
Um pólipo uterino é a formação de um tecido anormal na camada interna do útero

dependendo da sua localização, pode ser 

endométrio - revestimento interno do útero

Estes pólipos são geralmente benignos e são mais vistos

aos 50 anos. 

 

Causas: 

Atualmente não existe nenhuma causa aparente que leve à formação destes pólipos, mas as 

mulheres que fazem terapia à base de hormônios possuem uma maior tendênc

desenvolvê-los, como também as obesas

 

Sintomas: 

Geralmente são assintomáticos (sem sintomas)

são: 

• Elevada perda de sangue durante a menstruação

• Intensas cólicas menstruais

• Sangramento vaginal 

• Sangramento vaginal na menopausa
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Elevada perda de sangue durante a menstruação; 

ntensas cólicas menstruais; 

Sangramento vaginal pós relação sexual; 

Sangramento vaginal na menopausa (após 1 ano sem menstruar). 
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Diagnóstico: 

Os pólipos uterinos geralmente 

que faz parte dos exames ginecológico

  

Tratamento: 

O tratamento dependerá do tamanh

ou até mesmo a retirada do útero.

Um dos métodos mais utilizado

procedimento geralmente é realizado

após a recuperação anestésica

 

 

 

Consulte seu ginecologista regularmente. 
diagnosticados nas consultas 

geralmente são diagnosticados através de ultrassonografia 

ginecológicos preventivos de rotina. 

dependerá do tamanho do pólipo. Entre as opções estão:  cirurgia, medicação 

retirada do útero. 

utilizados para a retirada completa do pólipo é a histeroscopia

ento geralmente é realizado em ambiente hospitalar, sob sedação, com alta 

recuperação anestésica. O retorno às atividades rotineiras da mulher é rápido.

 

 

 

 

 

A Histeroscopia c irúrgica 
tratamentos mais utilizados para 
retirada completa do pólipo.

ulte seu ginecologista regularmente. Muitos casos de pólipos uterinos são
consultas e exames de rotina. 
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