizados 

os questionários: IDATE (inventário de ansiedade traço estado); HADS-D (escala de 

depressão) e SF-36. Os grupos foram acompanhados por 12 semanas. somando 24 

sessões com média de 40 minutos, duas vezes na semana. O grupo de relaxamento 

muscular, em sua primeira sessão, abordou uma introdução sobre endometriose, 

ansiedade e depressão; Na segunda sessão foi ensinado às pacientes a maneira 

correta de relaxar e contrair os músculos: das mãos, antebraço bilateralmente, 

bíceps braquial bilateralmente, músculos da face, parte superior das costas, região 

abdominal, coxa bilateral, panturrilha bilateral e os pés. Forneceu-se material em 

áudio e guias às pacientes. Solicitou-se  para que as mesmas realizassem  o treino 

de relaxamento muscular em casa ao menos 2 vezes ao dia. A terapia por 

relaxamento muscular comparada ao grupo controle, provou ser eficaz na redução 

da ansiedade, depressão e melhora na qualidade de vida dessas mulheres sob 

terapia agonista de GnRH (ZHAO. L, et all. 2012). 
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Um outro estudo realizado acerca deste tema, foi de Bi 2018, sendo um 

estudo retrospectivo que buscou avaliar o efeito da estimulação neuromuscular para 

o tratamento da dor em pacientes com endometriose. Com uma amostra de 154 

pacientes divididos em 2 grupos. O grupo controle foi feito com mulheres que 

estavam em uma fila de espera e não receberam tratamento algum enquanto o 

grupo de tratamento recebeu eletroterapia não especificada no estudo. A aplicação 

foi realizada da seguinte forma: dois eletrodos de gel sobre acupontos bilateralmente 

3 cm acima do maléolo medial da tíbia (SP 6), 4 cm abaixo do umbigo (CV 3) e 3 cm 

abaixo do umbigo (CV 4), com uma frequência de 2 a 100 Hz por 30 minutos, uma 

vez ao dia por 10 semanas. Para avaliação dos resultados foram usados os 

questionários SF-36, NRS (escala de classificação numérica). Após 5 semanas de 

tratamento observou-se que não houve diferenças significativas em relação a dor, 

comparando o grupo controle e o grupo tratamento, mais adiante em uma 

reavaliação, após 10 semanas foi observado que o grupo tratamento sobressaiu 

sobre o grupo controle mostrando melhora na qualidade de vida, dor e escala da 

endometriose (Bi. X. L, XIE. C. X.  2018). 

Em seu estudo, Klein 2012 aborda mais profundamente a medicina tradicional 

chinesa, avaliando sua eficácia para o tratamento da dor em mulheres 

diagnosticadas com endometriose. A amostra continha 101 mulheres diagnosticadas 

com endometriose através da laparoscopia. Para obter os resultados do estudo 

foram utilizados: VAS (escore visual analógico) e SF-36. A amostra foi dividida em 

dois grupos: o grupo I recebeu tratamento de acupuntura específica e o grupo II, o 

grupo controle, recebeu acupuntura não específica, foram usadas agulhas de 

acupuntura Fa JW (0,18x 0,25), cada terapeuta tinha em média 15 anos de 

experiência ao participar desse estudo. No grupo I foram inseridos nos seguintes 

pontos de acupuntura: ciliao (segundo forame sacral), St29-guidai (4 cm abaixo do 

umbigo e 2 cm na lateral), St 36- zusanli (3 cm abaixo do olho lateral do joelho); 

Rem 3- zhongji (1 cm superior a sínfise na linha média); Sp- sanyinjiao (posterior a 

tíbia, 3 cm acima do maléolo medial); LI3 - taichong (no pé entre a primeira e a 

segunda falange); Li 8 - ququan (joelho fletido, insere no final da extremidade medial 

da prega poplítea),  Sp 9 - yinlingquan (joelho fletido, região inferior do côndilo tibial 

medial), Sp 10 - xuehai (2 cm acima da patela); Ki 10 - yingu (entre o semitendíneo e 

o semimembranoso no joelho) e mais a aplicação em mais 3 pontos variáveis 
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segundo as necessidades individuais da paciente. No grupo II foram feitas 

aplicações não específicas de acupuntura para endometriose nos seguintes pontos: 

Gb 31- fengshi (1 cm acima da prega poplítea); Lu 1 - zhongfu (1 cm abaixo da 

extremidade lateral da clavícula, 6 cm da linha média do primeiro espaço 

intercostal); St 8 - touwei (4 cm à linha média da cabeça). KLEIN 2012 realizou as 10 

primeiras sessões e então observou a amostra por pelo menos 2 ciclos menstruais, 

realizando o mesmo esquema após os primeiros tratamentos seguintes. No primeiro 

período de observação, após as 10 sessões, teve um sutil agravamento da dor no 

grupo I comparado ao grupo II, no qual mostrou uma melhora não significativa, após 

a observação a dor permaneceu inalterada. Ao final do estudo, após 6 meses, foi 

observado que ambos os grupos diminuíram a ingestão de analgésicos e o grupo I 

obteve resultados altamente significativos quanto a vida social, bem-estar 

psicológico e a dor (KLEIN. 2012) 

No trabalho feito por Napadow 2012, são comparados os efeitos da analgesia 

por estimulação elétrica sobre o nervo vago no ramo auricular respiratório (RAVANS) 

com a estimulação auricular não-vagal (NVAS). Participaram desse estudo 15 

voluntárias com dor pélvica crônica, com autorrelato de endometriose. As que foram 

selecionadas para o grupo RAVANS se posicionaram sentadas de forma reclinada, 

foi aplicado eletrodos de 1,5 mm nos pontos auriculares da orelha esquerda: concha 

címbica; Declive entre antélice; Concha cavum. No grupo NVAS foram inseridos dois 

eletrodos no lóbulo da orelha esquerda. A corrente elétrica em ambos os grupos foi 

dosada em pulsos retangulares com largura de 420m, à 30 Hz e intensidade definida 

de moderada a forte conforme a sensação do paciente. Para colher os resultados 

Napadow 2012 utilizou a escala MGH, MASS (acupuncture sensation scale) e 

classificações verbais de ansiedade dosando em uma escala de 0 a 100. O grupo 

RAVANS teve como resultados a melhora da ansiedade; Alívio da dor sendo sua 

analgesia mais significativa do que o grupo NVAS; Produziu efeitos antinociceptivos; 

Hiperalgesia e Sensibilização central nesta população de pacientes. (NAPADOW. V, 

et all. 2012). 

Mira 2015 realizou um ensaio clínico randomizado, com 22 participantes 

diagnosticadas com endometriose, o objetivo do estudo foi observar a eficácia do 

TENS como tratamento complementar em mulheres com endometriose que 

apresentam dor pélvica crônica e dispareunia. As participantes foram divididas em 
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dois grupos: O grupo I recebeu TENS semelhante a acupuntura no dualpex 961 com 

a frequência de 8Hz, pulso de 250ms e intensidade conforme a sensibilidade da 

paciente ficando em “forte”, composto por quatro eletrodos de borracha (5-3cm) com 

gel lubrificante e fixadores com fita adesiva por 30 minutos, uma vez por semana. O 

Grupo II recebeu TENS autoaplicável com uma frequência de 85 Hz, pulso de 75 ms 

intensidade ajustada em 3 opções, nas quais a paciente podia escolher entre: 10, 20 

ou 30ms, ensinou-se a paciente a fazer a autoaplicação com instruções didáticas 

ilustradas. Realizando 2x ao dia por 20 minutos com intervalo de 12 horas. Em 

ambos os grupos a duração do tratamento foi de 8 semanas e a região de aplicação 

da corrente TENS foi a mesma, sendo de S3-S4.  Para obtenção dos resultados foi 

utilizado: Endometriosis Health Profile (EHP-30); Escala visual analógica em 

mulheres com dismenorreia primária; Teste de fisher; Teste de Wilcoxon pareado; 

Teste de Mann-Whitney. Ambos os grupos apresentaram alívio na dor durante a 

aplicação da corrente elétrica durante minutos a horas. No grupo TENS semelhante 

a acupuntura obteve respostas positivas quanto a queixas de disqueria, disúria, 

dismenorreia, qualidade de vida, bem-estar social, capacidade do trabalho, 

desempenho sexual (MIRA. T. A. A, et all. 2015). 

Na pesquisa desenvolvida por Thabet 2018, participaram quarenta mulheres 

de hospitais em Makkah, o qual relatavam dor pélvica grave. Essas pacientes foram 

diagnosticadas por laparoscopia sendo constatado possuírem endometriose leve ou 

grave, pela classificação de endometriose da ASRM (American Society of 

Reproductive Medicine). As pacientes tinham entre 24 e 32 anos de idade, e um IMC 

menor que 29km/m². Além disso, nenhuma das mulheres possuía diabetes, sistemas 

sensoriais prejudicados, sangramento uterino anormal ou abscesso tubo-ovariano. 

Todas as participantes receberam o tratamento hormonal convencional para 

endometriose (100 mg medroxiprogesterona a cada duas semanas por um mês, e 

então uma vez por mês). Nenhum tratamento fisioterápico foi fornecido enquanto 

durou o estudo. As pacientes foram randomizadas em dois grupos: grupo I (grupo 

HILT) e grupo II (grupo-controle). O grupo I recebeu pulso HILT três vezes por 

semana por oito semanas, enquanto o grupo II recebeu “sham” laser na mesma 

frequência por um mesmo período. Não foi um estudo duplo-cego, pois o terapeuta 

sabia qual tratamento estava sendo implementado. As diferenças entre as 

pontuações das escalas de alívio aplicadas foram estatisticamente significativas (p < 
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0,0001). Depois do tratamento, mais da metade do grupo HILT sofreu endometriose 

moderada (60%), mas todas as participantes passaram a ter endometriose mínima 

ou leve, sem casos de endometriose moderada, após o tratamento. No grupo 

controle, 65% dos casos sofreram endometriose moderada antes do tratamento, 

com aproximadamente metade dos casos (55%) relacionados a endometriose 

mínima ou leve após o tratamento. Além disso, a adesão à clínica após o tratamento 

apresentou diferenças significativas (p < 0,0001) entre ambos os grupos (THABET. 

2018). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa realizada nesta revisão bibliográfica revela as dificuldades 

enfrentadas por mulheres diagnosticadas com endometriose enfrentam para um 

tratamento eficaz na redução de sua sintomatologia. É escassa na literatura artigos 

que abordam esse tema levando a uma dificuldade na tomada de decisão para um 

tratamento coadjuvante certeiro. Através do material colhido concluiu-se que 

abordagens como acupuntura, TENS, Lazer, cinesioterapia e relaxamento muscular 

global são benéficos para a qualidade de vida de tantas mulheres com endometriose 

e sua sintomatologia ativa, podendo esses serem empregados na prática clínica. 

Conclui-se também a necessidades de mais artigos abordando a prática de terapias 

em geral para tratamento da endometriose. 
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