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Sangramento uterino normal

• Menstruação: sangramento que ocorre 
após ovulação prévia

• Periodicidade: 22 a 35 dias
• Duração: 2 a 7 dias
• Fluxo: <80 ml





Sangramento uterino anormal

Qualquer sangramento na infância e na •
pós-menopausa
Sangramento no menacme fora dos •
padrões de normalidade

Corresponde a • 12% das queixas 
ginecológicas



Sangramento uterino anormal
• Oligomenorréia: sangramentos com intervalos maiores 

que 35 dias
• Polimenoréia: sangramentos com intervalos menores 

que 22 dias.
• Menorragia/hipermenorréia: fluxo aumentado com 

períodos regulares
• Metrorragia: fluxo aumentado com intervalos irregulares
• Amenorréia: período sem sangramento maior que 6 

meses.
• Hipomenorréia: sangramento em quantidade diminuída
• Sangramento intermenstrual



Fluxo menstrual aumentado
• Maioria de causa idopática
• Queixa: nem sempre relacionada com a medida 

objetiva- VPP de 56%
• Anemia: Hb< 12,0- VPP de 75%
• Parece não haver correlação entre os 

hormônios hipofisários e ovarianos e o fluxo 
menstrual

• Agudo: <6 meses 
• Crônico: >6 meses



Sangramento uterino anormal
Diagnóstico 

Anamnese•
Exame físico•
Exames laboratoriais•
Ultrassonografia•
Histeroscopia •
Estudo histológico•



Anamnese 

• Padrão menstrual
-menstruação normal: sangramento cíclico 
e previsível: associado a ciclos ovulatórios 
(VPP >85%)
-Anovulação: sangramento irregular no 
fluxo e no período

• História familiar para coagulopatias



Exames laboratoriais

• Hemograma
• β -HCG
• Coagulograma e fator Vlll
• Dosagem de progesterona
• TSH, PRL e testosterona: relacionados 

com o quadro clínico



Exame físico

Exame ginecológico minucioso•

-afastar causas vaginais e cervicais

-toque bi-manual:  avaliação do útero e 
anexos



SUA • – 20 a 35% das consultas ginecológicas

EUA: • 600.000 histerectomias / ano (30%)

Reino Unido: • 100.000 histerectomias / ano (40% 
SUA) 20% 
Com úteros histopatologicamente normais 

Mortalidade por histerectomia • – 6 a 11 em 
10.000 mulheres e morbidade de 3 a 50% 



Sangramento uterino anormal
causas 

• SANGRAMENTOS DA GRAVIDEZ
• SANGRAMENTO UTERINO DISFUNCIONAL
• DOENÇAS ESTRUTURAIS DO TRATO GENITAL

• DISTÚRBIOS SISTÊMICOS DA COAGULAÇÃO
• DOENÇAS ENDÓCRINAS
• DOENÇAS SISTÊMICAS
• TRAUMAS



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Causas associadas à gravidez

- sangramento de implantação

- DPP/PP

- abortamento

- gravidez ectópica

- doença trofoblástica gestacional

- infecção pós abortamento ou pós parto

Ginecologia de Williams 2011; Am Fam Physician. 2004; 69(8):1915-26.; Obstet Gynecol Clin N Am. 2008; 35 219-34



Gravidez ectópica



Abortamento                                         abortamento infectado

Mola hidatiforme



Sangramento uterino disfuncional
SUD

• Ausência de alterações anatômicas do trato 
genital e/ou doenças sistêmicas

• É um diagnóstico de exclusão

• Pode estar associada a alterações não 
sintomáticas do trato genital (pólipos, miomas 
não submucosos)

• 80% das menorragias não tem causa anatômica 
detectada



PREVALÊNCIA

Problema particular nas adolescentes

afeta 10 a 30 % das mulheres - menacme

 afeta até 50% da mulheres – perimenopausa

 responsável por até 70% das consultas 

ginecológicas (peri e pós-menopausa)

Idade
Estado reprodutivo



SUD

DOIS TIPOS
• Ovulatório
• Não ovulatório

QUADRO CLÍNICO
• Episódio agudo
• Quadro recorrente ou crônico



SUD ovulatório
• Menstruação: queda hormonal súbita => 

vasoconstrição desencadeada pelas 
prostaglandinas F2α => apoptose da camada 
esponjosa do endométrio

• Disfunção hemostática no endométrio
• Sangramento aumentado:

< relação PF2α/ PE2- I2
aumento da fibrinólise local



Diagnóstico 

• Quadro clínico
• Ausência de alterações anatômicas ou doenças 

sistêmicas
• Exame físico normal

• Ultrassonografia
Exame normal
Endométrio com espessura normal





SUD não ovulatório

• Maioria relacionado com anovulação
• Sangramento não previsível (ausência de 

sintomas pré-menstruais) e irregular no 
fluxo e duração

• Descamação não universal do endométrio

• Dois tipos: Episódico
Crônico



SUD - Anovulação episódica

• Puberdade e peri-menopausa

• Stress físico e emocional

• Fatores ambientais

• Idiopático 



Diagnóstico 

• Quadro clínico

• Resposta terapêutica

• Ultrassonografia



Anovulação crônica

• Sangramento imprevisível
• Duração e quantidade variáveis
• Depende da resposta endometrial



Ovários policísticos





Distúrbios sistêmicos da coagulação
Doença de von Willebrand

• Doença autossômica dominante: defeito no 
cromossoma 12

• Fator de von Willebrand: essencial para a 
adesão plaquetária e estabilização do fator Vlllc

• Laboratório: Tempo de sangria aumentado
Diminuição fatorVlll
Função plaquetária anormal

• Quadro clínico: sangramento de mucosas 



Doença de von Willebrand
Três tipos:

-Tipo l ou clássica: mais comum
heterozigotica dominante
todos multímeros presentes

-Tipo ll: múltiplos defeitos genéticos
ausência de alguns multímeros

-Tipo lll: homozigótica
quadros hemorrágicos mais graves

Está presente em até • 1% da população
Maioria portador assintomático ou oligossintomático •
(frequentemente diagnosticadas como SUD)
Associada a • 10,7% das mulheres com menorragia (Dilley et al, 
2001)



SUA-sangramento uterino anormal-
Causas

Doenças estruturais do trato genital

Uterinas: • -colo
-miométrio
-endométrio

Anexiais:   • -DIP
-endometriose
-tumores ovarianos produtores 

estrogênio 



SUA: colo uterino

• Cancer de colo
• Cervicites 
• Tumores vaginais



Cervicite             Pólipo cervical





Causas miometriais

Aumento de volume da cavidade uterina1.
Adenomiose2.
Miomas3.

Submucosos 
Intra-murais com projeção submucosa

4.  Outros tumores uterinos





MIOMATOSE UTERINA



SUBMUCOSO







SUA- Causas endometriais

• Hiperplasia
• Câncer

• Pólipos?
• Endometrite



Hiperplasia 



Pólipo



Câncer



Causas anexiais





AVALIAÇÃO NA URGÊNCIA

Dados vitais

Quando  iniciou?  É o 
primeiro epsódio? Há 

comorbidades?

Acesso venoso

Avaliar a quantidade de sangue 
no forro,  idade  e  estado geral

Chamar Laboratório

Exame especular 
e toque vaginal

Reserva de sangue



Avaliação laboratorial

Hemograma: Hb e plaquetas•
Tipagem sanguínea•
Coagulograma•
HCG•
Tempo de sangria e Fator Vlll•



Avaliação diagnóstica

• US endovaginal



Histeroscopia



AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA

Ginecologia de Williams 2011

 Biópsia endometrial

avaliação da presença de lesões 

neoplásicas (câncer/hiperplasia)

 avaliação status hormonal do 

endométrio;

 avaliação de processos 

infecciosos

alta taxa de falso negativo



No SUD de pequena intensidade 
com hemoglobina > 11g/dl e hematócrito > 35%, 

Tranqüilizar a paciente

Orientações gerais

Calendário menstrual (com orientação e registro 

prospectivo dos ciclos menstruais) 

Tratamento hormonal- DIU Lng

Controle ambulatorial
Ginecologia Obstetríicia Essencial (in press) 2012/2013
Ginecologia de Williams, 2011



SUD de moderada quantidade ou de pequena quantidade, 
mas prolongado com hemoglobina > 9g/dl e < 11g/dl e 

hematócrito > 25 e < 35%
Avaliar procedimento invasivo 

EEC na dose de 1,5 a 2,5 mg/dia por 21 dias associados à 

diidrogesterona ou ao acetato de medroxiprogesterona  nos últimos 10 

a 14 dias;  

valerato de estradiol 2 mg VO a cada 6 horas, e após parar o 

sangramento, reduzir a dose gradativamente até 21 dias e associar um 

progestogênio nos últimos 12 a 14 dias,

ACO contendo 30 µg de etinilestradiol 1 cp VO de 6 em 6 horas até 

diminuir bastante o sangramento, e, em seguida, reduzir 

progresivamente até 21dias Ginecologia Obstetríicia Essencial (in press) 2012/2013
Ginecologia de Williams, 2011



SUD GRAVE: Hb <8g/dL ; Ht <25%; sinais de instabilidade     
hemodinâmica 

Internar a paciente;
Reposição volêmica com cristalóides e/ou concentrado de 

hemácias;
Avaliar tratamento invasivo 
EEC 2,5 mg 6/6h ou ACO (35 a 50 µg) 6/6 h até cessar sangramento
24 a 48 h após ocorre parada do sangramento. Se for EEC associar 

progestagênio por 12 dias e encaminhar para acompanhamento 
ambulatorial

Obs: O EEC são mais eficazes que o ACO’S, uma vez que os estrogênios 
sem oposição da progesterona, proliferam o endométrio sem a 
diferenciação e estabilização induzida pela progesterona

Ginecologia Obstetríicia Essencial (in press) 2012/2013
Ginecologia de Williams, 2011



SANGRAMENTO UTERINO ANORMAL

TRATAMENTO DE MANUTENÇÃO

 AINES  OU  ANTIFIBRINOLÍTICOS

 PROGESTAGÊNIOS CÍCLICOS

 ACO

 TERAPIA HORMONAL (PÓS MENOPAUSA)

 SIU – LEVONORGESTREL (MIRENA)

Ginecologia Obstetríicia Essencial (in press) 2012/2013
Ginecologia de Williams, 2011



Diidrogesterona 20mg/dia (1 cáps. VO de 10 mg de 12/12 horas) por 

10 a 14 d/mês, 

Acetato de medroxiprogesterona (AMP) 10mg VO por 10 a 14 d/mês, 

Progesterona micronizada 200 mg VO/dia por 10 a 14 d/mês, 

Acetato de nomegestrol 5 mg/dia VO por 12 d/mês 

Acetato de noretisterona 10 mg/dia VO por 20 d/mês.

TRATAMENTO DE MANUTENÇÃO

PROGESTAGÊNIOS CÍCLICOS

Ginecologia Obstetríicia Essencial (in press) 2012/2013
Ginecologia de Williams, 2011



SANGRAMENTO UTERINO ANORMAL

Ginecologia Obstetríicia Essencial (in press) 2012/2013
Ginecologia de Williams, 2011

DIU-LNG: libera 20 mg  a cada 24 h de LNG por 5 anos

DIU- LNG: sangramento de escape em 50 % nos 

primeiros 3 meses

DIU –LNG: reduz em 90% o sangramento



Antifibrinolytics for heavy menstrual 
bleeding

Lethaby Anne, Farquhar Cindy, 
Cooke Inez 

Issue 12, 2012



Antifibrinolytics for heavy menstrual  bleeding

 Antifibrinolíticos determinaram grande redução (30-50%) no

fluxo menstrual (medida objetiva) quando comparado com

placebo, antiinflamatórios e progestagênios (fase lútea);

 não houve aumento de efeitos adversos com antifibrinolíticos

em comparação com placebo ou outros tratamentos;

melhora significativa na vida sexual após terapia com

antifibrinolíticos.

CONCLUSÕES



Tratamento cirúrgico

Ablação de endométrio•
Embolização uterina•
Histerectomia •



SANGRAMENTO 
UTERINO ANORMAL

OBRIGADO!
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