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1 - Imrnoougãn 

Dentro da propedêutica ginecologioa e 
obstátríca, é a curetagem uterina, sem dúvida, um dos proce- 
dimentos dos mais destacados, quer pela sua importância di- 
agnóstica, quer pela sua importância terapêutica, advindo 
daí a enorme Frequência com que é executada. . 

u 

Nos EEUU apurou-se que somente em 
1971. efetuaram-se 1.275.000 curetagens, das quais 984.000 
com o propósitos diagnósticos e 291.000 com Finalidades te - 

rapëuticas ( Abortamento incompleto). (7) 
Entre nõs, pouco se sabe acerca de 

quantidade e qualidade das curetagens executadas. Em Fun - 

ção disso, nosso trabalho se propos a Fazer uma análise os 
trospectiva e crítica das curstagens executadas em nosso me 
io, no decorrer do ano de 1976, observando os seguintes as- 
pectos: 

a) Anotação da Faixa etária das pacientes 
0 

nas requisiçoes para exame anatomopatg 
lógico. 

b) Informaçao quanto ao uso prévio de hq; 
mõnios pelas pacientes submetidas- a 
curetagem. 

o) Anotações nas requisiçoes com respeito 
š data da Última menstruação. 

d) Informacoes quanto ao diagnóstico olá 
nico provável. e 

e) Diagnostico anatomopatolõgico. . 

F) Correspondência entre diagnóstico cli- 
nico provãvel e diagnóstico anatomopa- 
tú1ógizo.
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g) Incidência dos tipos de hiperplasia 
glandular. 

h) Incidência dos tipos de hiperplasia 
glandular conforme a faixa etária. 
Como o diagnóstico preciso na prática 

ginecolõgica está diretamente ligado a um adequado relacio- 
namento entre o ginecologista e o patologista, 6 imperati- 
vo que o primeiro conheça a patologia ginecolõgica e o se - 

gundo se torne ciente dos problemas clínicos enfrentados pg 
lo ginecologista . (8) _ 

A 

Visamos, então, através desta análise, 
alertar o pessoal médico para algumas deficiências fundamen 
tais na execução das curetagens, desde a falta de informa - 

ções clinicas precisas e objetivas, que deveriam constar nas 
requisições para exame anatomopatolõgico, até os critérios 
errõneos por vezes empregados na indicação de curetagens ou 
até mesmo falhas técnicas ocorridas na realização das mesmas 
dificultando sobremaneira e chegando a impossibilitar as de 
zes, um diagnóstico anatomopatológico definitivo. Esperamos, 
assim, com esta análise, contribuir para que se chegue a 
uma maior conscientização em relaçäo a estes aspectos, no 
sentido de se atingir uma integração e uniformidade de cog 
ceitos c1inico-anatomopatológicos, visando um objetivo co- 
mum: o beneficio da paciente.
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11 - MATERIAL E Mérooos 

_ 
Para a elaboração desta análise 

retrospectiva nos valemoe das requisiçoes para exame anatong 
patolõgico das curetagens uterinas enviadas ao Instituto de 
Diagnostico Anatomopatolõgico do Hospital de Caridade s, con 
sequentemente, seus laudos diagnósticos, no período de 19 de 
janeiro a 31 de dezembro de 1976, perfazendo um total de 495 

av v a requisiçoes. « 

Vale a pena ressaltar que elas são provenientes tanto-da ea- 
pital, como das mais diversas cidades do interior de Santa 
Catarina. 

O modelo das requisiçães é varié 
vel,mas em todas, além da completa identificação da paciente, 
há espaços destinados as citaçoes de diversos dados, tais cg 
mo: material a examinar, data da ultima menstruação ( ou Fa- 
se do ciclo em que se encontra a paciente), uso prévio de her 
mônios, resumo da historia clinica e suspeita diagnóstica. 

4 Dropositadamente, não separamos 
as curetagens realizadas com Finalidade terapêutica daquelas 
com Finalidade diagnóstica. Sendo assim, as nossas observa - 

çoes Foram dirigidas a totalidade das curetagens enviadas ao 
referido laboratório de Anatomia Patológica.
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III - RESULTADOS 

Us resuštados de nossa análise são 
apresentados nas tabelas I, II, III, IU, V, VI, VII, VIII e 
seus respectivos gráficos.



151 

TÂBELA I 

Faixa etária das pacientes submetldas š 
curetagem 

IDADE 
Q 

N9 DE PACIENTES 
1 

PDRCENTAGEN 

Não citada 

/D 
ff' (Ds 20 

20 - 29 

30 - 39 

Acima da üü 

35 

23 

92 

132 

213 

7,07 

a,ôa 
15,58 

2õ,õõ 
a3,ns 

TUTAL 495 1 00 

FONTE: IDAP DU HUSFITAL DE CARIDADE 
AND: 1976



GRÁFICO I 

FAIXA ETÃRIA nas nâcxzmrzs

z 

LEGENDA ( IDADES ) 

1- Mio cvupâ 
2- Má 30 
3~ 20- ¿9 
4- 30-39 
5- àúwô 95 40 

161 

SUBMETIDAS Ã CURETAGEM 

à. 18,58 zí

a
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TABELA II 

Amorâçõzs NA Rzmulsxçñu ou ANAToMnnAToLú- 
crcn Qunmru An uso pnävro DE Hnamümlos 

uso PRÉVIO DE 
AÍÍ

- 

HORMÚNIDS _lNQ DÊ" DAc1EmTEs 
Q 

PURCENTAÇEM 

sim 26 5,25 
Não 469 94,75 \ 

'TOTAL 495 100 

FONTE: IDAP DD HUSDITAL DE CARIDADE 
ANO: 1976
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GRÁFICO II 

Amorâçoss NA Rzaurslçâo ou ANATUMUDATULÓGICU munmro 
An uso ønávxo DEÍ Hofimümxos. 

Í 

s›~1.5,25/_ 
1 

-
. 

_
ú Í " 

~ MAG-A9L|_75z
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TABELA III -úú--_-_-1----_. 

ANDTAÇÚES NA REDUISIÇÃD DD ÀNATDMDDATQ 
Lúsrcn DUANTD K DATA DA ÚLTIMA Mzmsraqg 
ção. 

0-¢ ÍDU 
¡D|"`I 

P1 U3 
DATQ DA QLTIMA ND 
*MENSTRUAQAD 

| 
Rsmuxs 

U 

p°RCE“T^5E" 

SIM 103 20,81 
Não 392 79,19 

TDTÂL 495 100 

FDNTE: IDAP DO HOSPITAL DE CARIDADE 
AND: 1976
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GRÁFICU 1:1 

ANoTAçõEs NA Reaulszçãn no ANATUMUPATULÚGICU QUANTO 
A DATA DA ÚLTIMA MENSTRUAÇEU. 

SIM-20.8íz 

V Não- 79,19/
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TABELA Iv 

olêcmúsflco cLíN1co pRovÁvEL DAS 
DACIENTES CURETADAS; 

D DD 
M9 DE 

Í 
DURCENTAGEM DI^G“Ú5TIC°CLÍN1C°2-} Dng1ENJ§s 2 

H1nERnLAs1ê câLwouLAR 157 31,68 

Rssros os Aanaru 101 20,36 
câecrmomn 35 - 7,â3 

Hsmoaansxâ o1srumc1oNAL 34 ó,ó1 
LIUMIUMA UTERINU - 26 5,25 

ENDUMETRITE 12 2,a2 
ooL1øo ENDUMETRIAL 11 2,22 

Ewonmzrnxn ATRÓFICU nó 1,21 

MULA HIDATIFURME 11 2,22 

ouraos 12 2,42 
Não CITADA so 

' 

18,18 

TUTAL á95 109 

FONTE: IDAP DO HOSPITAL DE CARIDADE ' 

AND: 1976



orâcmúsrlcu cLfN:co øRovÁvÉL DAS PACIENTES cuRETADAs 

_ 1z_.. 

sRÁF1co ru 

r5L68X

‹

L 

* 
1. 

S. 

5,¿5./. 

'“'¿ÍÊ?=a 

4-4 

222 

a- 

'Z

6 

LEGENDA: 
1.. 

2Í
3 

4- 

\OCD`30\U1 

10 
11 

H1pcRpLAsxA cLnmouLAR 
Rfisrns De ABURTU ou ozcíoun 
câacrwomn 
HEMURRAGIA o1sFuNc1oNAL 
Lromxomâ UTERINU 
ENDUMETRITE 
MULA HIDATIFURME 
noL1øu ENDUMETRIAL 
ENDUMÉTRIU ATRÓFICD 
ournns 
Não CITADA 

U-18,48z
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TABELA v 

oxâcmúsrrcn ANAToMn9ATnLÓs1co 

DIAGNÓSTICD ANATUMU- Ne DE PURCE 
PATQLÓGIEU 

Í 

PACIENTES 
NTAGEM 

Emoomfirflro sEcREToR 196 

ENDOMÉTRIO PROLIFERATIVU 98 

Rssros 9LAcENTÁR1os só 

HIDERPLASIA GLANDULAR 61 

ENDOMETRITE 20 

ENooMÉTR1o ATRÓFICU 14 

MULA HIDÂTIFURME 12 

PULIPU ENDDMETRIAL 11 

CARCINOMA ENDOMETRIÂL 11 

LIOMIUMA UTERINU U6 

MÀTERIAL INSUFICIENTE U7 

34,14 

19,79 

17,31 

12,32 

4,04 

2,32 
2,42 

2,22 

2,22 

1,21 

1,41 

TUTÂL ' 695 10 U 

FONTE: IDRP DD HUSDITAL DE CARIDADE 
AND: 1976
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GRÃFICU v 

DIAGNÓSTICO ÂNATUMDPATULÚGICD

I ~ 4- 2, 0;; 
°/. 

zu 

7° 

LEGENDA 

10- 
11 

ENDDMÉTRIU SECRETDR 
ENDUMÉTRIU nRnL1FERAT1vu 
Rssrns DLACENTÃRIUS ou oscfoun 
HIPERDLASIAVQLANDULAR 
ENDUMETRITE 
ENDUMÉTRIU ATRÓFIEU 
MULA Hroârzrnflma 
vnL1po ENDUMETRIAL 
CARCINUMA DE ENDUMÉTRIU 
Llnmlnmâ UTERIND 
MATERIAL INSUFICIENTE

V
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TABELA v1 

cofiaasnomoâmcrâ ENTRE oxâcmúsrrcu 
cLíN1cu pRovÁuEL (DCD) olnswúsrlco 

- ANATDMUDATULÓQICU ( DA). 

coaazspnmoâmcin ENÍ ímê ~ DE 
I 

QORCENTAGEM E DA TRE ocn “ Rsuulsrçozs }}_ 

s1M 150 a1,2o 
Não 21a 58,90 

TUTÂL 36h 100 

FONTE: IDAP DU HUSDITAL DE CARIDADE 
AND: 1976
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sRÃF1cn v1 

coanssøomoâmcla ENTRE olncmúsrrcn cLfN1co øRovÃvEL E 
olâcmúsrlcn ANATUMUDATULÓCICO. 

Não- 58,80
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TABELA VII 

INCIDÊNCIA nos Trnos 
GLANDULÂR. 

DE HIPERPLASIA 

TIPOS D DPI
Z CDI (:|-I I-'U ¡DW! ZJZU 

'U 

GL LASIÂÍNQ DE PACIENTES
l 

PDRCENTAGEM 

SIMDLES 32 

cÍsT1cA 23 

Aozmomarosn nó 

52 

38 

10 

TOTAL 61 106 

FONTE: IDAP DU HOSDITAL DE 
ANG: 1976 

CRRIDADE
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QRÁFICU v11 

INCIDÊNC'IF\ DOS TIPOS DE HIPERPLÂSIÂ GLANDULAR 

â|MP1.ss - 53 7 

^3€"°MøTo5¿5 
c'|s'n<A-'jgy loz
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TABELA VIII 

INCIDÊNCIA DOS TIPOS DE HIPERPLASIA 
DE ACURDU CDM Â FÃIXA ETÂRIA. . 

_-T1n0s 

_ í 
IDADE- 2D - 29 '30 - 39 -40 - 49 50 - 59 + 59 

SIMULES 
CISTICA

í 
10% 5,70% é0% 13,30% 10% 
- 18% 

D 

06% z-1% 9% 

ADcN0MAT0sA - - 50% 17% 33% 

FONTE: IDAD DO HOSPITÂL DE CARIDADE 
ANO! 1976
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INCIDÊNCIA nos Tlpos DE H1nERpLAs1A DE Aconoo ' 

com A FA1×A ETÃRIA

Z 

80 
19 

69 
so 
na 

36 
20 

\0

~ 

20 3!) 

LEGENDA! ~ 

_ --_ 
ÍOOOOÍXI III'

i 
coodøøofi rm 

OIOO OOOOOQOO 
_-C3 1 

ííí +..... 

40 O 59 ‹ 

:JM n›.|;_$ 
4 \'s$i<A 

Abcuooanfosõ. 

mxn smmâ
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Iv - coMENTÃR1os 

A curetagem uterina ê, sem duvida, o 
procedimento mais comumente utilizado pelo ginecologista, já 
que é o método padrão para investigar qualquer sangramento a- 
normal quando a causa da hemorragia não Fõr encontrada no 
exame clinico e na biõpsia. (5) 

Podemos considerar como sendo as prifl 
cipais indicações de curetagem do endomêtrio as mesmas apon- 
tadas por Shenker (8) para a biápsia endometria1§ ' 

_ a) Determinação da etiologia de sangramen 
to anormal. 

a.1.) Menorragia e hipermenorréia. 
a.2.) Metrcrragia. 
a.3.) Dolimenorréia. 
a.4.) Sangramento pos-menopausa ( sangra- 

mento apõs um ano de amenorrãia). 

b) Remoção de produtos da concepção. 
b.1. ) Depois de abortamento incompleto. 
b.2.) Interrupção voluntária da gravidez. 

c) Como parte do estudo de infertilidade. 

d) No acompanhamento das pacientes com ni 
perplasia adencmatosa atípica do endo- 

métrio, sob tratamento médico. 

e) Como procedimento de rotina nas pacieg 
tes com alto risco de desenvolverem 
carcinoma endometrial. . 

Desde que o sangramento uterino tende 
a ser mais precoce sinal de carcinoma emdometrial, todas as 
pacientes com este sintoma deveriam ser investigadas para eg 
contrar sua-causa. (1) 

Num estudo realizado por Hark e Som- 
mers ( 2) de 500 curetagens consecutivas, sncontroufse somen- 
te uma taxa de 2% de adenocarcinoma endometrial, enquanto 
que 18,2% apresentavam hiperplasia glandular, 6,2% endomë - 

trio atrôfico, 3% endometrite, 1,8 % polipos endometriais, e
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em 2/3 dos casos encontrouose endomštrio normal. Esse estudo 
incluía mulheres de todas as idades, o que explica a baixa 
proporção de pacientes com tumor maligno. É muito importante 
oue se submeta a-curetagem toda paciente que apresente san- 
gramento pos-menopausa, já que, nestes casos, encontrariamos 
uma taxa de 10% de diagnostico de tumor maligno. (1) 

Uma das grandes indicaçães de cureta- 
gem endometrial á a hemorragia uterina disfuncional, (B) que 
pode ser definida como uma hemorragia anormal do utero, não_ 
associada a tumor, inflamação ou gravidez. (5) (8) 
Embora possa ocorrer nos extremos da vida menstrual, essa ng 
morragia pode se apresentar em qualquer idade e representa E 
ma das queixas ginecolôgicas mais comuns. (5) A maior parte 
dos casos de hemorragia disfuncional pode ser explicada pelo 
trabalho de Schroeder de 1915, através de um estudo histolo- 
gico correlacionado do utero e dos ovários, segundo o qual se 
conclui que estas hemorragias são produzidas pela persistên- 
cia anormal de folículos não rotos, com a consequente ausên- 
cia dos corpos amarelos não Funcionantes e a produçao de Qi 
perplasia endometrial como resultante da estimulação estrogâ 
nica anormalmente persistente e sem oposição, ou excessiva.
5 ( ) 

Assim, em termos histológicos, o achg 
do mais comum é o de endométrio proliferativo, (4) (5) (8) 
e o caso a exposiçao ao estrogenio nao antagonizado se tor- 
ne prolongada, encontrar-se-ã hiperplasia endometrial ou, por 
vezes, endomštrio proliferativo com áreas Focais de hiperpla- 
sia. (8) Us estudos anatomopatologicos mostraram que, embora 
esta hemorragia uterina possa estar associada com qualquer og 
tologia endometrial, o achado mais comum é o padrão não se - 

cretor. A divisão das pacientes em tipos secretor e não se - 
crstor e importante para distinguir os tipos hemorragias ano- 
vulatãrias das ovulatõrias, tendo esta classificação importag 
te significado clinico pois estes dois tipos de hemorragias 
disfuncional apresentam bases etiológicas diferentes e respog 
dem a Formas diversas de tratamento. (5) 

A hemorragia associada a um padrão eg 
cretor deve ser considerada como anatômica até prova em con- 
trário. Se Por possivel excluir todos os Fatores anatômicas, 
o distúrbio Funcional e considerado como de origem neuromus-



ao cular, vasomotora ou hematologica pouco conhecida, nao endó- 
crine, enquanto que o sangramento ánovulatõrio pode ser cone; 
derado comumente como ds origem endõcrina. (5) 

Um achado importante encontrado as ve 
zes, ao estudo anatomopatolõgico das curetagens endometriais, 
ê a mola hidatiforme que ê uma doença caracterizada por vi- 
losidade hidrõpicas e e hiperplasia trofoblástica. (5) 
Anatomopatologicamente há duvidas quanto ao fato de ser a do- 
ença de caráter neoplásico ou degenerativo, existindo três 
aspectos microscópicas fundamentais: (5) 

l

. 

a) proliferação do revestimento trofoblas 
` 

tico das vilosidades; 
b) edema acentuado e aumento de volume de 

vilosidades;
' 

c) desaparecimento ou escassez dos vasos 
sanguíneos vilosos. ' 

Vale a pena ressaltar também a relação que se verifica entre 
a mola e o coriocarcinoma. Embora apenas em uma pequena pag 
porção dos casos de mola se desenvolve malignidade, acredita 
se que 50% dos coriocarcinomas surgem apos a mola hidatifor- 
me . (5) (6) 
É então, Fundamental que, a partir de qualquer suspeita 'nos 
lancemos decisivamente a procura do diagnóstico de coriocar-- 
cinoma, tanto pelo estudo anatomopatológico do material cure- 
tado, quanto pelos estudos hormonais ( análise de HCG-hormã - 

nio coriõnico›gonadotrÕfico ) . (5) Com relação a estes estu- 
dos hormonais, deve-se salientar que o nivel crescente de 

ao - 

HCG após a evacuaçao de uma mola deve levantar a suspeita de 
desenvolvimento de coriocarcinoma e a observação de um HCG 
elevado justifica o tratamento do coriocarcinoma mesmo sem 
evidência especifica anatomopatolõgica de sem desenvolvimen- 
to. (5) 
A dosagem do HCG é imprescindível, ainda, para se fazer o 
diagnóstico diferencial entre a mola hidatiforme e a mola ig 
vasiva (corioadenoma destruens), que, histologicamente são 
semelhantes, sendo impossivel diferencia-les em material de 
curetagem. 

- Além da sua importância inquestioná - 
vel como parte do estudo de infertilidade, e como procedimeg 
to terapêutico nos casos de abortamento incompleto ou quando
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se Fizer necessária a interrupção voluntária da gravidez, a 
curetagem uterina, por vezes, pode nos Fornecer o diagnosti- 
co de um liomioma submucoso, que segundo Novak, apresenta di- 
ficuldades especiais no diagnóstico, estando oculto dentro do 
utero, que pode deixar de apresentar aumento de volume ou 
irregularidades. Frequentemente este liomioma pode apresentar 
-se como um modulo intracavitário saliente, demasiadamente 
engastado para ser removido, sendo o diagnostico determinado 
unicamente pelo simples " ressalta" da cureta sobre e1e.(5) 

` Tanto é verdade que a curetagem uteri 
na vem se revestindo de importância cada vez maior no campo 
da propedêutica ginecolãgica e obstétrica que, devido a tre - 
quência com que ê executada, nos EEUU ela se transformou no 
mais caro procedimento de toda a Medicina. Em vista disso,oe 
ginecologistas norte-americanos cada vez mais têm se dedicado 
a realização de dilatação e curetagem em consultório, tor - 
nando-se bem menos onerosa do que aquela executada em ambieg 
te cirúrgico. (3) 

\ Segundo Mengert e Slate, (3), as pos- 
sibilidades de acerto diagnóstico e as complicaçoes nas cure- 
tagens de consultorio são equivalentes aquelas realizadas em 
ambiente hospitalar. 
Também os trabalhos de Sandmire e Austin (7), levaram a con- 
cluir que as possibilidades diagnósticos na curetagem hospitg 
lar e na de consultório são as mesmas. Segundo eles, as com- 
plicações que com maior Frequência se verificaram naquelas rg 
alizadas em consultorio Foram a endometrite, hemorragias, per 
Furação e Fibrose, sendo porém a incidência dessas complica- 
çoes bem menor do que aquela encontrada nas curetagens hospi 
talares.

.-
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Através desta análise, que por vezes nos 
ofereceu sérias dificuldades dada a variedade dos modelos 
das requisiçães e da deficiência de dados nelas contidos, og 
servamos importantes falhas no que tange a citação de infor- 
maçoes clinicas imprescindiveis ao patologista, dificultando 
sobremaneira a imterpretaçäo do material curetado. 

Assim, logo no inicio desta análise, 
constatamos que em 7,07% das requisiçães o ginecologista não 
forneceu quaisquer informaçoes com respeito a idade da paci- 
ente, o que, muitas vezes, impede uma conclusão diagnóstica. 

- Uma porcentagem de 43,05% das cureta - 

gens envolveram pacientes com idade superior a 40 anos e 
26,66% eram de pacientes situadas na faixa etária de 30 a 
39 anos; 18,58% se enquadravam na faixa de 20 a 29 anos e 
4,6â% das pacientes tinham idade inferior a 2D anos. 

Outro aspecto negativo é a frequente ag 
sãncia de informaçoes, nas requisições, do uso prévio de hor 
mõnios: 94,75% dos casos. Sabendo que este uso prévio de ho; 
mõnios pode alterar de forma fundamental o comportamento do 
endométrio, bem se pode imaginar a dificuldade encontrada 
pelo patologista no sentido de dar ao clinico dados diagnós- 
ticos conclusivos com relação ao tecido analisado. 

' 

Igualmente, pudemos constatar uma por- 
centagem de 79,19% de requisiçöes sem quaisquer informações 
quanto a data da Última menstruação ou fase do ciclo menstrg 
al em que se encontrava a paciente por ocasião da curetagem. 
Isto se verificava inclusive quando esta era executada com 
a suspeita diagnóstica de hemorragia disfuncional, cuja cag 
sa principal é a hiperplasia glandular. Sabemos que em ci 
clos anovulatãrios o endométrio pode apresentara uma hiperplg 
sia glandular cística ou mesmo estar representada pelo endg 
métrio proliferativo próprio da primeira metade do ciclo. 
Facilmente se deduz, então, que a ausencia de informações 
com relação ã fase do ciclo pode vir a dificultar uma perfei 
ta avaliação de um excessivo estímulo estrogënico sobre o 
endométrio.

_
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Dudemos observar que os diagnósticos eli 
nicos prováveis das pacientes curetadas Foram, principalmen- 
te, "hiperplasia glandular", em 31,68% dos casos e "restos 
de aborto", em QO,36% §oBeve~se ressaltar entretanto, que 
esta elevada taxa de diagnãsticos clínicos de " restos de a- 
borto" se deve provavelmente as curetagens executadas com Fi- 
nalidade terapêutica nos casos de abortamento incompleto; ng 
tamos que na maior parte das vezes não houve, por parte do 
clinico, uma preocupação no sentido de informar na requisição 
se a Finalidade da curetagem era diagnostico ou terapêuti- 
ca. Alem destas, porém em taxas bem menores, as suspeitas olá 
nicas que se apresentaram mais Frequeentes, Foram " carcinoma" 
( 7,43 % ), " hemorragia disfuncional " 

( 6,61% ), "liomioma" 
( 5,25%), " énóometziàe" ( 2,42%), "mala hâaatiforme" ( 2,22%), 
"púlipú enóametzial" ( 2,22%) e " enúomécriú aàrófico" (1,21%). 

Convém salientar que, se houvesse uma 3 
niFormidade de conceitos anatomc-clínicos, provavelmente a sus 
peita diagnôstica de hiperplasia glandular seria ainda maior, 
pois a maioria das pacientes com diagnöstico de hemorragia dis 
Funcional seria enquadrada na hiperplasia glandular. Impor - 

tante se torna dizer que a hemorragia disfuncional não vem 
a se constituir em uma patologia, porem unicamente em um sin 
toma que tem, na hiperplasia glandular a sua grande causa. 

Várias suspeitas diagnõsticas, tais como, 
tuberculose endometrial, sindrome de Ashermann e infertilida 
de, Fizeram-se presentes em taxas bastante reduzidas, perfa- 
zendo juntas apenas um total de 2,62% . Não podemos deixar de 
comentar, entretanto, o Fato de encontrarmos em duas requisi- 
çães o diagnóstico clinšúo provável de edenomiose, denotando, 
possivelmente, um descuido por parte do ginecologista, já 
que não se poderia chegar ao diagnostico desta_pato1ogia a- 
través de uma curetagem endometrial. 

Também vem a se constituir em um aspec- 
to negativo o Fato de que em uma significativa porcentagem 
( 18,18%) de requisiçoes não houve nenhuma citação referente 
a um provavel diagnóstico clinico. 

Na análise des resultados anatomopatolô- 
gicos encontramos uma predominância de endomêtrio secretor 
( 34,1á%) e endomstrio proliferativo ( 19,79%), não permitig 
do na grande maioria das vezes que se Fizesse quaisquer con-
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métrio, visto que, em praticamente 80% das requisiçoes não 
havia referência quanto a fase do ciclo em que ee encontrava 
a paciente. Verificamos também umaelevade ocorrência de ree- 
tos de aborto e hiperplasia glandular ( 17,31% e 12,32%, res- 
pectivamente). Em menor escala encontramos os diagnósticos 
de endometrite ( á,04%), endométrio atrófico ( 2,82%), mola 
hidatiforme ( 2,62%), polipo endometrial e carcinoma de endo- 
mêtrio ( ambos com 2,22% ) e liomioma submucoso (l,2l%). Em 
1,61% dos casos não houve possibilidade de se chegar a um di 
agnãstico já que o material curetado enviado~ para exame' foi 
insuficiente para tal. Em relaçao a literatura, foi bastante 
baixo o achado de mola hidatiforme, provavelmente pelo fato 
de não se adotar como rotina, em nosso meio, o envio de todos 
os restos placentários decorrentes de abortamento para estudo 
anatomopatolôgico. 

No decorrer da análise observamos que em 
58,80% das curetagens o diagnõstico anatomopatolõgico não cor 
respondeu a suspeita diagnóstica. A verificação da correspon- 
dência ou não clinico-patológica pode ser observada em 364 “ 

requieiçoes, e não na totalidade delas, já que em 90 não se 
citavam as suspeitas clinicas, em 7 o material curetado foi 
insuficiente e em 3h requisições o diagnostico clinico era 
de hemorragia disfuncional, sem anotaçëes quanto a fase do 
ciclo menstrual, não permitindo também que se verificasse a 
confirmação diagnõstica. 

Com relaçao a hiperplasia glandular vs- 
rificamos que o tipo predominante foi a simples com 52%, Vin 
do em seguida a cística com 38% e, por Último a adenomatd- 
ea com 10%. Quanto a incidência dos tipos de hiperplasia glafl 
dular de acordo com a faixa etária, notamos que apenas a do 
tipo simples ocorreu na faixa dos 20 aos 29 anos ( 10%). Na 
faixa de 30 a 39 anos foram encontradas a do tipo simples 
( 6,70%) e a cística ( 18%). Dos 40 aos 49 anos observamos a 
simples com 60%, e adenomatosa com 50% e a cística com á6%. 
Entre os 50«e 59 anos verificamos novamente uma queda na o- 
corrência de hiperplasia, sendo predominante nesta faixa até 
ria, a cística ( 27%), seguida pela adenomatosa ( 17%) e 
pela simples ( 13 30%). Acima dos 59 anos predominou a adeno , í 
matosa com 33%, seguida pela simples e cística com, respect;



vamente, 10% e 9%. 
Podemos concluir, então, que a grande ig 

cidëncia de hiperplasia glandular se Fez na Faixa dos 40 aos 
49 anos, estando os três tipos presentes em altas porcenta - 

gens, com leve predomínio da simples. Foi também esta a Única 
a ocorrer na Faixa de 20 a 29 anos, embora em pequeno nume - 

ro. 
Concluímos também que, a partir dos 50 

anos diminuiu novamente a incidência dos três tipos de hiper 
plasia, com exceção da adenomatosa, que, acima dos 59 anos 
se Fez presente em número bastante significativo, o que se 
reveste de importância ainda maior se levarmos em conta que 
este tipo de hiperplasia ë considerado como carcinoma grau O 

( zero). 

Florianópolis, 23 de junho de 1978. 

Jovcz T. Lsrrño woLFcANs welss 
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