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RESUMO

Introdução: O câncer de endométrio é um dos tumores ginecológicos
mais frequentes que ocorrem no sexo feminino, principalmente, após a
menopausa. Quanto mais precoce for o diagnóstico maior a chance de
cura, porém, atualmente, na literatura não existe um rastreamento
especifico para detectar o câncer de endométrio de forma precoce. Dessa
forma, o conhecimento da mulher a respeito do quadro clinico é essencial
para ir em busca do profissional da saúde e com isso, realizar a
investigação do seu possível diagnóstico. Objetivo: Destacar a
importância do conhecimento da mulher acerca dos sintomas do câncer
de endométrio como a principal forma de auxilio no diagnóstico precoce.
Método: Realizou-se uma revisão integrativa da literatura analisando o
tema proposto. Os artigos foram consultados nas bases de dados PubMed
e Medline. A pesquisa foi feita pela sobreposição entre os seguintes
descritores: “Diagnóstico”, “Sintomas”, “Neoplasias do Endométrio” e
“Conhecimento”. Utilizou-se artigos em inglês, publicados nos anos de
2017 a 2020. Foram adotados os seguintes critérios de exclusão: (A)
foram excluídos os artigos que tangenciavam a temática estudada; (B)
existência de duplicidade dos artigos nas seleções das bases de dados.
Como critério de inclusão, foram selecionados artigos que abordaram a
temática estudada, contendo os dados relevantes congruentes com o
objetivo proposto. Resultados: A sintomatologia mais comum é a
presença de sangramentos vaginais anormais, sendo eles caracterizados
como: fora do período menstrual, mais intensos que o habitual e a
presença na pós menopausa, destacando-se este último como o mais
marcante, uma vez que, o maior grupo afetado por essa doença são as
mulheres que já entraram na menopausa. Desse modo, recomenda-se que
a maioria das mulheres que apresentam um risco aumentado para este
tipo de câncer sejam aconselhadas a procurar uma assistência médica
caso comecem a apresentar hemorragias vaginais anormais. Diante disso,
as mulheres que devem ter uma atenção redobrada quanto ao
aparecimento desses sintomas são as mulheres a partir de 45 anos, as
que tiveram menopausa tardia, as nuligestas, as inférteis, diabética,
hipertensas e obesas. Conclusão: Conclui-se, que o diagnóstico precoce
do câncer de endométrio deve ser buscado com a investigação dos seus
sinais e sintomas, permitindo a sua descoberta em uma fase inicial e
possibilitando um tratamento com melhores resultado e possível chance
curativa. De acordo com o exposto, é importante que as mulheres
possuam conhecimento acerca da sintomatologia para que caso venham
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a ter algo sejam capazes de procurar auxilio de um profissional da saúde
para que descubram mais depressa possível a etiologia das
manifestações.
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