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DEFINIÇÃO
Sangramento uterino anormal em quantidade, duração ou 

regularidade em mulheres na menagem, não grávidas

INCIDÊNCIA
Até 1/3 da procura por ginecologista (Br J Obstet Gynaecol. 1999) 

Grande impacto na qualidade de vida, produtividade e procura por 
serviços de saúde (Fertil Steril. 2009)



Menorragia Fluxo excessivo e/ou prolongado

Metrorragia Intervalos irregulares e freqüentes 

Polimenorréia Regulares  < 21/24 dias

Oligomenorréia Regulares > 35 dias

Hipermenorréia Fluxo excessivo/ intervalos regulares

Sangramento de 
escape, 
intermenstrual ou 
spotting

Sangramento pequeno volume entre 
ciclos regulares

Sangramento pós-
coital ou sinusorragia

Sangramento após as relações sexuais



Normal Anormal

Frequência 24 - 38 dias <24 or >38

Duração até 8 dias > 8 dias

Fluxo até 80 ml > 80 ml

Regularidade 7 a 9 dias <7 ou >9

MENSTRUAÇÃO NORMAL 
(FIGO MDC, 2012)



FREQUÊNCIA
< 24 dias: Sangramento uterino frequente 
> 38 dias: Sangramento uterino infrequente 
Ausência de menstruação por 180 dias ou mais: Amenorréia

DURAÇÃO
>8 dias: Sangramento menstrual prolongado 
Não há significância clínica em sangramentos curtos

VOLUME
Sangramento menstrual intenso: interferência na qualidade 
de vida física, social ou emocional FIGO MDC, 2011



SANGRAMENTO UTERINO 
ANORMAL (FIGO MDC)
Qualquer variação sintomática da menstruação normal 

(frequência, duração, fluxo, regularidade) e 
sangramento intermenstrual

SUA agudo SUA crônico

1 episódio de 
sangramento em 
mulher na idade 
reprodutiva e não 
grávida que necessite 
intervenção para evitar 
novo sangramento

sangramento uterino 
anormal presente na 
maior parte dos últimos 
6 meses



SANGRAMENTO UTERINO 
ANORMAL INTEMENSTRUAL

SUA que ocorre entre ciclos bem definidos

Cíclico Acíclico

periovulatório: fisiológico 
pré menstrual 
pós menstrual 
Ex.: fase lutea insuficiente, 
endometriose, pólipo

lesões benignas: 
cervicite, pólipos 
lesões malignas: raro
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FIGO, 2011



FIGO - MDC, 2011



PALM 
CAUSAS ESTRUTURAIS

Miomas: 
• Submucosos mais propensos 
   a SUA 

Pólipos endometriais: 
• Incidência aumenta com a idade 
• Chance de malignidade é menor que 5%



PALM



COEIN  
 COAGULOPATIAS

• O início dos ciclos menstruais pode ser o 
primeiro sinal de uma coagulopatia 

• Mais comuns: 
Doença de Von Willebrand 
Púrpura trombocitopênica idiopática



COEIN 
OVULATÓRIAS

• Doença renal crônica 
• Encefalopatias graves e/ou epilepsia 
• Doenças endócrinas: 

• Hipotireoidismo 
• Hipertireoidismo  

• Doença de Cushing, insuficiência adrenal e HAC 
• Diabete melito 
• Hiperprolactinemia 
• Síndrome dos ovários policísticos



COEIN - OVULATÓRIAS  
Síndrome Ovários Policísticos 

 Insulina               androgênios  
                              SHBG  

                         conversão periférica de                          estrogênio 
                      androgênios em estrogênios    

Diagnóstico (2 critérios de 3): 

1. Anovulação 
2. Hiperandrogenismo clínico ou laboratorial  
3. Ecografia com ovários micropolicísticos ou volume >10cm3



Sangramentos anovulatórios extremos da vida 
reprodutiva: 

• Adolescência 
• Peri-menopausa 

Sangramentos ovulatórios: 
• Sangramento de ovulação 
• Encurtamento da fase folicular 
• Persistência do corpo lúteo

COEIN – OVULATÓRIAS 
SANGRAMENTO UTERINO 

DISFUNCIONAL (SUD)



IMATURIDADE EIXO HIPOTÁLAMO-HIPÓFISE-
OVARIANO (HHO)

! 50%: 2 anos após a menarca  

! 80-90%: 5 anos após a menarca               
       Apter D et al, 979 e 1993 

! Menarca + tardia = ovulação + tardia 

! Menarca após 13 a = ciclos ovulatórios 
após 4,5 anos                      
                                
Apter D & Vicho R, 1977 



Desordem primária do endométrio (hemostase local -  
endotelina e prostaglandinas) 

Endometrites               
Colpites 
* Avaliar clamídia

COEIN  
ENDOMETRIAL



COEIN  
iatrogênicas

• Anticoagulantes 
• Antipsicóticos 
• Inibidores recaptação serotonina 
• Corticosteróides 
• Terapia hormonal 
• ACO 
• Tamoxifeno 
• Hormônio tireoideano 
• Ervas (Ginseng, Ginko)



Investigação SANGRAMENTO 
UTERINO ANORMAL



O sangramento é uterino?

Excluir: lesões vulvares, vaginais, cervicais 
Sangramento do TU ou TGI

A paciente está na pré menacme ou pós menopausa?

A paciente está grávida?

Anamnese

Excluir gestação, doença trofobástica 
gestacional, abortamento



Anamnese

• Determinar padrão de sangramento 
• Sintomas associados à etiologia SUA 
• Medicações que alteram a hemostasia ou função 

endócrina 
• Fatores de risco câncer 
• História familiar de coagulopatias



Quantificar o sangramento: Número de absorventes por dia, 
mancha calça jeans, lençol, presença de coágulos



• Peso, altura, PA e FC 
• Sinais de hiperandrogenismo: acne 
                                                       hirsutismo  
                                                       clitoromegalia 
• Presença de acantose nigricans, estrias 
• Aumento da tireóide 
• Petéquias, equimoses 
• Galactorréia



Investigação SUA
Depende da suspeita diagnóstica 

Laboratoriais conforme suspeita 

Diagnóstico pode ser exclusivamente clínico, 
dependendo de sintomatologia e faixa etária



Hemograma 
βHCG 
Ecografia pélvica/ TV 

Sexualmente ativas: 
Avaliar DSTs (clamídia, gonococo) 
CP colo uterino



Exames complementares
ULTRASSONOGRAFIA: 

1. Espessura do endométrio  
• 0,5 cm na pós-menopausa 
• 1,2 cm na pré-menopausa 

2. Miométrio, forma e volume de útero 

3. Anexos 



Exames complementares
BIÓPSIA DE ENDOMÉTRIO: 
Suspeita de hiperplasia ou CA: 

1. Endométrio espesso na US 
2. > 45 anos + HUB         (ACOG) 
3. < 45 anos: FR sem P e sem melhora com tratamento 

clínico 
4. FR: obesidade, nuliparidade, DM, anovulação 

crônica, tamoxifeno 

Às cegas (curetagem uterina semiótica): valor se 
positiva 
Ideal: guiada por histeroscopia



Exames complementares
HISTEROSCOPIA: 

Exame de escolha para avaliação da cavidade 
uterina 

Permite biópsia dirigida, excisão de pólipos, 
miomas, sinéquias e realização de ablação 
endometrial



1. Sangramento excessivo ou anemia (adolescentes):  
 TP, TTPA, FIBRINOGÊNIO 
 Fator Von Willebrand 

2. História prolongada de SUA: 
     TSH 
     Função hepática 
     Função renal 
     FSH, LH, prolactina, androgênios (testosterona total,   

17 OHP, SDHEA – se hiperandrogenismo) 
Julie Strickland, MD J Pediatr Adolesc Gynecol (2006) 19:49–51 

Emans Pediatric andadolescent Gynecology 6ª ed 2011



Manejo do SUA
Indicações: 
• Sangramento intenso 
• Sangramento intermentrual 
• Disfunções ovulatórias

Tratar a causa

Up to date, 2016



Manejo do SUA 
Sangramento uterino intenso

Causa principal: miomas, adenomiose 

Objetivo: 
• controlar sangramento, 
• tratar anemia, 
• restabelecer a qualidade de vida



Manejo da SUA 
Sangramento uterino intenso

Conduta expectante: 
• Mulheres sem anemia que não desejam tratamento 
• Controle de Hb/Ht a cada 6 a 12 meses se necessário

Cirúrgico X medicamentoso 

Medicamentioso: 
• ACO: 35% - 69% 
• SIU - Lng: 71% - 95% 
• AINH: 10 - 52% 
• Ácido tranexâmico: 26% - 54%

Obstet Gynecol. 2013



Manejo da SUA 
Disfunção ovariana

• ACO 
• SIU Lng 
• Progesterona contínua 2a. fase 

Ablação pode esconder sintomas de hiperplasia e 
ca endométrio



ACO  
Mais estudos 
Contínuo X Cíclico 

Anel vaginal 
Adesivo transdérmico

ACs combinados



Progestogênio contínuo: 
Medroxiprogesterona 5 - 30 mg/dia 

Progestogênio na 2ª fase do ciclo menstrual: 
1. Medroxiprogesterona 10 mg/d 10-12 dias 
2. Noretindrona 5 mg/d 10-12 dias 

• Pode iniciar sempre 1ª dia mês  
• Pode iniciar no 14ª dia do ciclo (contar o 1ª dia 

do ciclo no 1ª dia da menstruação) 

Progestogênios



Ácido mefenâmico, ibuprofeno, naproxeno 

Redução significativa do sangramento em relação ao 
placebo 

1ª dia do ciclo por 3-5 dias 

Inibidores de prostaglandinas 
(AINES)



Ácido tranexâmico: Hemoblock®, Transamin® 
      Fluxo menstrual comparado: Placebo 
                         Ácido mefenâmico 
              Noretisterona 2ª fase 
Dose: 500 mg VO 8/8 h por 3 a 5 dias 
           500 – 1000mg EV diluído(1ml/min TID) 

Efeitos adversos: náuseas, cefaléia, dor abdominal, vertigem, 
tromboembolismo 

Contra-indicação: vasculopatia oclusiva aguda, coagulação 
intravascular ativa

Antifibrinolíticos



Eficaz nas mulheres com coagulopatias 
Kingman  et al  BJOG 111:1425 2004 

Schaedel ZE Am J Obst Gynecol193:1361-3 2005 

Mais tolerado e eficaz do que noretisterona 21 dias e do 
que o ácido mefenâmico 

Irvine GA et al Br J Gynaecol 106(5): 512 1999  
Lethaby AE Cochrane Database Syst Rev 19(4):CD002126 2005 

Reid PC et al BJOG  112(8):1121-5 2005 

Amenorréia em 50%  
Efeito adverso: sangramento de escape, acne, 

cistos ovarianos

SIU - Lng



Leuprolida, triptorelina: Provoca uma “menopausa 
medicamentosa” 

Usado se contra-indicação cirúrgica/ desejo de 
preservação fertilidade 

Não se recomenda terapia prolongada (desmineralizaçao 
óssea)

Análogos GnRh



Danazol: 
Reduz o fluxo em até 80% 
Mais eficaz que ácido mefenâmico e  noretisterona 

cíclica  
Efeito adverso importante: voz grave (irreversível) 

Gestrinona: Amenorréia em 50% 

Efeitos adversos para ambos: acne, hirsutismo, 
alteração perfil lipídico, virilização feto



Tratamentos cirúrgicos
Curetagem uterina 

Histerectomia 

Embolização artéria uterina 

Ablação endometrial: 
• Remoção da camada basal até 3 mm do miométrio



Internação hospitalar 
Reposição volêmica/ transfusão sanguínea 
Tratamento clínico: 
Hormonal 
Antifibrinolítico 
AINH 

Tratamento cirúrgico: 
Avaliar necessidade de curetagem uterina 
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