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Resumo Pólipos endometriais são neoformações resultantes de uma hiperplasia 

focal da camada basal do endométrio associada a um hiperestímulo hormonal. Sua etiologia ainda não está bem 

estabelecida, não havendo consenso sobre sua história natural, seu real significado como entidade patológica 

e sua relação com a neoplasia endometrial. Os pólipos endometriais são a principal indicação de histeroscopia 

cirúrgica, sem que haja, no entanto, um protocolo definido para seu melhor manejo. Uma visão abrangente 

sobre essa condição pode auxiliar na escolha da conduta mais adequada.

Abstract Endometrial polyps are neoformations that result from focal hyperplasia 

of the endometrial basal layer associated with hormonal hyperstimulation. Their pathogenesis is still unclear, 

and there is no consensus on their natural history, actual relevance as pathologic entities, and relationship with 

endometrial neoplasia. Endometrial polyps are the most frequent indication of surgical hysteroscopy, but their 

optimal management remains controversial. Therefore, an overview of this condition may help choosing the 

most adequate treatment strategies.
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Introdução

Pólipos endometriais são definidos como neoformações resul-

tantes de uma hiperplasia focal da camada basal do endométrio, 

constituída por células estromais, glandulares e vasos sanguí-

neos em proporções variadas. Tais projeções podem ser sésseis 

ou pediculadas, múltiplas ou solitárias1,2 (C, B). Sua etiologia 

ainda não está bem estabelecida, não havendo consenso sobre sua 

história natural e seu real significado como entidade patológica. 

Estima-se que sua prevalência seja bastante elevada, em torno 

de 25 a 30% da população2 (B). A manifestação clínica mais 

comum dos pólipos endometriais é o sangramento uterino, com 

especial atenção àqueles que ocorrem após a menopausa, mas 

podem também ser um achado incidental durante exames de 

rotina3 (B). Uma associação com o câncer de endométrio também 

já foi descrita na literatura, sem uma completa definição sobre 

seus mecanismos e seus fatores de risco4,5 (B).

Devido ao seu diagnóstico frequente, associado muitas ve-

zes à ausência de sintomas, o tratamento dos pólipos é muito 

discutível, variando desde conduta expectante e tratamento 

clínico até sua remoção cirúrgica, conservadora ou radical6-9 

(B) 10-12 (A, B, C). Os pólipos endometriais são hoje a principal 

indicação de histeroscopia cirúrgica, sem que haja, no entanto, 

um protocolo estabelecido para seu melhor manejo. Uma visão 

abrangente sobre essa condição pode auxiliar na escolha da 

conduta mais adequada.

Objetivo 

O objetivo desta revisão foi realizar um levantamento da 

literatura médica, com ênfase na última década, sobre os pólipos 

endometriais e seu risco de malignização, procurando informar 

sobre dados epidemiológicos, clínicos, do diagnóstico e do tra-

tamento, assim como apresentar novas tendências de estudos 

imunoistoquímicos.

Aspectos epidemiológicos e clínicos

Devido ao seu caráter aparentemente benigno, associado à 

frequente ausência de sintomas, muitas lesões são sub-reportadas, 

trazendo dificuldades em determinar a real incidência dos póli-

pos endometriais. Estima-se que sua prevalência seja bastante 

elevada, em torno de 25 a 30% da população, sendo maior entre 

mulheres na faixa etária dos 40 aos 60 anos, e duas vezes maior 

na pós-menopausa (11,8%), comparativamente ao período de 

menacme (5,8%)3,13 (B). 

Acredita-se que um ambiente hiperestrogênico, levando 

a uma proliferação tanto focal quanto difusa do endométrio, 

seja responsável pela formação dos pólipos, podendo ainda, a 

depender da suscetibilidade da mulher e do tempo de exposição, 

determinar até mesmo alterações atípicas e neoplásicas2 (B). No 

endométrio normal, os processos de proliferação e apoptose celular 

são influenciados pela concentração dos esteroides sexuais. Sendo 

assim, tanto o estrogênio quanto a progesterona atuariam no 

crescimento das glândulas endometriais, do tecido estromal e das 

artérias espiraladas, determinando condições próprias ao desen-

volvimento dos pólipos14 (B). Contraditoriamente, a incidência 

dos pólipos endometriais tende a aumentar durante o climatério, 

época em que a mulher apresenta diminuição na produção dos 

esteroides sexuais, em decorrência da falência ovariana própria da 

idade. Uma das possíveis etiologias atualmente consideradas é a 

influência de fatores genéticos, particularmente relacionados aos 

cromossomos 6 e 12, que alterariam o ciclo celular, resultando 

na formação dos pólipos endometriais15-18 (C, B, C, C). 

Clinicamente podem ser assintomáticos em até 80% dos casos, 

sendo comum seu diagnóstico incidental em exames rotineiros 

de ultrassonografia pélvica-transvaginal, observados como espes-

samentos difusos ou focais da camada endometrial3 (B). Quando 

apresentam sintomatologia, mais comumente se manifestam como 

sangramento uterino anormal, em suas diferentes apresentações 

(menorragia, metrorragia, hipermenorragia, sangramento após a 

menopausa), associado ou não à dismenorreia. Segundo a maio-

ria dos estudos, estima-se que 39% dos sangramentos uterinos 

anormais, que ocorram durante o menacme, estejam associados 

aos pólipos endometriais, enquanto 21 a 28% dos sangramentos 

após a menopausa são relacionados a eles5 (B).

A depender de sua localização, tamanho e quantidade, as 

lesões polipoides podem frequentemente causar infertilidade. 

De fato, elas são diagnosticadas em aproximadamente 16,5 a 

26,5% das mulheres com infertilidade sem causa aparente e 

menos significativamente, em torno de 0,6 a 5%, nas mulheres 

que apresentam abortamentos de repetição19 (B). A hipótese de 

uma obstrução mecânica, particularmente quando os pólipos 

encontram-se localizados próximo aos óstios tubários, seria o 

mecanismo principal, por impossibilitar a ascensão dos esper-

matozoides. Contudo, alguns estudos têm demonstrado que 

concentrações maiores de metaloproteínas e citocinas na matriz 

dos pólipos endometriais teriam um impacto na receptividade 

endometrial, gerando um ambiente desfavorável à implantação 

e ao desenvolvimento embrionário20,21 (B).

Diagnóstico

Os pólipos endometriais podem ser diagnosticados durante 

a realização de exame ginecológico de rotina, quando da visi-
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bilização de lesões exteriorizando-se através do canal cervical. 

Estima-se que de 24 a 27% dos pólipos endocervicais estejam 

associados aos pólipos endometriais, reforçando a importância 

da avaliação da cavidade uterina quando da identificação de 

lesões cervicais22 (B).

À ultrassonografia transvaginal, os pólipos podem ser iden-

tificados como espessamentos difusos ou focais da camada endo-

metrial ou ainda estar associados a áreas císticas de permeio, que 

corresponderiam à dilatação glandular com acúmulo de líquido 

proteináceo, própria do pólipo5 (B). O auxílio do estudo Doppler 

tem sido bastante empregado na caracterização de pedículos 

vasculares, em alguns casos podendo indicar possíveis processos 

de neovascularização23 (B). A identificação de pedículo único no 

eixo vascular da lesão confere ao estudo Doppler especificidade 

de 95% na identificação dos pólipos endometriais24 (B).

Além da ultrassonografia, o diagnóstico pode ser realizado 

através da histerossonografia, que traz subsídios importantes 

por permitir a individualização e melhor caracterização de 

espessamentos focais em contraste ao meio líquido, apresen-

tando sensibilidade e especificidade superior à ultrassonografia 

convencional25 (B). Recentemente, exames ecográficos em três 

dimensões (3D) têm-se mostrado mais precisos na diferenciação 

entre o endométrio e o miométrio, principalmente na região 

uterina fúndica e nos ângulos cornuais, propiciando acurácia 

diagnóstica superior na detecção de pólipos endometriais, com-

parativamente à ecografia em duas dimensões (2D)26 (B). Porém, 

os custos do equipamento e a falta de uniformidade na técnica do 

exame ainda não permitem sua utilização em larga escala27 (B).

A histerossalpingografia pode também ser útil como método 

diagnóstico, quando realizada durante a investigação dos casos 

de infertilidade. Apresenta, contudo, baixa especificidade, em 

torno de 34,9%, com taxa de acurácia de 73,2%, revelando-se 

com falhas de enchimento intracavitário, sugerindo a presença 

de lesões polipoides28 (B).

Com o advento da histeroscopia, iniciada por Pantaleoni 

em 1869 na Inglaterra, criou-se a possibilidade de visibilização 

direta da cavidade uterina, tendo se firmado essa modalidade de 

exame como padrão ouro para o diagnóstico de lesões intrauteri-

nas, por propiciar a identificação e caracterização mais precisa 

de afecções29 (D). Combinada à biópsia de endométrio, o exame 

histeroscópico pôde substituir métodos mais invasivos e menos 

eficazes para o diagnóstico, tal como a curetagem uterina. 

Diz-se de biópsia orientada quando após a visibilização de 

lesões intrauterinas retira-se o histeroscópio e posiciona-se a 

pinça de biópsia, normalmente a cureta de Novak ou Pipelle de 

Cornier®, em direção à parede uterina identificada como alterada. 

Uma vez que o procedimento não é realizado sob visibilização 

direta, essa modalidade também é denominada de biópsia às 

cegas. Por sua vez, a biópsia dirigida, isto é, sob visibilização 

histeroscópica direta, só é possível graças ao sistema desenvolvi-

do por Bettocchi(1), o qual permite o acoplamento de pequenas 

pinças e tesouras de 5 ou 7 French de diâmetro, propiciando a 

coleta do material durante o exame de histeroscopia.

Dados da literatura mostram que a biópsia realizada às cegas 

nem sempre confirma o achado histeroscópico, devido às altas 

taxas de material insuficiente ou inadequado30 (B). Levantamento 

realizado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

de Botucatu (FMB/UNESP) mostrou que a biópsia orientada 

foi capaz de diagnosticar com sucesso apenas 15% das lesões 

benignas e 20% das lesões atípicas, e foi incapaz de diagnosticar 

lesões malignas, quando estiveram restritas aos pólipos31 (D). 

Contudo, a biópsia orientada é um método altamente eficaz no 

diagnóstico de lesões difusas do endométrio, com sensibilidade 

de quase 100% nos casos de adenocarcinoma32,33 (B). A litera-

tura mostra que a biópsia orientada tem uma baixa capacidade 

diagnóstica para os pólipos endometriais e que, nesses casos, 

essa modalidade de procedimento deveria ser abandonada5,33 (B).

Risco de malignização

Desde os primeiros estudos, como de Armênia em 1967, 

os pólipos endometriais são relacionados com o risco para o 

desenvolvimento de câncer endometrial34 (C). Na literatura, a 

incidência de câncer de endométrio associado aos pólipos está em 

torno de 3,5%, variando segundo a maioria dos estudos entre 0 

e 4,8%5,13 (B). Como fatores de risco para o desenvolvimento dos 

pólipos endometriais, bem como para sua degeneração malig-

na, são considerados os mesmos fatores associados ao câncer de 

endométrio, tais como idade avançada, nuliparidade, menarca 

precoce, menopausa tardia, obesidade, hipertensão, diabetes e 

uso de tamoxifeno4,35 (B).

Segundo a literatura, mulheres hipertensas apresentam 2,2 

vezes maior risco para o desenvolvimento de pólipos endometriais 

(p<0,001; IC95% 1,3–3,7) e mulheres com antecedente de 

neoplasia mamária apresentam risco 14,4 vezes maior (p=0,01; 

IC95% 1,9–111,9) pelo uso do tamoxifeno2 (B). Contudo, tem-se 

demonstrado que, embora a hipertensão, diabetes e obesidade 

sejam variáveis associadas aos pólipos endometriais, sua influência 

perde significância quando são realizados estudos de regressão 

logística multivariada para ajuste da idade4,35 (B).

Outro fator possivelmente associado ao risco de atipias nos 

pólipos endometriais está relacionado ao seu tamanho. Pólipos 

grandes, isto é, que ocupam mais que 1/3 da cavidade endometrial, 

(1) Stefano Bettocchi – Professor da Clínica Obstétrica e Ginecológica da Universidade de Bari. Departamento de Obstetrícia e Ginecologia, Hospital Santa Maria, Bari, Itália.
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parecem ser mais suscetíveis a sangramentos e à degeneração 

maligna36,37 (B). Dados da literatura ainda demonstram que a 

taxa de hiperplasia e malignização dos pólipos pode ser similar 

em mulheres com sangramento (3,2%) e sem sangramento 

(3,9%), a depender da população analisada38 (B).

Aspectos imunoistoquímicos

Recentemente, estudos histoquímicos têm sido propostos 

para determinar a presença de proteínas relacionadas à prolife-

ração (Ki–67, CD105) e à apoptose (Bcl-2, p53)39,40 (C, B). Um 

desequilíbrio entre elas poderia influenciar no desenvolvimento 

de diferentes afecções endometriais, tanto benignas quanto ma-

lignas41 (B). A proteína Ki-67 se manifesta nas fases ativas do 

ciclo celular (G1, S, G2 e mitose), mas não está expressa na fase 

de repouso celular (G0), sendo excelente marcador para quanti-

ficar o crescimento de determinada população de células42 (B). 

Marcadores endoteliais também têm sido propostos na 

caracterização de pólipos endometriais devido ao risco de ma-

lignização associado à neovascularização. O CD31 e o CD34 são 

glicoproteínas transmembrânicas encontradas, geralmente, na 

superfície de células endoteliais de grandes vasos sanguíneos nos 

tecidos normais, por isso mesmo são definidas como marcadores 

pan-endoteliais43 (B). Sua expressão, contudo, parece estar di-

minuída, não sendo seletiva na identificação de microvasos nos 

tecidos que estão sofrendo processo de neoangiogênese. Sendo 

assim, o uso de marcadores específicos para células endoteliais 

neoformadas, tal como o CD105, parece ser uma alternativa 

promissora na identificação do potencial de malignidade dos 

pólipos endometriais44 (B). A endoglina (CD105) se expressa em 

baixos níveis no tecido celular endotelial em repouso, mas a sua 

expressão está aumentada no tecido endotelial vascular ativo e 

na angiogênese tumoral. Nos vasos sanguíneos está envolvida 

no controle da formação de tubos capilares, apresentando um 

papel pró-angiogênico. O uso de anticorpos contra a endoglina 

tem se mostrado mais eficiente na mensuração da densidade 

microvascular quando comparado a outras proteínas marcadoras 

de endotélio, tal como o CD31 e CD3445 (B).

O Bcl-2 é um proto-oncogene associado à inibição da apop-

tose, prolongando o tempo de vida celular. Sua expressão foi 

caracterizada no tecido endometrial normal, estando aumentada 

nos casos de hiperplasias endometriais simples e complexas46 (B). 

O p53, por sua vez, é um fator de transcrição relacionado a 

diversos processos celulares, incluindo a regulação do ciclo 

celular, apoptose, angiogênese e reparação de danos no DNA. 

Aproximadamente 50% dos cânceres humanos apresentam ina-

tivações mutantes do p53, sendo que na maioria das neoplasias 

recidivantes o p53 também se encontra desativado. Inibições do 

p53 têm sido associadas a maior agressividade do tumor, com 

prognóstico mais reservado47 (B).

Análise imunoistoquímica para receptores estrogênicos e 

progestagênicos já foi também realizada na tentativa de elucidar 

a natureza hormonal dos pólipos endometriais. Demonstrou-se 

uma concentração maior de receptores estrogênicos e de proges-

terona no epitélio glandular de pólipos endometriais quando 

comparados ao tecido endometrial normal, corroborando com 

a hipótese de um hiperestímulo hormonal no desenvolvimento 

dessas afecções48,49 (B).

Tratamento

Estudos têm demonstrado que pólipos menores que 10 mm 

podem sofrer regressão espontânea em até 27% dos casos, 

indicando que em mulheres assintomáticas a mera conduta 

expectante, por período de até 12 meses, pode ser alternativa 

razoável8,11,12 (B, C).

O uso de contraceptivos hormonais orais parece diminuir 

o risco de desenvolvimento dos pólipos endometriais. A pre-

valência de pólipos durante o menacme na população geral foi 

estimada em 5,8%, enquanto em mulheres usuárias de pílulas 

contraceptivas foi de 2,1%3 (B). Ao contrário do que se pen-

sava, a terapia substitutiva hormonal parece também reduzir 

o desenvolvimento dos pólipos. Em um estudo com mulheres 

na pós-menopausa o uso de estrogênios conjugados 0,625 mg 

associado a medroxiprogesterona 2,5 mg, estradiol 2 mg as-

sociado a noretisterona 1 mg e tibolona 2,5 mg demonstrou 

uma redução no aparecimento de lesões polipoides, através da 

realização de exames de histeroscopia 36 meses após a instituição 

do tratamento5 (B). A terapia hormonal causaria uma involução 

dos pólipos ao diminuir a atividade proliferativa e estimular a 

apoptose no interior da lesão50 (B).

O dispositivo intrauterino de levonorgestrel (SIU-LNG), 

apesar de suas propriedades antiproliferativas no endométrio, ainda 

está limitado a protocolos de pesquisa, sem recomendações formais 

para seu uso nos casos diagnosticados de pólipos endometriais10 (A). 

Tratamento medicamentoso baseado no uso de agonistas do 

hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH) demonstrou 

efeito apenas temporário na sintomatologia e insatisfatório na 

regressão e eliminação da lesão6 (B). Devido ao seu alto custo e 

significativos efeitos colaterais, não há recomendações para o uso 

desse tipo de medicação no tratamento dos pólipos.

A ressecção histeroscópica dos pólipos é um método seguro, 

eficiente, que permite rápida recuperação, amostragem do ma-

terial para estudo histopatológico, além da possibilidade de ser 

realizada em ambiente ambulatorial, sendo assim considerada 

tratamento de eleição9 (B). A execução de polipectomia ambula-
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torial, sem anestesia, quando o diâmetro do pólipo é menor que 

o diâmetro do canal cervical, já foi demonstrada ser exequível, 

com taxa de recorrência da lesão em torno de 15%51 (B). A poli-

pectomia cirúrgica, pela necessidade de dilatação cervical e pelo 

maior risco de complicação do procedimento, estaria reservada 

aos casos de lesões grandes e na polipose difusa, apresentando 

taxa de recorrência da lesão de até 4,5%9,52 (B). A histerecto-

mia seria o tratamento definitivo dos pólipos endometriais, 

evitando recorrências e o risco de malignização. Contudo, 

a morbidade associada a esse tipo de procedimento e seus 

custos não justificam sua indicação como tratamento dos 

pólipos endometriais53 (C).

Não há, até o presente momento, nenhum consenso esta-

belecido para determinar a conduta perante o diagnóstico de 

pólipo endometrial, particularmente em mulheres assintomáticas 

após a menopausa. Preconiza-se o tratamento individualizado, 

levando-se em consideração a sintomatologia, a idade da paciente, 

o tempo de menopausa, antecedentes pessoais e de neoplasia 

ginecológica, uso de terapia hormonal e o desejo da própria 

paciente. Em virtude do diagnóstico frequente e da baixa taxa 

de malignização, muitos autores sugerem que os pólipos devam 

ser retirados somente nos casos sintomáticos, isto é, aqueles que 

causam sangramento vaginal ou infertilidade, enquanto outra 

parcela de pesquisadores sugere a remoção sistemática de todos 

os pólipos endometriais5,38 (B). Uma vez que os pólipos têm se 

tornado a principal indicação de histeroscopia cirúrgica, inexistem 

informações suficientes para estabelecer o melhor manejo dessa 

condição, assim como marcadores de malignidade e indicadores 

para sua remoção. 

Considerações finais

Pólipos endometriais são estruturas que continuam a suscitar 

dúvidas sobre sua patogênese, ocasionando recorrentes discussões 

sobre a conduta a ser tomada quando diagnosticados. Associados 

ao hiperestrogenismo local, podem se manifestar no endométrio 

atrófico e inativo, e nesse ambiente desenvolver um carcinoma. 

Normalmente esses casos ocorrem em mulheres mais velhas e 

apresentam um comportamento biológico mais agressivo50 (B).

Considerando os fatos apresentados, é preciso ter em mente 

que a correlação entre os resultados histopatológicos de biópsias 

orientadas e dirigidas, apesar de nem sempre fornecer informa-

ções significativas sobre a lesão, pode auxiliar na indicação do 

tratamento, sendo mandatória a coleta de amostra endometrial 

quando da presença de lesões intrauterinas, principalmente em 

mulheres sintomáticas ou após a menopausa. Análise conjunta 

de parâmetros clínicos, ultrassonográficos e histeroscópicos pode 

ser determinante na diferenciação dos pólipos endometriais e do 

câncer de endométrio. Estudo imunoistoquímico do material 

obtido de biópsias endometriais, ou de fragmentos do pólipo, 

pode vir a ser um instrumento em potencial para predizer a 

probabilidade de degeneração maligna e auxiliar o tratamento, 

principalmente nas mulheres portadoras de múltiplos fatores de 

risco ou com contraindicação ao procedimento cirúrgico definitivo.

Apesar da ausência de um consenso no tratamento dos pó-

lipos endometriais deve-se sempre ponderar pelo bom senso, 

evitando riscos, custos e procedimentos desnecessários. O uso 

da histeroscopia ambulatorial é um instrumento precioso não 

apenas de diagnóstico como também de tratamento em muitos 

casos. É de obrigação do profissional da área médica fornecer 

a suas pacientes todas as informações necessárias, esclarecendo 

sobre a existência ou ausência de sinais e sintomas, bem como 

o risco particular de malignização em cada caso específico, para 

que ela possa decidir de maneira consciente e em conjunto a 

melhor forma de abordagem terapêutica.
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