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Apresentação
Olá, aluna (o)!
A presença de sangramento genital em pacientes pode surgir no
atendimento à demanda espontânea e apontar para algo grave. Durante este
atendimento, o profissional da saúde pode investigar mais a respeito das
possíveis causas, descobrindo mais informações.
Quais perguntas poderiam ser feitas para saber se a paciente sofreu algum
tipo de violência sexual ou se a causa do sangramento é decorrente de uso de
remédios? E se o motivo for uma disfunção hormonal? Como o profissional da
saúde deve agir em casos de sangramento grave? E quando o tratamento clínico
inicial não funciona?
Neste recurso, você irá aprender a identificar as principais causas de
sangramento por meio da anamnese e do exame físico, os tipos de sangramentos
causados por disfunção hormonal e os caminhos para o seu tratamento. Este
conteúdo lhe permitirá compreender melhor o sangramento genital de modo
que você possa atuar conforme as informações coletadas no atendimento.
Bons estudos!

OBJETIVO
Compreender as principais causas dos sangramentos genitais anormais,
seus sinais e sintomas e avaliação por meio de exame físico.
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Diante de alguém com sangramento uterino,
devem ser identificadas na anamnese e no exame
físico as principais causas de sangramento.
O profissional da saúde pode fazer
perguntas à paciente que ajudem a elucidar¹ a
causa do sangramento uterino. Veja a seguir
questionamentos possíveis para conhecer mais
sobre a gravidade de cada caso:
• Sangramento uterino disfuncional: quando foi a última menstruação? O ciclo
menstrual é regular? O sangramento tem relação com o ciclo menstrual? É
adolescente? Pode estar na menopausa?
•Trauma e abuso sexual: foi vítima de relação sexual não consensual? Teve
trauma ginecológico proveniente de atividade sexual ou não sexual? É criança
ou adolescente?
• Gravidez e suas complicações (abortamento, gestação ectópica, doença
trofoblástica): qual a data da última menstruação? Deseja engravidar? Usa
algum método contraceptivo?
• Infecções genitais: tem corrimento? Dor ou sangramento na relação menstrual?
• Coagulopatias: há alguém na família que apresenta hemorragias? Já teve algum
sangramento importante? Ocorre sangramento quando escova os dentes?
• Efeitos adversos de contraceptivos hormonais ou DIU.

IMPORTANTE
Considerando a atuação multiprofissional na Atenção Primária, a presença
de profissional psicólogo em situações/suspeitas de abuso sexual e
abortamento pode oferecer suporte ao profissional médico e/ou enfermeiro
no momento do diálogo com o paciente/responsável.
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No momento do exame físico, o profissional da saúde deve avaliar:
• Sinais de anemia e estabilidade hemodinâmica;
• Pólipos cervicais;
• Neoplasia cervical, uterina e ovariana;
• Leiomioma uterino.
É possível, ainda, solicitar alguns exames complementares para elucidar
a causa do sangramento, tais quais:
• Teste de gravidez;
• Hemograma, para verificar anemia e plaquetas;
• Ultrassonografia transvaginal, nos casos de sangramento
pós-menopausa e na suspeita de massas ovariana ou vaginal.
Excluídas as causas orgânicas, deve-se considerar os sangramentos
disfuncionais, que são causados por disfunção hormonal.
Cerca de 80% dos casos são anovulatórios, sendo a principal causa de
sangramentos uterinos na adolescência. Alguns medicamentos, como
sulpirida, metoclopramida e outros atuantes no sistema nervoso central,
também podem interferir na ovulação e provocar este tipo de sangramento¹.

Os sangramentos disfuncionais ovulatórios podem ocorrer principalmente
devido ao encurtamento da fase folicular (polimenorreia), sangramento do
meio do ciclo, sangramento pré-menstrual, persistência do corpo lúteo, e
por descamação irregular do endométrio¹.
Nos sangramentos disfuncionais leves, o tratamento pode ser realizado
com anti-inflamatórios não esteroidais.
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Nos sangramentos moderados e graves, o tratamento pode ser realizado
com¹:
• Estrogênio conjugado por via oral, de 1,5 a 2,5 mg/dia, durante 21 dias,
associado ao acetato de medroxiprogesterona, na dose de 10 mg ao dia
nos últimos dez dias;
• Acetato de medroxiprogesterona 10 mg ao dia, por 10 a 12 dias;
• Anticoncepcional oral combinado com 35 microgramas de etinil-estradiol,
um comprimido via oral, até quatro vezes por dia, por dez dias ou até parar
o sangramento.
Em síntese, pode-se abordar o sangramento uterino anormal associando
ao momento em que ele ocorre, à idade e ao ciclo menstrual 1, 2.
Os sangramentos excessivos com ciclo regular em uma mulher jovem
são geralmente hormonais e, entre as causas orgânicas, as principais são os
leiomiomas, adenomiose e pólipos de endométrio². Na história, é importante
determinar o volume do sangramento, pois metade das mulheres que apresentam
percepção de sangramento excessivo tem uma perda de sangue normal quando
investigadas².
Os sangramentos excessivos em mulheres jovens com ciclo irregular
são geralmente hormonais, mas se surgidos após os 35 anos deve ser
levantada a suspeita de malignidade².
Diante da queixa de sangramento pós-coito ou no meio do ciclo, devem
ser consideradas as possibilidades de ectrópio cervical, pólipo cervical,
e obviamente deve ser verificada a relação com métodos contraceptivos
hormonais e dispositivo intrauterino². Os diagnósticos de câncer de colo uterino
e de câncer de endométrio devem ser descartados, principalmente em mulheres
com fatores de risco; verifique também se é prudente descartar gestação².
Sangramentos pós-menopausa demandam a investigação de câncer de
colo uterino e de câncer de endométrio, tornando necessárias a citologia de colo
uterino e a ultrassonografia de endométrio.
IMPORTANTE
O diagnóstico de perimenopausa é geralmente clínico. Após considerar
a idade, devem ser avaliados sintomas como fogachos (Razão de
verossimilhança positiva [RV+] de 2,15 a 4,06), suores noturnos (RV+ de
1,90) e secura vaginal (RV+ de 1,48 a 3,79). Com o histórico menstrual,
a idade e alguns sintomas, raramente será necessária a realização de
exames laboratoriais, como o Hormônio Folículo Estimulante³.
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É possível observar na tabela abaixo as condutas propostas de acordo com
os sinais e sintomas avaliados no acolhimento ao paciente com sangramento
uterino anormal:

As seguintes situações podem requerer encaminhamento4:
• Urgência/ emergência: Mulher com sangramento uterino anormal (com ou sem
mioma) que apresenta instabilidade hemodinâmica ou anemia com sintomas
graves.
• Ginecologia:
°° Menacme:
-- Sangramento uterino disfuncional sem resposta ao tratamento
clínico otimizado por 3 meses e excluídas as causas
secundárias (Ex: alterações tireoidianas, hiperprolectinemia,
escape por anticoncepcional de baixa dosagem);
-- Sangramento uterino anormal associado a mioma refratário
ao tratamento clínico otimizado por 3 meses;
-- Sangramento uterino anormal associado a pólipo ou
hiperplasia endometrial (> 12 mm de espessura endometrial
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em ultrassonografia transvaginal na primeira fase do ciclo);
-- Sangramento uterino aumentado persistente em mulheres
com fatores de risco para câncer de endométrio (> 45 anos,
obesidade, nuliparidade, diabetes, anovulação crônica, uso de
tamoxifeno).
°° Menopausa:
-- Espessura endometrial maior ou igual a 5 mm em
ultrassonografia transvaginal;
-- Sangramento uterino anormal e impossibilidade de solicitar
ultrassonografia transvaginal.
• Ginecologia ou hematologia: mulher na menacme com suspeita de sangramento
uterino anormal por discrasia sanguínea.
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Considerações Finais
Neste recurso, você conheceu meios para investigar e identificar as
principais causas de sangramento genital, seus sinais e sintomas, por meio da
anamnese e exame físicos.
As respostas às perguntas realizadas pelo profissional da saúde que
realizou o atendimento podem esclarecer os motivos para o sangramento
e orientar sua conduta. É importante lembrar que, em casos ou suspeitas de
abuso sexual e abortamento, a presença da psicóloga, por meio da atuação
multiprofissional da Atenção Primária, pode oferecer suporte e ajudar a realizar
os encaminhamentos necessários.
Os sangramentos disfuncionais podem ser anovulatórios ou ovulatórios.
De acordo com a gravidade do sangramento (leve, moderado, grave ou excessivo),
o tratamento pode variar, e a idade da paciente pode apontar para causas mais
comuns de cada faixa etária. Após os 35 anos, este sintoma pode indicar a
presença de câncer, sendo necessárias maiores investigações.
Ainda, é discutida a necessidade de encaminhamentos para outros
setores, a fim de que o profissional consiga realizar exames mais específicos e
orientar o tratamento necessário. O grau de prioridade no atendimento também
pode variar de acordo com os sinais e sintomas observados.
Assim, durante o atendimento da demanda espontânea no seu campo de
atuação, estar atento à grande quantidade de sinais e sintomas possíveis que
acompanham o sangramento genital e saber como identificá-los pode apontar
para diferentes respostas de causa. Espera-se que você, como aluno, tenha
compreendido as principais causas, reconhecendo seus sinais e sintomas por
meio das avaliações de anamnese e exame físico.
Até a próxima!

9

Referências
[1] BRASIL; SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE; MINISTÉRIO DA SAÚDE;
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA. Acolhimento à demanda espontânea:
queixas mais comuns na Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2013.
v. 1, (, 1). . Acesso em: 28 jun. 2020.
[2] MURTAGH, J. John Murtagh’s General Practice. [S. l.]: McGraw-Hill
Education, 2015. Acesso em: 29 jun. 2020.
[3] BASTIAN, L. A.; SMITH, C. M.; NANDA, K. Is This Woman Perimenopausal?
JAMA, v. 289, n. 7, p. 895–902, 19 fev. 2003. https://doi.org/10.1001/
jama.289.7.895.
[4] MINISTÉRIO DA SAÚDE. Protocolos de Encaminhamento da Atenção Básica
para a Atenção Especializada. 2016.

© 2021. Ministério da Saúde. Sistema Universidade Aberta do SUS. Fundação
Oswaldo Cruz & Universidade Federal do Maranhão. É permitida a reprodução,
disseminação e utilização desta obra, em parte ou em sua totalidade, nos
termos da licença para usuário final do Acervo de Recursos Educacionais em
Saúde (ARES). Deve ser citada a fonte e é vedada sua utilização comercial, sem
a autorização expressa dos seus autores, conforme a Lei de Direitos AutoraisLDA (Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).

