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Você sabe o que é endometriose? Quais são os seus sintomas? Essa é uma 

doença que acomete cerca de 10% das mulheres durante seu período reprodutivo. Os 

principais sintomas são Cólicas fortes, dor na relação sexual, dificuldade para 

engravidar, diarreia no período menstrual e infecções urinárias recorrentes. Isso ocorre 

porque a camada que reveste o útero - o endométrio - se desloca e se instala em outras 

partes do corpo como as tubas uterinas, bexiga, intestino e pulmão. Como você pode 

ver, é uma doença que pode comprometer vários órgãos do corpo feminino. No entanto, 

o comprometimento não se restringe ao corpo. O desenvolvimento da doença e dos 

sintomas pode interferir em outros aspectos da vida da mulher, como no âmbito social, 

familiar e pessoal. Isso pode ser condição para o desenvolvimento de dificuldades 

relacionadas a ansiedade, a depressão e ao stress, o que compromete a qualidade de vida 

das pacientes (Lorençatto, Viera, Pinto & Petta 2002, 2007; Matta & Muller, 2006).  

 Agora talvez você esteja se perguntando: como esses sintomas podem gerar 

sofrimento psicológico? Mulheres com endometriose sentem dor com uma intensidade 

parecida com a dor renal, às vezes durante 15 dias no mês. Todos os meses. Essa doença 

tem um diagnóstico demorado e muitas pacientes procuram o pronto socorro e passam 

por vários especialistas até receberem o diagnóstico e o tratamento adequado. Até lá, as 

medidas são paliativas. A maior parte das mulheres com endometriose descobre a 

doença quando tentam engravidar e não conseguem. Procedimentos cirúrgicos e 

farmacológicos precisam ser realizados para que elas consigam engravidar. Elas sofrem 

e se irritam quando são questionadas sobre filhos (perguntas frequentes) e talvez nunca 

sintam a alegria que você, leitor, sentiu ao ver seu filho(a) nascer. Essa doença traz 
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muito sofrimento para as portadoras e isso pode se caracterizar como sintomas de 

ansiedade, depressão ou estresse. 

 Uma pessoa com depressão tende a focalizar os aspectos negativos de sua vida e, 

sob o controle disso, limitam sua vida social. A imagem que tem de si fica distorcida e 

os relacionamentos afetivos muitas vezes se desgastam. A ansiedade e o estresse 

alteram o funcionamento do cérebro, interferindo na ovulação, o que também afeta a 

fertilidade. Com a doença, outros aspectos da vida das mulheres são modificados, o que 

pode gerar sofrimento para as pacientes e para as pessoas que convivem com elas. Onde 

há um ser humano em sofrimento, existe a possibilidade de atuação de um psicólogo. 

Nesse contexto, vamos trabalhar e descobrir, na Clínica Psicológica da Universidade 

Estadual de Londrina, como uma intervenção analítico-comportamental em grupo pode 

auxiliar na resolução desse tipo de problema e caminhar com essas mulheres, com o 

objetivo de melhorar a qualidade de vida delas. 
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