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A

endometriose intestinal corresponde 3,8 a 37% dos casos de endometriose
e representa importante causa de perda de qualidade de vida em mulheres
jovens. A endometrioses intestinal no mais das vezes está inserida no contexto
de endometriose profunda, que pode ser definida de acordo com número e tamanho
de nódulos endometriais, órgãos acometidos e profundidade da penetração da endometriose no peritônio ou órgão alvo. No geral, a endometriose intestinal profunda, ou
aquela que tem importância cirúrgica é definida como a endometriose que invade a
camada muscular própria do intestino. Muitas vezes estas lesões são acompanhadas
de aderências pélvicas e distorções anatômicas, as quais tornam o tratamento cirúrgico bastante difícil.
A maioria das endometrioses intestinais acometem o reto ou o sigmóide (90%),
seguida pelo o apêndice cecal e a região ileocecal . A endometriose do apêndice, quando
diagnosticada, deve ser tratada cirurgicamente, podendo se apresentar como quadro de
apendicite aguda ou ser um achado incidental. A endometriose da região íleo-cecal tem
um diagnóstico mais difícil, e é uma das causas de intussuscepção intestinal. Tem como
diagnósticos diferenciais tumores ou doença inflamatória intestinal, e também deve ser
tratada pela ressecção intestinal segmentar, especialmente quando sintomática.
Quanto a endometrioses que acomete o reto e o sigmóide, a indicação do
tratamento cirúrgico é mais complexa e pode representar um dilema no qual temos de
um lado os sintomas debilitantes da doença, e do outro a morbidade do procedimento
cirúrgico. Assim, é mandatório que a decisão pelo tratamento cirúrgico seja baseada
em uma avaliação clínica e radiológica detalhada, levando-se em conta as opções
cirúrgicas com suas taxas de recorrência, impacto na qualidade de vida, sempre com
a participação da paciente na decisão terapêutica.
Do ponto de vista de sintomatologia, a endometrioses intestinal está mais frequentemente associada a dismenorréia, dispareunia, dor pélvica, infertilidade.1, 2 Dos
sintomas intestinais propriamente ditos, podemos destacar as alterações de hábito
intestinal cíclicas, disquezia e sangramento – todos estes sintomas afetam a qualidade de vida da paciente pelo aumento do número de evacuações ou causando
constipação progressiva.3 – 8 Os sintomas de dor ao evacuar e constipação cíclicas
podem estar presentes na endometrioses profunda sem acometimento intestinal.9 As
aderências pélvicas causadas pela doença poderiam explicar tais sintomas.
Muitas pacientes apresentam sintomas similares a síndrome do intestino irritável, com dor abdominal e diarreia ou constipação de longa data, o que dificulta o
raciocínio clínico e a decisão pela conduta cirúrgica.10
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Outro fator que dificulta a decisão clínica é a avaliação da gravidade dos sintomas.
O grau de sintomas pode não corresponder ao tamanho das lesões. Alguns pacientes com
lesões extensas de reto são oligossintomáticos ou até mesmo assintomáticos. Por outro
lado, pacientes com lesões pequenas podem ter sintomas intensos.11
A maioria das pacientes com endometriose intestinal apresentam outras formas de endometriose, com destaque para os endometriomas de ovário e as lesões
retrocervicais, que acometem mais da metade destas pacientes. Tanto as lesões de
ovário quanto as lesões peritoneais ou retrocervicais contribuem com a dor pélvica e
infertilidade, devendo assim serem consideradas na avaliação do tratamento.2
A relação da endometrioses intestinal com infertilidade é controversa. Não
existe estudo mostrando que a endometriose intestinal causa mais infertilidade que
outras localizações da doença. Além disso, na maioria dos casos existe acometimento
de outras estruturas pélvicas, o que dificulta atribuir a endometriose intestinal papel
definitivo na infertilidade.12
Além das considerações acima, a forma de tratamento da endometrioses deve
ser baseada na idade da paciente, status hormonal, desejo reprodutivo, e intensidade
dos sintomas, especialmente a dor pélvica. O tratamento cirúrgico deve ser considerado na dor pélvica incapacitante, nas pacientes com obstrução intestinal e em
paciente com desejo reprodutivo nas quais tentativas de fertilização in vitro falharam
(pelo menos duas).2, 13
Pacientes próximas da menopausa tendem a ser tratadas mais conservadoramente em comparação as pacientes mais jovens. Pacientes assintomáticas com
lesões diagnosticadas em exames de rotina, mesmo aquelas com quadro de infertilidade, não devem ser tratadas cirurgicamente de imediato. No entanto, grandes
lesões, especialmente aquelas que comprometem o lúmen intestinal devem ser encaminhadas para tratamento cirúrgico.14
Com relação as pacientes com quadro de infertilidade e indicação de cirurgia
intestinal, devemos lembrar que a ressecção discoide ou o shaving parecem oferecer melhores possibilidades de gravidez no pós operatório em comparação com a
ressecção segmentar.15 Nas pacientes em que a dor pélvica é o principal sintoma
relaciaonado a endometrioses em estágios avançados e infertilidade, a tendencia é
de se indicar tratamento cirúrgico. No entanto, em casos onde a dor pélvica não é
muito intensa e o desejo reprodutivo é o fator motivador do tratamento, pode-se optar
por tratamento hormonal e reprodução assistida, deixando a cirurgia como opção em
caso de falha.16,17
O diagnóstico da endometriose profunda, na qual se enquadra a endometrioses intestinal, deve ser feito de maneira pormenorizada através de história clínica
dirigida e exames complementares. O ultrassom transvaginal com preparo intestinal
(USTV) demonstra em vários estudos ser superior a ressonância magnética (RM),
ultrassom transretal e tomografia computadorizada, com sensibilidade superior a 75%
em detectar endometriose intestinal.18 Nas lesões do reto e do sigmóide, o USTV
determina não só o tamanho e o número de nódulos, mas também o grau de penetração da parede intestinal e a distância da borda anal, sendo assim a modalidade de
escolha na avaliação da endometriose profunda..
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Entretanto, alguns autores recomendam colonoscopia e RM para avaliação da
endometriose profunda ou intestinal.19 A nosso ver, a colonoscopia é importante na
avaliação da endometriose intestinal no sentido de excluir outras doenças colônicas
tais como pólipos ou tumores, especialmente nas pacientes com sintoma de sangramento intestinal.
Com relação a cirurgia para o tratamento da endometrioses intestinal, geralmente é um procedimento complexo, lembrando que a endometriose acomete o reto
ou o sigmoide a partir da serosa, infiltra a parede do intestino e causa intensa fibrose
local , geralmente levando a fortes aderências nos órgãos e estrutura pélvica. Além
disso, uma das características marcantes da endometriose é ser multifocal , especialmente quando o intestino é envolvido. Lesões multifocais profundas do reto e sigmoide são observadas em mais de 40% dos pacientes20,21
As lesões maiores que 3 cm de diametro devem ser tratadas por ressecção segmentar, evitando estenose eventualmente causada por nodulectomia.22 Lesões menores
que 3 cm podem ser tratadas por nodulectomia laparoscópica. Nos casos de lesão no reto
menor que 3 cm, pode-se realizar a ressecção em disco utilizando grampeador circular de
33mm ressecando em espessura total somente a parede anterior do reto. Esta técnica,
pode ser precedida de shaving da lesão (para diminuir a espessura da lesão na parede
retal) e, além de ser rápida, tem bons resultados pós operatórios.
É importante lembrar que o grau de penetração na parede intestinal também
deve ser considerado no tratamento cirúrgico. Lesões superficiais que acometem
somente a serosa, sem infiltração da muscular própria do reto pode ser tratadas conservadoramente 23
Outro aspecto importante do tratamento cirúrgico da endometrioses intestinal
é o fato de frequentemente termos a necessidade de realizarmos anastomose intestinal no reto extraperitoneal. Estas anastomoses sabidamente estão sob maior risco
de deiscência pós operatória e disfunções urinárias1, 24 No entanto, devido ao fato da
maioria das paciente serem jovens e a ressecção intestinal geralmente ser limitada
(não é necessária ressecção intestinal com padrão oncológico), raramente é necessária derivação intestinal.
O envolvimento linfonodal na endometrioses intestinal está relacionado com a
gravidade da doença, tendo íntima relação com o tamanho da lesão, grau de profundidade e porcentagem da circunferência intestinal acometida, estando relacionado a
recorrência da doença. 25, 26
Outros fatores também estão relacionados a recorrência pós operatória como
tamanho da lesão, profundidade de infiltração na parede intestinal, porcentagem da
circunferência intestinal acometida. Apesar de não serem fatores independentes determinantes de recorrência, a proposta de ressecção completa dos nódulos visíveis
com envolvimento linfovascular parece ser importante para minimizar recorrências.27
Existem basicamente 3 tipos de tratamento cirúrgico para a endometrioses
intestinal – nodulectomia (incluindo ressecção em disco), shaving e ressecção segmentar. A comparação entre as diversas técnicas é extrememente difícil no que diz
respeito a resultados e impacto na qualidade de vida, já que cada técnica tem indicação específica. Entretanto, parece que quanto mais conservador o tratamento melhor
o resultado functional obtido.27-29
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As complicações do tratamento cirúrgico da endometrioses intestinal profunda,
tanto nos procedimento menos agressivos quanto nas ressecções mais radicais incluem
fistulas (0 a 14%) , hemorragia (1 a 10%) disfunção urinária e evacuatória, incluindo piora da constipação. Além disso a taxa de conversão fica em torna de 12%, lembrando
que o padrão ouro para o tratamento da endometriose é por via laparoscópica.1, 30 -32
Considerando as complicações maiores, existem 3 fatores de risco para a sua
ocorrência – abertura da vagina para liberar aderências com a parede anterior do reto
(aumenta risco de fístula reto vaginal), uso excessivo de eletrocautério, e anastomoses abaixo de 8cm da borda anal. A dissecção cuidadosa dos tecidos com hemostasia
adequada , uso de fontes alternativas de energia e fechamento cuidadoso da vagina
com interposição de epiplon nos casos de abertura da parede da mesma, minimizam
os riscos destas complicações.1,33,34
As taxas de recorrência observada na literatura varia de 4 a 25 %, sendo extremamente difícil definir se o motivo da recorrência relaciona-se ao tipo de abordagem
intestinal ou a gravidade da doença em si.33 Assim, a indicação de um segundo procedimento cirúrgico deve ser cuidadosamente avaliado pesando-se o custo - benefício de uma reintervenção, levando-se em conta que existem evidencias na literatura
demonstrando que procedimentos cirúrgicos conservadores repetidos tem a mesma
eficácia e limitações do procedimento original.34,35
Nos casos de recorrência é importante distinguir entre pacientes com dor pélvica e infertilidade. As pacientes cujo objetivo principal é resolver a questão da infertilidade, a reprodução assistida apresenta melhores resultados que uma segunda
operação.34, 37
Finalmente, o objetivo da endometriose intestinal é oferecer melhora sintomática, com melhora da qualidade de vida da paciente. O tratamento medicamentoso não
cura a endometrioses profunda, provavelmente por conta do componente fibroso das
lesões que representam 80% nas lesões intestinais profundas.38,39 Por outro lado, o
tratamento clínico é eficaz para alívio de sintomas, o que beneficia muitas pacientes
que podem não necessitar de tratamento cirúrgico.40
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