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A endometriose talvez seja a doença benigna do útero mais surpreen-
dente e desafiadora de todas com que o ginecologista é colocado à prova. 
Devido às muitas teorias da sua etiologia e dificuldades do seu tratamen-
to, a doença ainda é mal compreendida e seu desconforto e prejuízo da 
qualidade de vida das pacientes continua muito alto, além de ser uma das 
principais causas de infertilidade feminina.

Menstruação retrógada, retroversão uterina, expressão de aromata-
se no endométrio, distúrbio genético, descontrole do sistema imunoló-
gico, influências do meio ambiente e número de menstruações durante 
a vida influenciam a evolução da doença? Bloquear a menstruação é 
uma alternativa clínica útil? O uso de anticoncepcionais orais combi-
nados de uso estendido, implantes de gestrinona, progestagênios de 
diversas naturezas bioquímicas são superiores? A laparoscopia e a ex-
pertise do cirurgião são decisivas? A robótica e o uso de visão 3D serão 
o tratamento do futuro?

Muitas dessas perguntas já estão respondidas, mas uma grande dúvida 
persiste para mim.

Marilyn Monroe realmente teve endometriose?
A obra de arte escolhida para ilustrar o artigo do Dr. Eduardo Schor é Un-

titled from Marilyn Monroe (1967), serigrafia sobre papel, de 36 x 36 cm, 
de Andy Warhol, do acervo do Museu de Arte Moderna de Nova York. 

A trágica morte da atriz Marilyn Monroe em 1962 foi a inspiração para 
uma série de trabalhos do artista pop Andy Warhol. A obra é uma das 
serigrafias do portfólio de 10 imagens criadas a partir de uma foto da atriz 
no filme Torrentes de Paixão (1953), pelo fotógrafo Gene Kornman.

Usando diferentes cores vibrantes em sua composição, cada uma des-
sas imagens foi reproduzida 250 vezes, cada exemplar datado e assinado, 
que o artista criava com seus assistentes em seu ateliê de impressão. O 
nome do local – Factory Additions – e a reprodução em vários exemplares 
sem a dependência da mão do artista em cada um mostram uma das prin-
cipais características de Warhol: a apropriação das técnicas de produção 
em massa que dominavam o cenário de boom econômico do pós-guerra, 
como um deboche ao establishment artístico das tradicionais belas artes, 
usurpando o exagero caricatural dos ícones midiáticos e da cultura holly-
woodiana da fama e do glamour.

Norma Jeane Mortenson, nascida em 1º de junho de 1926, em Los An-
geles Califórnia. Como estrela de cinema de Hollywood, Marilyn Monroe é 
um dos símbolos sexuais do século XX, imortalizada pelos cabelos loiros e 
as suas formas voluptuosas exibidas constantemente, inclusive na famosa 
interpretação da canção “Happy Birthday Mr. President”, na festa de ani-
versário de J.F. Kennedy em 19 de maio de 1962.

Falecida em 4 de agosto de 1962, teve como causa de morte o uso ex-
cessivo de medicamentos para dormir e analgésicos para uma dor abdo-
minal crônica. Marilyn tinha então 36 anos, 1,66 m de altura e 44 quilos 
de peso. A artista teve 3 maridos e nunca engravidou, passou grande parte 
da adolescência com cólicas menstruais intensas. Fazia uso de analgésicos 
potentes, e, segundo a sua biógrafa, Louis Banner, no livro The Passion e 
the Paradox (2012), não se explicaria a morte como suicídio num momento 
de retomada da carreira com o filme de John Huston Os desajustados, tra-
balhando com Clark Gable e Montgomery Clift. Para a biógrafa, a causa de 
tanto desconforto e medicação excessiva era uma doença pouco conhecida 
na década de 1960 e de nome relevante hoje em dia: endometriose! O últi-
mo telefonema de Marilyn foi dado a Peter Lawford, cunhado de JFK: “Diga 
adeus a Pat, ao presidente e a você, que é um cara legal.”

Em 2014, o Dr. Thomas T. Noguchi, legista de Los Angeles e autor do 
polêmico livro Coroner, divulga detalhes da autópsia de várias perso-
nalidades. Quanto a Marilyn Monroe, relata: “Não há presença de san-
gue na cavidade ou cistos hemorrágicos. Não há também no estomago 
resíduo de barbitúricos e outras drogas. Há apenas uma equimose na 
região lombar. Foi um suicídio? Foi um acidente? Foi uma conspiração? 
Um assassinato?”

Em 1970, John Lennon, ao sair dos Beatles, na música “GOD”, decreta 
que “The dream is over... yesterday”. Entretanto, nesse mesmo ano, eu 
comecei meus sonhos. Entrei na faculdade de Medicina e tudo foi novi-
dade naqueles anos que se seguiram. Infelizmente, não me recordo de 
ter ouvido durante as aulas do curso e da residência nenhum dos meus 
velhos professores falar em endometriose.

Hoje, penso nisso em toda consulta que faço e tento considerar esse 
diagnóstico precocemente.

Para mim, Marilyn Monroe realmente teve endometriose.
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 INTRODUÇÃO

A endometriose é uma afecção de alta prevalência que afeta 
cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva. Acredita-se 
que aproximadamente 170 milhões de mulheres no mundo te-
nham o diagnóstico. A doença é caracterizada por cólicas mens-
truais de forte intensidade (algomenorreia), dor genitopélvica à 
penetração e infertilidade. 

A endometriose ocorre em cerca de 50% das mulheres com 
queixa de infertilidade.

Antes do início da terapêutica, o diagnóstico é fundamental. 
Este deve ser feito por meio do quadro clínico e complementado 
com exames de imagem (ressonância magnética de pelve ou ul-
trassonografia especializada).1

Dr. Eduardo Schor – CRM-SP 77.183
Livre-docente e coordenador do setor de Endometriose do Departamen-
to de Ginecologia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal 
de São Paulo (EPM-Unifesp).

 CASO CLÍNICO

M.A.S., 32 anos, branca, casada, advogada, natural e proce-
dente de São Paulo.

Queixa e duração: tentando engravidar há dois anos.
História pregressa da moléstia atual: paciente refere que aos 

16 anos tinha queixa de cólicas menstruais de forte intensidade 
que impediam atividades diárias e não respondiam a medicações 
habituais como antiespasmódicos, analgésicos ou anti-inflama-
tórios. Foi indicado o uso de contraceptivo oral combinado.

Após o início do uso do contraceptivo, as cólicas cessaram e a 
paciente retomou a qualidade de vida de forma plena. 

Aos 30 anos, interrompeu o uso do contraceptivo com a fina-
lidade de engravidar. Com relação ao quadro álgico, as cólicas 
menstruais voltaram a ser intensas, acrescidas de dor genitopél-
vica à penetração (dispareunia de profundidade). Após dois anos 
de tentativas sem sucesso, veio procurar auxílio médico. Frente 
à história pregressa, levantou-se a hipótese de endometriose. Ao 
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exame ginecológico, foi identificado nódulo doloroso em fórnice 
posterior da vagina, em topografia de ligamento uterossacro di-
reito. O útero se mostrava móvel, de tamanho normal e  anexos 
não eram palpáveis.

Frente ao quadro de infertilidade, dor pélvica crônica e exame 
físico característico, foi fechado o diagnóstico de endometriose.

Foram solicitados exames subsidiários. Neste caso, ressonân-
cia magnética de pelve para mapeamento da pelve, além de 
histerossalpingografia, análise seminal do parceiro e hormônio 
antimülleriano para avaliar a reserva ovariana.

Os exames mostraram nódulo de aproximadamente 2,5 cm em 
ligamento uterossacro direito, sem sinais de endometriose em 
outras localizações. Histerossalpingografia sem alterações com 
permeabilidade tubária preservada e análise seminal normal.

Foram expostas ao casal as possibilidades terapêuticas: tenta-
tiva de gestação espontânea, cirurgia ou fertilização in vitro.

De acordo com os sinais e sintomas presentes, optou-se por 
procedimento cirúrgico visando à remoção da endometriose.

A paciente foi submetida a videolaparoscopia para exérese de 
focos de endometriose com sucesso.

Após a cirurgia, foi explicado que, em casos de endometrio-
se, a tentativa de gestação espontânea deve ser aguardada pelo 
período máximo de 8 meses, desde que os ciclos se mostrem 
ovulatórios. No caso em foco, o padrão menstrual da paciente 
era compatível com ciclos ovulatórios.

A paciente, após dois meses de tentativa, conseguiu engravi-
dar espontaneamente, e a gestação seguiu sem intercorrências, 
com parto a termo com bebê em casa.

 DISCUSSÃO

Em situações de mulheres com endometriose e desejo de 
gestação, a primeira questão que se impõe é se há diagnósti-
co pregresso da moléstia ou se já há queixa de infertilidade e 
o diagnóstico de endometriose foi feito após algum tempo de 
tentativa de gestação.

Em casos em que, após mapeamento da pelve, ainda não hou-
ve tentativa de gestação, o casal pode ser orientado a tentar por 
alguns meses, desde que a reserva ovariana e a idade permitam 
(< 35 anos) alguns meses de tentativa de gestação espontânea. 
Quando somadas à queixa de infertilidade há também queixas ál-
gicas, a suplementação, na segunda fase do ciclo, com progeste-
rona deve ser feita. Esta suplementação tem o intuito de diminuir 
as cólicas menstruais, e estudos mostram uma eficácia de 95% 
em dor pélvica, 85% na dispareunia e 87% na dismenorreia em 
mulheres que utilizam didrogesterona durante o período em que 

tentam engravidar espontaneamente. A didrogesterona pode ser 
utilizada de forma contínua, haja vista não inibir a ovulação2 (ação 
da progesterona sobre os implantes de endometriose) e também 
suplementar a fase lútea. Alguns autores acreditam que pode ha-
ver insuficiência lútea em mulheres com endometriose.3

Outra possibilidade é a indicação de cirurgia. Esta visa à elimi-
nação da doença e ao restabelecimento do potencial natural de 
uma gestação espontânea. Salienta-se que, durante a cirurgia, 
todos os implantes da doença devem ser removidos, indepen-
dentemente da localização.4

A outra alternativa é a fertilização assistida, procedimento que, 
apesar de chances não desprezíveis de sucesso nessas mulheres, 
não trata a endometriose, apenas “passa por cima dela”. Lembran-
do que alguns casais podem ter a chance de gestação com um 
fertilização diminuída devido à endometriose.5



 COMO ESCOLHER A MELHOR ALTERNATIVA?

lheres que gestam na presença de endometriose, principalmente 
nos casos de doença avançada.6

No caso em pauta, optou-se por procedimento cirúr-
gico, levando em conta o desejo do casal, a presença de 
dor pélvica significativa concomitante e a idade da pa-
ciente, aliada a uma boa reserva ovariana. Esses fatores 
permitem que o restabelecimento do potencial de gesta-
ção espontânea possa ser alcançado, como no casal, após 
procedimento cirúrgico.
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Obviamente a decisão compete ao casal. Nós, como médicos, 
temos a obrigação de fornecer todas as informações a favor e con-
tra cada alternativa.

Antes de expor ao casal as possibilidades, lembre-se de que diver-
sos parâmetros devem ser levados em consideração, como a idade 
da mulher, a reserva ovariana, a patência das tubas uterinas, a pre-
sença de dor concomitante, eventuais tratamentos anteriores para 
o caso, tempo de infertilidade e, obviamente, a ansiedade do casal.

Lembre-se também de que atualmente vem sendo correlaciona-
da uma possibilidade de desfecho obstétrico desfavorável em mu-



               para a conveniência da via oral 
que apoia as mulheres em diferentes indicações.1

Didrogesterona: o progestagênio mais utilizado do mundo.2

Experiência geral nas indicações aprovadas.2

Mais de 
100 países3*

113 milhões
de mulheres4

20 milhões 
de gestações4

Possui perfil de segurança bem 
estabelecido, sendo aprovado para 11 indicações,
em 3 áreas terapêuticas.1,5

Início da 
gestação

Terapia 
ginecológica

Infertilidade
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rifabutina, nevirapina, efavirenz) e preparações à base de plantas contendo, por exemplo, Erva-de-São-João (Hipericum perforatum), sálvia ou Ginkgo biloba. Embora o ritonavir e nelfinavir sejam conhecidos como fortes inibidores da enzima citocromo, por outro lado apresentam propriedades indutoras 
quando utilizados concomitantemente com hormônios esteroides. Clinicamente, o aumento do metabolismo da didrogesterona pode levar a redução do efeito. Estudos “in vitro” mostraram que a didrogesterona e DHD não inibem ou induzem as enzimas CYP em drogas metabolizadas em 
concentrações clinicamente relevantes. 
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