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RESUMO 

 

A endometriose é definida como a presença de tecido endometrial (glândulas e 

estroma) fora da cavidade uterina.  Objetivo: avaliar o efeito dos nutracêuticos 

ômega-6/3 e ômega-9/6, sobre a dor, fertilidade, inflamação e estresse oxidativo 

associada à endometriose. Métodos: estudo experimental controlado. A 

endometriose peritoneal foi induzida cirurgicamente através do implante de um 

fragmento retirado do hemiútero direito. Um fragmento foi implantado próximo ao 

ovário direito e outro na parede abdominal anterior. Foram realizados grupos para 

verificar a distribuição do desenvolvimento dos pesos úmidos e secos: grupo dia 1, 

grupo dia 7, grupo dia 14 e grupo dia 21. Foram idealizados grupos de tratamento 

para comparação com o controle e entre eles: grupo β-estradiol 10mg/kg/dia, grupo 

acetato de medroxiprogesterona 5mg/kg/cada 3 dias, grupo ômega-6/3 1,2g/kg/dia,   

grupo ômega-9/6 1,2g/kg/dia e grupo meloxicam 0,8mg/kg/dia. Os grupos controles 

foram falsa-operada e controle com endometriose que receberam soro fisiológico 

0,9%. A dor foi avaliada através do teste das contorções abdominais. Na avaliação 

da dor foram idealizados grupo falsa-operada, grupo controle com endometriose, 

grupo ômega-6/3, grupo ômega-9/6, grupo acetato de medroxiprogesterona e grupo 

meloxicam com as mesmas dosagens descritas. A fertilidade foi avaliada através da 

contagem dos embriões que estavam se desenvolvendo no hemiútero esquerdo, 

sendo realizados grupo falsa-operada, grupo controle com endometriose, grupo 

ômega-6/3, grupo ômega-9/6 e grupo meloxicam com as mesmas dosagens 

descritas. A inflamação foi verificada pela dosagem da proteína C reativa no plasma, 

sendo realizado grupo controle falsa-operada, grupo controle com endometriose, 

grupo ômega-6/3 e grupo ômega-9/6 com as mesmas dosagens descritas. A 

avaliação do estresse oxidativo foi feita pela dosagem da glutationa e do TBARS no 

plasma e no tecido, sendo idealizados grupo controle falsa-operada, grupo controle 

com endometriose, grupo ômega-6/3 e grupo ômega-9/6 com as mesmas dosagens 

descritas. Resultados: O maior desenvolvimento do implante ocorreu com o grupo 

dia 14, sendo o resultado dado pela média ± epm dos pesos úmidos e secos dos 

implantes (endometriomas). Esse grupo foi escolhido como controle para 

comparação com os tratamentos. No grupo dor houve redução significativa das 

contorções abdominais, na inflamação ocorreu diminuição significativa da proteína C 

reativa e no grupo do estresse oxidativo houve redução do TBARS e aumento da 



 
 

glutationa de forma significante. Conclusão: concluímos que o ômega-6/3 e o 

ômega-9/6 diminuíram os pesos dos endometriomas, a dor, a inflamação e o 

estresse oxidativo, mas não melhoraram a fertilidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Endometriose. Suplementos nutricionais. Fertilidade. Dor. 

Estresse Oxidativo. Ácidos graxos, ômega-3. Inflamação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Endometriosis is defined as the presence of endometrial tissue (glands and stroma) 

outside the uterine cavity. Objective: Evaluate the effect of the nutraceuticals 

omega-6/3 and omega-9/6 on pain, fertility, inflammation and oxidative stress 

associated with endometriosis. Methods: In this controlled experimental study, 

peritoneal endometriosis was induced surgically in albino Wistar rats by implanting 

two fragments from the right hemiuterus, one near the right ovary and one in the 

anterior abdominal wall. The distribution of wet and dry weight was evaluated at four 

moments (days 1, 7, 14 and 21). Groups of 8 animals were submitted to treatment 

with either β-stradiol 10 mg/kg/day, medroxyprogesterone acetate 5 mg/kg every 3 

days, omega-6/3 1.2 g/kg/day, omega-9/6 1.2 g/kg/day, or meloxicam 0.8 mg/kg/day, 

and compared with two control groups (sham surgery, and endometriosis + 0.9% 

saline). Pain was quantified with the abdominal contortion test for the two control 

groups, the omega-6/3 group, the omega-9/6 group, the medroxyprogesterone 

acetate group and the meloxicam group, at the described dosages. Fertility was 

expressed as the number of developing embryos in the left hemiuterus for the two 

control groups, the omega-6/3 group, the omega-9/6 group and the meloxicam 

group, at the described dosages. Inflammation was proxied by the plasma level of C-

reactive protein for the two control groups, the omega-6/3 group and the omega-9/6 

group, at the described dosages. Oxidative stress was represented by plasma and 

tissue glutathione and TBARS levels for the two control groups, the omega-6/3 group 

and the omega-9/6 group, at the described dosages. Results: The greatest mean 

wet and dry implant weight (± SEM) was observed on day 14. This group was used 

as reference when comparing the treatments. In the pain group there was a 

significant reduction of the abdominal contortions, in the inflammation there was a 

significant reduction of the C reactive protein and in the oxidative stress group there 

was a reduction of TBARS and a significant increase of the glutathione. Conclusion: 

Animals ingesting omega-6/3 and omega-9/6 displayed lower implant weight and less 

pain, inflammation and oxidative stress, but fertility was not improved. 

 

Key words: Endometriosis. Dietary Supplements. Fertility. Pain. Oxidative stress. 

Fatty Acids, Omega-3. Inflammation. 
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1 INTRODUÇÃO 

A endometriose é definida como a presença de tecido endometrial (glândulas 

e estroma) fora da cavidade uterina (KITAWAKI et al., 2003). É uma doença comum 

entre as mulheres em idade reprodutiva, caracterizada clinicamente por 

dismenorreia, infertilidade e dispareunia. A recorrência após cirurgia ainda é um 

problema não resolvido. Mesmo a cirurgia laparoscópica sendo a melhor opção de 

tratamento dos sintomas da endometriose, não se pode prever a recorrência que 

ocorre em torno de 40%, após 5 anos da cirurgia (ALBORZI et al., 2011). 

Estima-se que sete milhões de mulheres nos Estados Unidos sejam 

acometidas por endometriose e mais de setenta milhões no mundo. Cerca de 3 a 

5% de mulheres na pós-menopausa podem apresentar endometriose (BELLELIS et 

al., 2010). 

A endometriose não é doença exclusiva de mulheres, existindo casos 

descritos em homens sob terapia estrogênica prolongada para tratamento de 

carcinoma prostático. Porém, nesses casos, a localização mais frequente é no trato 

geniturinário (bexiga, próstata e região paratesticular) (MEIRELLES; LOSANO; 

VIANA; 2005). 

Determinadas pacientes portadoras de endometriose são assintomáticas. Em 

mulheres submetidas à laqueadura tubária sem sintomas de endometriose, pode-se 

fazer o diagnóstico em 2 a 18%. No entanto, a maioria apresenta sintomas em 

diferentes intensidades, sendo os principais sintomas: dismenorreia, dor pélvica 

crônica, infertilidade, dispareunia de profundidade, sintomas intestinais e urinários 

cíclicos, como dor ou sangramento ao evacuar, ou ao urinar durante o período 

menstrual (BELLELIS et al., 2010).  

Existem várias teorias para explicar a origem da endometriose: Teoria da 

menstruação retrógrada ou Teoria da implantação de Sampson, da metaplasia 

celômica, da indução, de restos embrionários e da metástase vascular e linfática 

(SELI; BERKKANOGLU; ARICI; 2003). 

A teoria da implantação é a mais aceita para o desenvolvimento da 

endometriose na cavidade pélvica, que consiste na regurgitação de sangue 

menstrual pelas tubas uterinas para a pelve, levando a formação de focos de 

endometriose na superfície peritoneal e das vísceras (SELI; BERKKANOGLU; 

ARICI, 2003). Supõe-se que células-tronco estejam localizadas na camada basal do 
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endométrio, e que essas células da camada basal juntamente com células-tronco 

procedente da medula óssea, poderiam ser responsáveis pela regeneração cíclica 

do endométrio mensalmente. Essas células poderiam atingir a cavidade peritoneal 

através da menstruação retrógrada e serem responsáveis por focos de 

endometriose. As células-tronco poderiam também atingir focos ectópicos por via 

linfática e hematogênica (SOURIAL; TEMPEST; HAPANGAMA, 2014).  A teoria dos 

restos embrionários mullerianos seria responsável pela endometriose que infiltra o 

fundo-de-saco e os ligamentos úterossacros (VETVICKA; KRALICKOVA, 2015). A 

metaplasia celômica explicaria a endometriose ovariana, o epitélio celômico que 

cobre o ovário e a serosa do peritônio sofreria mudança metaplásica para tecido 

endometrial (VERCELLINI et al., 2014). 

 O motivo pelo qual somente algumas mulheres desenvolvem a doença, ainda 

é desconhecido. Cinco etapas são necessárias para o desenvolvimento da lesão 

endometriótica: adesão das células endometriais ao peritônio, invasão das células 

endometriais no peritônio, recrutamento de células inflamatórias subsequentes ao 

implante, angiogênese ao redor do implante e proliferação celular endometrial (SELI; 

BERKKANOGLU; ARICI, 2003).   

Além das teorias para explicar a etiologia da endometriose, existe a teoria 

genética e a tendência familiar na endometriose foi descrita (KENNEDY; MARDON; 

BARLOW, 1995). A relação familiar foi identificada nas amostras clínicas, 

populacionais e nos estudos de gêmeos (AUGOULEA et al., 2012). Uma forte 

tendência familiar foi relatada em primatas não humanos, apoiando ainda mais a 

predisposição genética à endometriose (GIUDICE; KAO, 2004). Foi relatado um 

risco seis vezes maior entre as mulheres que tinham parentes de primeiro grau com 

endometriose grave, em comparação com mulheres que não tinham parentes com a 

doença (SELI; BERKKANOGLU; ARIC, 2003). Contribuições do estresse oxidativo 

podem ser parcialmente mediadas por mudanças nas marcas epigenéticas, como 

metilação do ácido desoxirribonucléico (DNA) e modificações nas histonas. 

Recentes estudos sobre alterações epigenéticas, tais como metilação do DNA, 

modificações nas histonas, não codificação do ácido ribonucléico (RNA) e 

microácidoribonucléico (microRNA), fornecem novos conhecimentos no  

entendimento dos mecanismos epigenéticos da endometriose (ITO et al., 2017). A 

hipermetilação e a hipometilação estão associadas com o silenciamento e a ativação 

de genes respectivamente (HOUSHDARAN et al., 2016). Dados anteriores sugerem 
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que a metilação do DNA, e modificaçôes nas histonas, estão envolvidas na 

patogênese de muitas doenças reprodutivas nas mulheres como infertilidade, 

endometriose e outras como câncer (ITO et al, 2017). 

Ansiedade, estresse, poluição, sedentarismo, toxinas ambientais, pesticidas, 

dioxinas, ftalatos, bifenilos policlorados e xenobióticos, provocam desquilíbrios no 

organismo, aumentando a circulação de radicais livres favorecendo a oxidação. 

Como a dieta atual já é deficiente em nutrientes, o desequilíbrio pode contribuir para 

o início ou piora das doenças como endometriose, abortos espontâneos recorrentes, 

partos prematuros, menopausa, infertilidade inexplicada e outras doenças. Foi 

sugerido que o estresse oxidativo está envolvido tanto na patogênese quanto na 

fisiopatologia da endometriose (HALPERN; SCHOR; KOPELMAN, 2015). 
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1.1 NUTRACÊUTICOS E ENDOMETRIOSE  

  Na literatura existe uma diversidade de interpretações quanto ao termo 

alimento funcional e nutracêutico.  

    O termo “nutracêutico¨ foi concebido a partir da combinação dos termos 

“nutrição” e “farmacêutico” em 1989 por Stephen DeFelice, fundador e presidente da 

Fundação para a Inovação em Medicina. De acordo com DeFelice, nutracêutico 

pode ser definido como “um alimento ou parte de um alimento que fornece 

benefícios médicos ou de saúde, incluindo a prevenção e/ou tratamento de uma 

doença” (BROWER, 1998). 

 Os alimentos funcionais são todos os alimentos ou bebidas que, consumidos 

na alimentação cotidiana, podem condicionar benefícios fisiológicos específicos 

(MORAES; COLLA, 2006). Os alimentos funcionais auxiliam na prevenção de várias 

doenças, dentre as quais, hipertensão, diabetes, câncer, osteoporose e 

coronariopatias (SOUZA; SOUZA NETO; MAIA, 2003). Os nutracêuticos são 

alimentos que são usados para controle de uma doença, e são usados sob 

orientação médica (KWAK; JUKES, 2006).  

A definição mais recente de alimento funcional foi proferida na décima sétima 

conferência internacional em 2014, organizada pelo United States Department of 

Agriculture (USDA) e Agricultural Research Service (ARS): “Alimentos naturais ou 

processados que contêm compostos biologicamente ativos conhecidos ou 

desconhecidos; que, em quantidade não tóxica efetiva definida, proporcionam um 

benefício de saúde clinicamente comprovado e documentado para a prevenção, 

manejo ou tratamento de doenças crônicas.” (MARTIROSYAN; SINGH, 2015). Pode 

ser isolado um componente em particular do nutracêutico, e ser disponível em forma 

de barras, cápsulas, pós, dentre outras apresentações (PIMENTEL; FRANCKI; 

GOLLÜCKE, 2005). 

“Suplementos dietéticos” são destinados a fornecer benefícios adicionais à 

saúde fora da nutrição básica (MARTIROSYAN; SINGH, 2015). Os nutracêuticos 

podem ser categorizados como probiótico, prebiótico, fibra dietética, vitaminas 

antioxidantes, polifenóis, especiarias (tempero) e ácidos graxos poli-insaturados 

(CHAUHAN et al., 2013). 
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1.1.1 ÁCIDOS GRAXOS POLI-INSATURADOS 

Estudos sobre a evolução da dieta indicam que ocorreram marcantes 

mudanças no consumo alimentar do ser humano, particularmente no que se refere 

ao tipo, e quantidade de ácidos graxos essenciais e antioxidantes consumidos. Os 

alimentos comumente disponíveis para os seres humanos na era pré-agricultura 

consistiam de carne magra, peixe, vegetais de folhas verdes, frutas, nozes, bagas e 

mel. Os cereais foram adicionados à dieta humana há 10.000 anos, e representando 

uma saída dramática daqueles alimentos a que estavam adaptados e programados 

geneticamente (SIMOPOULOS, 2002a). As rápidas mudanças na dieta do ser 

humano, principalmente nos últimos 100 anos, são potentes promotoras de doenças 

crônicas como a aterosclerose, hipertensão essencial, obesidade, diabetes e vários 

tipos de cânceres (SIMOPOULOS et al., 1999). A sociedade industrializada é 

caracterizada por aumento da ingesta de caloria e redução do gasto energético, 

aumento da ingestão de gorduras saturadas, ácidos graxos ômega-6 (-6), ácidos 

graxos trans, e diminuição da ingestão de ácidos graxos ômega-3 (-3), diminuição 

da ingestão de carboidratos complexos e fibras; aumento da ingestão dos grãos de 

cereais, diminuição na ingestão de frutas e legumes, diminuição na ingestão de 

proteínas, antioxidantes e cálcio (SIMOPOULOS, 2002a). Na dieta ocidental a 

proporção de ácidos graxos ômega-6:ômega-3 varia de 10:1 a 30:1, muito diferente 

de 1:1 a 2:1 que seria a dieta de populações da pré-história (SIDDIQUI; HARVEY; 

ZALOGA, 2007). A dose ou proporção ótima de ômega-6/ômega-3 varia de 1:1 a 1:4 

dependendo da doença em consideração (SIMOPOULOS, 2002a). Estudos mostram 

que a eficácia do ácido graxo ômega-3 na proteção contra aterosclerose, não 

depende somente da quantidade de ácido graxo ômega-3, mas também do nível de 

ácido graxo ômega-6 (ZHANG et al., 2009). Descobertas recentes sugerem que uma 

baixa proporção de ácidos graxos ômega-6:ômega-3 (próximo a 1:1), é desejável 

para reduzir o risco de doença cardiovascular aterosclerótica e doenças 

inflamatórias.  A importância da razão ômega-6/ômega-3 foi demonstrada no modelo 

de rato que foi projetado para expressar o gene fat-1 da Caenorhabditis elegans. A 

enzima ômega-3 dessaturase presente no rato transgênico fat-1, metaboliza o ácido 

ômega-6 em ômega-3 resultando, assim, na razão ômega-6/ômega-3 de 1:1 

aproximadamente. Após serem alimentados com dieta tipo ocidental rica em gordura 

por quatorze semanas, foi verificado que o rato que expressava o gene fat-1 tinha 
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menos lesões ateroscleróticas que o rato deficiente desse gene (WAN et al., 2010). 

As células dos mamíferos não convertem ácidos graxos ômega-6 em ômega-3 por 

não apresentarem a atividade ômega-3 dessaturase. Quando seres humanos 

ingerem peixe ou óleo de peixe o ácido eicosapentaenoico (EPA) e o ácido 

docosahexaenóico (DHA) da dieta substitui parcialmente os ácidos graxos ômega-6, 

especialmente ácido araquidônico (AA) provavelmente de todas as células, mas 

especialmente nas membranas das plaquetas, eritrócitos, neutrófilos, monócitos e 

células hepática (SIMOPOULOS, 1994a). Os ácidos graxos ômegas-6 são a maioria 

dos ácidos graxos poli-insaturados de uma dieta, principalmente a dieta ocidental. 

Quando a dieta é suplementada por ácidos graxos ômegas-3, este substitui 

parcialmente os ácidos graxos ômegas-6 em praticamente todas as membranas 

celulares (SIMOPOULOS, 2002b). Os ácidos graxos incorporados com frequência 

nas membranas fosfolipídicas são o ômega-3 ácido eicosapentaenóico (EPA), o 

ômega-3 ácido docosahexaenóico (DHA), o ômega-6 ácido araquidônico (AA) e o 

ômega-9 ácido oleico (A0) (CHAN; McCOWEN; BISTRIAN, 1998). Ácido graxo 

ômega-3, presente em óleos de peixes dietéticos são incorporados nos fosfolipídeos 

de membrana dos monócitos em média duas semanas (GIBNEY; HUNTER, 1993). 

Os ácidos graxos ômega-3 aparecem nos lipídeos teciduais dentro de um a dois 

dias, sendo depletados da maioria dos tecidos em média no período de uma semana 

quando a alimentação com esse ácido graxo é suspensa, havendo necessidade de 

ingestão constante para que se tenha um benefício igualmente constante 

(COQUEIRO; BUENO; SIMÕES, 2011). Pesquisa realizada na década de oitenta, 

evidencia a importância da ingestão de ácidos graxos poli-insaturados õmega-3, 

evidencias essas, fundamentadas pela baixa incidência de desordens autoimunes e 

inflamatórias, em uma população de esquimós da Groelândia comparados com 

grupos vivendo na Dinamarca (KROMANN; GREEN, 1980). Resultados sugeriram 

alterações na evolução natural de doenças hipertensivas, ateroscleróticas e 

inflamatórias crônicas, assim como, baixas incidências de infarto do miocárdio em 

Esquimós da Groelândia, e Japoneses muito provavelmente devido ao alto consumo 

de frutos do mar (SIMOPOULOS, 2002b) Em uma dieta mediterrânea fornecendo 

uma proporção de ácido linoléico (LA):ácido alfa-linolênico(ALA) (4:1), foi observado 

aumento da incorporação do ácido alfa-linolênico dentro das membranas celulares. 

A proporção de 4:1 de AL:ALA levou a uma redução de 70% na mortalidade total ao 

fim de dois anos (De LORGERIL et al., 1994). 
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Os ácidos graxos podem ser saturados e insaturados; os insaturados 

possuem duplas ligações, quando possuem uma dupla ligação são denominados de 

monoinsaturados; com duas ou mais duplas ligações são denominados de poli-

insaturados (BELL et al., 1997). A numeração dos átomos de carbonos se inicia a 

partir do grupo carboxila, os átomos de carbonos 2 e 3 próximos ao grupo carboxila 

sendo denominados de carbonos α e β, enquanto o último carbono é denominado w-

carbono ou n-carbono. A posição da dupla ligação é indicada pelo símbolo delta (Δ) 

seguido por um número (por exemplo: Δ9), que se refere à dupla ligação entre os 

carbonos 9 e 10 numerados a partir do grupo carboxila. Contudo, uma prática 

comumente aceita é descrever as moléculas dos ácidos graxos iniciando a 

numeração dos carbonos a partir do grupo metil (- ou n-). O ácido oleico tem uma 

dupla ligação localizada entre os carbonos 9 e 10 a partir do grupo metil, é portanto, 

designado como ácido graxo monoinsaturado ômega-9 (-9 ou n-9) podendo ser 

sintetizado por todos os mamíferos. Os ácidos graxos poli-insaturados ômega-3 (-

3) e ômega-6 (-6) não podem ser sintetizados pelos mamíferos, por não possuírem 

a enzima Δ9-dessaturase, o que os classifica como ácidos graxos essenciais 

(ROSE, D. P.; CONNOLLY, 1999). O ácido graxo ômega-6 (ácido linoléico) e o ácido 

graxo ômega-3 (ácido alfa-linolênico) contêm respectivamente duas e três ligações 

duplas, que podem ser representados da seguinte maneira: C18: 2 (9, 12) e C18: 3 

(9, 12, 15). O número próximo à letra C indica o número de átomos de carbonos, o 

segundo número depois dos dois pontos indica a quantidade de duplas ligações, e 

as posições das duplas ligações são indicadas entre os parênteses. O ácido linoléico 

(AL) é convertido em ácido araquidônico (AA) e o ácido alfa-linolênico (ALA) é 

convertido em ácido eicosapentaenóico (EPA) e ácido docosohexaenóico (DHA) 

(Figs. 1 a 6). Esses ácidos que são produtos da conversão dos ácidos linoléicos e 

ácidos alfa-linolênicos, que por sua vez, vão ser convertidos em outros metabólicos 

com efeitos biológicos distintos (BARBOSA et al., 2007). A conversão do ALA em 

EPA ocorre lentamente, aproximadamente 5% sendo convertidos em EPA, dos 

quais 2,5% posteriormente sendo convertidos em DHA (ALLAYEE; ROTH; HODIS, 

2009).  
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Figura 01: Estrutura química do Ácido Oléico 9, C18:1 
9. 

 
 

 

 

Figura 02: Estrutura química do Ácido Linoléico 6, C18:2, 
9,12. 

 
 

 

 

Figura 03: Estrutura química do Ácido Araquidônico 6, C20:4, 
5,8,11,14. 
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Figura 04: Estrutura química do ácido α- linolênico 3, C18:3, 
9,12,15.  

 
 

 

 

Figura 05: Estrutura química do Ácido eicosapentaenóico 3, C20:5, 
5,8,11,14,17.  

 
 

 

 

Figura 06: Estrutura química do Ácido Docosohexaenóico 3, C22:6, 
4,7,10,13,16,19.
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A competição entre os ácidos graxos ômegas-6 e ômegas-3 ocorre na via 

metabólica de formação das prostaglandinas. O ácido eicosapentaenóico (EPA) 

(ácido graxo ômega-3) compete com o ácido araquidônico (AA) (ácido graxo ômega-

6), durante o processo de síntese de prostaglandina e leucotrieno ao nível das 

enzimas ciclooxigenase e lipoxigenase respectivamente (KROMANN; GREEN, 

1980). Com a ingestão de peixe ou óleo de peixe, o ácido eicosapentaenoico (EPA) 

e o ácido docosahexaenóico (DHA) presentes nestes alimentos, reduzem a síntese 

de prostaglandina E2 (PGE2), do tromboxano A2 (potente agregador plaquetário e 

vasoconstritor), dos leucotrienos B4 (indutor de inflamação e poderoso indutor de 

quimiotaxia e aderência dos leucócitos); levam também a um aumento do 

tromboxano A3 (fraco agregador plaquetário e fraco vasoconstritor), das 

prostaciclinas PGI2 e PGI3 (vasodilatadores e inibidores da agregação plaquetária) e 

dos leucotrienos B5 (fraco indutor de inflamação e fraco agente quimiotáxico) 

(SIMOPOULOS, 2002b). A ingestão de peixe ou óleo de peixe inibe a agregação 

plaquetária induzida pela epinefrina e colágeno, reduz a viscosidade sanguínea e 

aumenta a fluidez da membrana dos eritrócitos (SIMOPOULOS, 2002a). O óleo de 

peixe aumenta a concentração do ativador do plasminogênio e diminui a 

concentração do inibidor do ativador do plasminogênio-1 (PAI-1) (BARCELLI; 

GLASS-GREENWALT; POLLAK, 1985). 

Os eicosanoides derivados do ácido araquidônico (prostaglandinas, 

tromboxanos, leucotrienos, lipoxinas e ácidos graxos hidroxi) são biologicamente 

ativos em pequenas quantidades e, portanto, ao serem formados em grandes 

quantidades, leva ao desequilíbrio da homeostase, o que contribui para a formação 

de trombos, ateromas, o surgimento de reações alérgicas e inflamatórias (BROX et 

al., 1983).  

Os ácidos graxos ômegas-3 inibem a produção de Fator de Crescimento 

Derivado das Plaquetas (PDGF) em células endoteliais bovinas (FOX; DICORLETO, 

1988). A redução da produção do PDGF pelas células endoteliais, 

monócitos/macrófagos e plaquetas podem inibir a migração e proliferação de células 

de músculo liso, monócitos/macrófagos e fibroblastos na parede arterial. A insulina 

aumenta o crescimento de células de músculo liso, aumentado assim o risco de 

desenvolvimento de aterosclerose. Os ácidos graxos ômega-3 aumentam o Fator de 

Relaxamento Derivado de Endotélio (EDRF) (SHIMOKAWA; VANHOUTTE, 1988). 
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Os efeitos anti-inflamatórios do óleo de peixe são parcialmente mediados por 

inibir a via da 5-lipoxigenase nos neutrófilos e monócitos inibindo os leucotrienos B4 

(LB4). Os ácidos graxos ômegas-3 influenciam o metabolismo das interleucinas por 

diminuir a interleucina-1β (IL-1β) e interleucina-6 (IL-6) (SIMOPOULOS, 2002a). A 

interleucina-6 pode estimular a síntese de todas as proteínas de fase aguda 

envolvidas na resposta inflamatória como a proteína C reativa, amilóide sérica A, 

fibrinogênio, α1-quimiotripsina e haptaglobina (CASTELL et al., 1989). Os ácidos 

graxos ômega-3 suprimem a capacidade dos monócitos em sintetizar interleucina-1 

(IL-1) e Fator de Necrose Tumoral (TNF) em voluntários saudáveis (SIMOPOULOS, 

2002b). Os ácidos graxos ômega-3 inibem a produção do Fator Nuclear kappa-Beta 

(NF-kB) que é um fator de transcrição para um grande número de citocinas como o 

Fator de Necrose Tumoral alfa (TNF-α) e interleucinas (CALDER, 2013). Tem sido 

relatado que os ácidos graxos ômega-3 poderiam reduzir diretamente a expressão 

dos genes da IL-6 e IL-Iβ. O consumo de grandes quantidades de ácidos graxos 

ômega-3 antes da implantação embrionária, pode provocar um down regulation na 

expressão e atividade de citocinas pró-inflamatórias como IL-1, IL-6,TNF-α e outras 

que exercem um papel regulatório na receptividade do endométrio como, aposição, 

adesão e invasão da parede uterina pelo blastocisto (AKERELE; CHEEMA, 2016).  

A inflamação desempenha importante papel na iniciação da aterosclerose e no 

desenvolvimento de eventos aterotrombóticos (ROSS, 1999). Um passo inicial no 

processo aterosclerótico é a adesão dos monócitos às células endoteliais. A adesão 

é mediada por leucócitos e Moléculas de Adesão Celular (CAMs) como as 

selectinas, integrinas, moléculas de adesão celular vascular-1 (VCAM-1) e molécula 

de adesão intercelular-1 (ICAM-1) (SPRINGER, 1994). As expressões da E-

selectina, ICAM-1 e VCAM-1 as quais são relativamente baixas em células 

vasculares normais, estão suprareguladas na presença de vários estímulos, 

incluindo citocinas e oxidantes. Esse aumento da expressão estimula a adesão de 

monócitos na parede do vaso. Subsequentemente os monócitos migram através do 

endotélio para a íntima vascular, onde eles se acumulam para formar a lesão inicial 

da aterosclerose (SIMOPOULOS, 2002a). 

Um estudo transversal de 727 mulheres do Nurses Health Study I revelou que 

a ingestão de ômega-3 é inversamente relacionada aos marcadores inflamatórios 

proteína C reativa, interleucina-6, E-selectina, molécula de adesão celular 
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intercelular solúvel 1 e molécula de adesão celular vascular solúvel 1 (LOPES-

GARCIA et al., 2004). Autores encontraram uma diminuição significativa da proteína 

C reativa em 88% de pacientes, que receberam emulsão lipídica contendo óleo de 

peixe e soja (66% e 33% respectivamente) por mais de 5 dias (GRECU; MIREA; 

GRINTESCU, 2003). A meia-vida da proteína C reativa é de 4 a 6h, e retorna ao 

nível normal dentro de 3 a 7 dias após o término do processo inflamatório 

(DELLINGER; LEVY; CARLET, 2008).  No estudo do Honolulu Heart Program Study 

foi definido que baixa ingestão de peixe era o consumo de menos de duas vezes por 

semana, e alta ingestão de peixe como o consumo de duas ou mais vezes por 

semana (RODRIGUEZ et al., 1996). 
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1.2 DOR E ENDOMETRIOSE 

   A dor é definida como uma experiência sensorial e emocional desagradável 

associada a um dano tecidual atual ou potencial (MOROTTI et al., 2014). A dor 

aguda é considerada como parte do nosso sistema nociceptivo, o sistema de defesa 

que alerta o corpo para influências externas danosas, originada através da 

estimulação das terminações nervosas que contêm os nociceptores. Imagina-se que 

a dor aguda facilmente localizável, seja transmitida pelas fibras nervosas finas A 

delta de condução rápida (15m/s).  A dor crônica em queimação e de difícil 

localização é mediada pelas fibras C, de baixa velocidade (1m/s) (OLIVEIRA; 

GABBAI, 1998). 

A definição de dor pélvica crônica é dor aciclica de seis ou mais meses de 

duração, que se localiza na pelve anatômica, na parede abdominal anterior abaixo 

do umbigo, região lombossacra ou nas nádegas, e de gravidade suficiente para 

causar incapacidade funcional ou levar a cuidados médicos (ACOG, 2004).  

 As queixas de dor mais comumente atribuídas à endometriose são 

dismenorréia, dispareunia e dor pélvica crônica (BALLWEG, 2004). Continuam 

enigmáticos os mecanismos pelos quais a endometriose causa dor. Em algumas 

pacientes é aparentemente irrelevante; em outras, está associada a dor 

incapacitante; mas em outras é apenas um diagnóstico incidental. Existem vários 

mecanismos que podem causar dor somática ou visceral: nociceptivo, inflamatório, 

neuropático, psicogênico, misto e idiopático. Os mecanismos mais importantes 

clinicamente são nociceptivo, inflamatório e neuropático. A dor nociceptiva ocorre 

em resposta a um estímulo nocivo, que alerta o organismo da iminência de uma 

lesão tecidual, atua como um sistema de vigilância precoce para avisar a presença 

de estímulo que poderia danificar ou ter danificado o tecido normal (HOWARD, 

2009). 

 A dor nociceptiva tem quatro passos: transdução, transmissão, modulação e 

percepção. No receptor nociceptivo ocorre a transdução, que é a conversão do 

estímulo nocivo em um sinal neural bioquímico; depois ocorre a transmissão do sinal 

ao sistema nervoso central. Daí ocorre a modulação que pode aumentar ou diminuir 

a intensidade do sinal neural, e no córtex cerebral o sinal é percebido como dor. As 

fibras nervosas nociceptivas são principalmente do tipo C e A delta. A dor 



29 
 

nociceptiva pode ser de origem somática ou visceral. Somente 2 a 10% das fibras 

aferentes da medula espinhal são de origem visceral. Portanto, dificultando a 

localização da origem da dor. A endometriose ocorre mais comumente nas vísceras 

pélvicas e no peritônio das vísceras pélvicas. Portanto, a dor da endometriose é 

usualmente de origem visceral (CERVERO; LAIRD, 1999). A dor nociceptiva visceral 

é gerada em resposta a distensão de cápsula de órgão, espasmo das fibras 

musculares viscerais, isquemia de distúrbios vasculares, hemorragia, neoplasia, 

inflamação ou tração sobre o mesentério (HOWARD, 2009). A densidade das fibras 

nervosas em mulheres com lesões de endometriose peritoneal é seis vezes maior 

que em mulheres sem endometriose (TOKUSHIGE et al., 2006). Foram encontradas 

fibras nervosas sensitivas em contato direto com 74% de lesões endometrióticas 

(MECHSNER et al., 2007). Foi visto que a endometriose pode causar dor somática 

em mulheres com endometriose do septo retovaginal, e que os nódulos 

apresentavam fibras nervosas mielinizadas (provavelmente A delta). As lesões 

estavam encapsuladas em fibrose nodular com invasão perineural e endoneural. 

Essas fibras transmitem primeiramente dor somática (ANAF et al., 2000). O 

crescimento paralelo de vasos sanguíneos e fibras nervosas (neuroangiogênese) é 

um dogma estabelecido na embriologia e desenvolvimento. Mais recentemente, este 

conceito foi descrito em processo patológico como câncer e endometriose 

(MOROTTI et al., 2014). O alinhamento de vasos sanguíneos e nervos é comumente 

observados em tecidos adultos, e provavelmente reflete o requerimento mútuo. 

Nervos grandes necessitam de vascularização para assegurar nutrientes e oxigênio, 

enquanto vasos sanguíneos precisam de inervação para controlar vasodilatação e 

vasoconstrição (ARESE; SERINI; BUSSOLINO, 2011). Foi visto a presença de fibras 

nervosas em endométrio eutópico e ectópico, sugerindo o possível papel delas na 

dor associada à endometriose (MOROTTI et al., 2014). Foi demonstrado que a 

densidade de fibras nervosas em lesões endometrióticas coradas com o produto do 

gene da proteína 9.5 (PGP9.5), um marcador pan-neuronal específico, foi maior nas 

mulheres com endometriose do que em mulheres normais (TOKUSHIGE et al., 

2006a). 

 A inflamação é um dos maiores mecanismos que causam dor visceral. A 

endometriose é uma doença inflamatória que gera resposta inflamatória. A Monocyte 

Chemotactic Protein-1 (MCP-1) pode estimular a proliferação celular endometrial, 
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além de estimular os macrófagos a secretarem fatores de crescimento e citocinas 

inflamatórias no fluido peritoneal de mulheres com endometriose. O Fator de 

necrose tumoral-α (TNF-α), outra citocina inflamatória produzida por leucócitos, 

neutrófilos e macrófagos está aumentado no fluido peritoneal na endometriose, além 

de estimular a expressão da prostaglandina sintase-2 que aumenta a produção de 

prostaglandina E2 e prostaglandina F2α, outra maneira do TNF-α produzir dor 

inflamatória (HOWARD, 2009). O Fator de Crescimento Neural (NGF) promove o 

surgimento de nociceptores, aumenta o número de neurônios sensoriais, e é 

conhecido por contribuir para dor inflamatória persistente (PEZET; McMAHON, 

2006). Os estrogênios aumentam os níveis de NGF no útero (SHI et al., 2006). A 

expressão de NGF é regulada por estrogênio e progesterona em hamster dourado 

(SHI et al., 2004). A expressão do NGF é muito elevada em lesões endometrióticas 

de infiltração profunda, em comparação com outras lesões endometrióticas. Fibras 

nervosas parecem desempenhar um papel central na geração de dor pélvica em 

mulheres com endometriose peritoneal, endometriose ovariana, e endometriose com 

infiltração profunda (ZHANG et al., 2010). Os implantes de endometriose respondem 

às mudanças dos níveis hormonais com sangramento ou produção de mediadores 

inflamatórios especialmente prostaglandinas, estas ativando diretamente as 

terminações nervosas para dor, e causando a liberação de outros mediadores como 

serotonina, histamina, fator de crescimento de nervos e prostanóides (HOWARD, 

2009). Mediadores tais como prostaglandinas, histaminas, quininas e interleucinas 

são secretados por lesões endometrióticas e podem ativar nociceptores peritoneais. 

Pesquisas mais recentes mostram ao menos indiretamente uma supraregulação da 

expressão da cicloxigenase-2 (COX-2), que fazem com que macrófagos da cavidade 

peritoneal e implantes ectópicos sintetizem prostaglandinas. Esta expressão da 

COX-2 correlaciona-se com a concentração de prostaglandina E2 no fluido peritoneal 

e lesões endometrióticas. Outra evidência que a atividade das lesões peritoneais 

causa dor é o fato que a terapia hormonal, ou a remoção cirúrgica das lesões levam 

a uma redução significativa da dor (ARELLANO; MECHSNER, 2014). 

 A dor neuropática é produzida por danos ou disfunção dos neurônios no 

sistema nervoso central ou periférico. Possíveis causas de neuropatia periférica são: 

diabetes, consumo excessivo de álcool, deficiências nutricionais, exposições tóxicas, 

pressão prolongada ou lesões a qualquer nervo periférico específico. A dor 
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neuropática central refere-se à disfunção do cérebro ou medula espinhal, não 

estando tão bem definida quanto à neuropatia periférica. Alguns dos mecanismos 

que se acredita estarem envolvidos na dor neuropática central incluem plasticidade 

neural e a sensibilização. Em geral, a evidência de dor neuropática associada à 

endometriose não é tão substancial quanto à dor nociceptiva e inflamatória 

(HOWARD, 2009). A interação com o ambiente resulta na organização de 

comportamentos simples ou complexos que modificam o sistema nervoso, essa 

capacidade denotando a plasticidade do sistema nervoso que está presente em 

todas as etapas da ontogenia (ROSENZWEIG, 1996). Alterações funcionais do 

sistema nervoso ocorrem não apenas nas áreas diretamente afetadas, mas também 

em outros sítios neurais conectados direta ou indiretamente a elas (CEN; SALINA; 

ANNUNCIATO, 2001). A sensibilização central ocorre após estímulo intenso ou 

repetitivo do nociceptor, levando a um aumento na excitabilidade da membrana e da 

eficácia sináptica, a manifestação ocorrendo na forma de hipersensibilidade à dor, o 

estado de sensibilização podendo ser temporário ou permanente, dependendo das 

alterações fenotípicas que ocorrem nos neurônios (ASHMAWI; FREIRE, 2016). Para 

explicar a dor neuropática, é aceito que há a geração de impulsos nervosos 

ectópicos às fibras de pequeno calibre do tipo C e A delta. Após lesão do nervo, 

alguns pacientes desenvolvem alterações na distribuição e conformação de canais 

iônicos (principalmente canais de sódio) que promovem aumento da excitabilidade 

nos axônios das fibras finas nociceptivas. Muitas vezes, essa excitabilidade é gerada 

longe do foco da lesão inicial (portanto, impulsos ectópicos), mas capaz de provocar 

o surgimento de sintomas de características neuropáticas. Identificar a dor 

neuropática na prática clínica não é fácil, a sensação dolorosa sendo mal descrita, e 

a dor responde melhor a anticonvulsivantes como carbamazepina e gabapentina que 

agem sobre os canais de sódio (SCHESTATSKY, 2008). 
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1.3 FERTILIDADE E ENDOMETRIOSE  

O mecanismo da infertilidade associada à endometriose não está bem 

compreendido, a endometriose podendo prejudicar a função ovariana e tubária, 

assim como, reduzir a receptividade uterina. Foliculogênese anormal, estresse 

oxidativo elevado e alteração imunológica podem também contribuir para a 

diminuição da fertilidade. A endometriose está associada à infertilidade, com baixa 

taxa de gravidez devido a pobre qualidade dos oócitos e embriões (CHOI et al., 

2015). Mudança na cinética do ciclo celular da granulosa pode prejudicar o 

crescimento folicular e a maturação do oócito em pacientes com endometriose 

(SAITO et al., 2002). A endometriose está associada com mudanças inflamatórias 

no microambiente intrafolicular. Danos induzidos por espécies reativas de oxigênio 

(ERO) podem ocorrer através da expressão alterada de citocinas ou substratos pró-

inflamatório via ativação de fatores de transcrição sensíveis ao redox (reação de 

redução e oxidação), como por exemplo, NF-kB (nuclear factor kappa B) (AGARWAL 

et al., 2012). Os níveis de citocinas inflamatórias tais como, interleucina-6 (IL-6), 

interleucina-1β (IL-1β) e fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), estão aumentados no 

fluido folicular de pacientes com endometriose. Essas citocinas inflamatórias podem 

ativar a apoptose (CHOI et al., 2015). O estresse oxidativo é iniciado por células 

inflamatórias com detritos celulares servindo como substrato, os produtos do 

processo sendo liberados para o soro ou plasma onde os metabólitos oxidados são 

incorporados em transportadores tais como o oxidized low-density lipoprotein (ox-

LDL). Subsequentemente, eles podem modificar lipídios, proteínas e carboidratos na 

circulação periférica (AUGOULEA et al., 2009). Foi proposto por Murphy et al. 

(1998a), a hipótese baseada na analogia entre endometriose e aterosclerose, para 

explicar a ocorrência do estresse oxidativo na cavidade peritoneal de pacientes com 

endometriose. Eles sugeriram que ambas as doenças dividem características 

comuns, incluindo a presença de macrófagos teciduais que expressam receptores 

scavenger, níveis aumentados de lipoproteínas oxidadas, presença de citocinas 

inflamatórias e fatores de crescimento (SHANTI et al.. 1999). O fluido peritoneal é 

composto de secreção de células foliculares, células da trompa de falópio, células 

uterinas e de células peritoneais da parede abdominal. É rico em lipoproteínas 

(principalmente LDL), que geram componentes lipídicos oxidados em ambiente 

inflamatório rico em macrófagos. Os oxidantes aumentam o desenvolvimento da 
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endometriose por induzir quimioatractantes, e promove a atividade de crescimento 

da célula endometrial. As lipoproteínas de pessoas com endometriose têm tendência 

à oxidação quando comparada com lipoproteínas plasmáticas de pessoas sem 

endometriose. Essas pessoas também têm um aumento do título de autoanticorpos 

para proteínas modificadas oxidativamente (AUGOULEA et al., 2009). Foi 

demonstrado in vitro que a LDL oxidada, e o fluido peritoneal de mulheres com 

endometriose estão envolvidos na produção de Monocyte Chemoattractant Protein-1 

(MCP-1) pelas células mesoteliais do peritônio e células endometriais (RONG et al.. 

2002). Macrófagos ativados e LDL oxidada são suscetíveis de iniciar eventos pró-

inflamatório, na cavidade peritoneal de pacientes com endometriose, em analogia ao 

fenômeno similar iniciado por macrófagos e LDL em uma artéria aterosclerótica 

(SANTANAM; MURPHY; PARTHASARATHY, 2001).  

Alguns estudos revelaram que o estado nutricional e a ingestão dietética 

podem desempenhar um papel na saúde reprodutiva (ANDERSON; NISENBLAT; 

NORMAN, 2010). A dieta mediterrânea (rica em óleos vegetais, vegetais, peixes e 

legumes), foi positivamente associada com folato nas células vermelhas, vitamina 

B6 no sangue e no fluido folicular, levando a um aumento de 40% na probabilidade 

de gravidez (VUJKOVIC et al., 2010). Hammiche et al. (2011) demonstraram que 

mulheres com alta ingestão de ômega-3 apresentam linha de base do estradiol 

elevada, redução da resposta do estradiol, redução do número de folículos e 

melhora na morfologia do embrião após estimulação ovariana. Esses resultados 

sugerem que a estimulação ovariana leve resulta em poucos folículos, permitindo 

que somente folículos saudáveis e oócitos se desenvolvam em embriões 

competentes. Sugere então, a ingestão de peixe pelo menos duas vezes por 

semana pelas mulheres em seus anos reprodutivos, e especialmente quando 

submetidas à fertilização in vitro. Jungheim et al. (2013) relatam que, o aumento da 

relação entre o ácido linoléico e o ácido α-linolênico foi associado com aumento 

significante das chances de gravidez, e correlação positiva com implantação do 

embrião. 
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1.4 ESTRESSE OXIDATIVO E ENDOMETRIOSE 

O oxigênio em altas pressões parciais é tóxico para os sistemas respiratório, 

cardiovascular, nervoso e gastrointestinal. Essa toxicidade resulta da formação de 

espécies reativas de oxigênio (ERO), que surgem das mitocôndrias como 

subprodutos da síntese de prostaglandinas e tromboxanos quando o oxigênio é 

reduzido à água, e pela redução catalisada pela xantina oxidase da xantina ou 

hipoxantina (DONNEZ et al, 2016b).  

 Eritrócitos, tecido endometrial apoptótico e detritos celulares que chegam à 

cavidade peritoneal através do refluxo menstrual, e os macrófagos têm sido 

implicados como potenciais indutores do estresse oxidativo. Eritrócitos liberam 

fatores pró-inflamatórios e pró-oxidantes tais como hemoglobina e seus subprodutos 

heme e ferro. O ferro e o heme são importantes para as células, mas se não 

estiverem quelados eles desempenham papéis chaves na formação de ERO. Vários 

estudos sugeriram que a quantidade de menstruação retrógrada poderia estar 

relacionada à endometriose (DONNEZ, et al, 2016b). Ciclos curtos, fluxo menstrual 

aumentado e prolongado tem sido descrito em mulheres com endometriose. 

Sangramento de lesões endometrióticas na cavidade peritoneal pode aumentar 

ainda mais o número de eritrócitos (DONNEZ et al., 2016a). No caso de hemorragia, 

a lise de eritrócitos leva a sobrecarga de ferro, provocando dano mediado pelo ferro, 

estresse oxidativo e inflamação (LOUSSE et al., 2009).  

Embora o ferro seja um metal essencial para os organismos vivos, o acúmulo 

excessivo de ferro nos tecidos e nas células pode resultar em toxicidade 

(CRICHTON et al., 2002). A maioria das células se protege da toxicidade do ferro 

expressando a heme oxigenase-1 (HO) induzível e proteínas limpadoras como as 

haptoglobinas e as hemopexinas, que se ligam à hemoglobina e ao heme 

respectivamente (DEFRÈRE et al., 2008; DEFRÈRE et al., 2011). A hemopexina é 

uma proteína com alta afinidade de ligação para com o heme, o qual é muito tóxico 

por causa de sua capacidade de penetrar no meio das membranas lipídicas, e 

produzir radical hidroxil, sendo a maior transportadora do heme, ela previne o 

estresse oxidativo mediado pelo mesmo (TOLOSANO et al., 2010). Wölfler et al., 

(2013) constataram diminuição dos níveis de hemopexina no fluido peritoneal de 

pacientes com endometriose. Esses dados sustentam a hipótese de que a redução 
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dos níveis de hemopexina prejudica o metabolismo e o transporte do heme, 

aumentando o estresse oxidativo mediado pelo heme sobre a superfície epitelial do 

peritônio, ovários e outros orgãos pélvicos, facilitando a implantação de células 

endometriais regurgitadas e formação de lesão endometrial (WÖLFLER et al, 2013). 

Entretanto, a sobrecarga de ferro observada na cavidade peritoneal de pacientes 

com endometriose, comparada com pacientes controles, sugerem que a 

homeostase desse elemento está alterada. Tem sido alegado, que o ferro pode ser 

uma causa e consequência da endometriose (DEFRÈRE et al., 2008; DEFRÈRE et 

al., 2011). A sobrecarga de ferro na cavidade peritoneal pode ser devido ao refluxo 

abundante ou a um defeito no sistema de depuração desse metal (DEFRÈRE et al., 

2008). Os macrófagos fagocitam os eritrócitos ou captam por endocitose, o 

complexo hemoglobina-haptoglobina formado após a liberação da hemoglobina com 

a lise dos eritrócitos (KNUTSON; WESSLING-RESNICK, 2003). No interior do 

macrófago, após o metabolismo da hemoglobina e do heme pela heme oxigenase-1, 

há a liberação de ferro, o qual é armazenado no macrófago na forma de ferritina e 

hemossiderina. O macrófago pode liberar ferro na forma de ferritina, ligado à 

transferrina ou à hemoglobina após lise do eritrócito, aumentando assim a 

concentração de ferro no peritônio (VAN LANGENDONCKT; CASANAS-ROUX; 

DONNEZ, 2002a). Esse ferro liberado para o peritônio pode ser absorvido pelo foco 

endometriótico, onde pode ser metabolizado pela heme oxigenase-1 em ferro, 

monóxido de carbono e biliverdina (VAN LANGENDONCKT; CASANAS-ROUX; 

DONNEZ, 2002b), a qual é convertida para bilirrubina pela biliverdina redutase 

(KOBAYASHI et al., 2009). A biliverdina e seu produto, a bilirrubina são 

antioxidantes potentes (KATO et al., 2007). O ferro no interior do foco 

endometriótico, pode ser incorporado pela ferritina ou hemossiderina, que em 

condições de sobrecarga se acumula nas lesões endometrióticas (VAN 

LANGENDONCKT; CASANAS-ROUX; DONNEZ, 2002b). As funções fisiológicas do 

macrófago incluem fagocitose, metabolismo do ferro, propriedades antimicrobianas e 

citotoxicidade mediada pelo TNF (SHE et al., 2002; WARD et al., 2002) . A hepcidina 

é um peptídeo que parece ser o regulador homeostático do metabolismo do ferro 

pelos macrófagos, agindo por inibição do efluxo de ferro através da ferroportina, 

induzindo assim o sequestro intracelular do ferro (GANZ, 2005). A síntese da 

hepcidina é regulada para cima pela inflamação e sobrecarga de ferro, e ocorre 

principalmente no fígado. As células inflamatórias, particularmente os macrófagos e 
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neutrófilos podem expressar diretamente a hepcidina (LOUSSE et al., 2009). Em 

concentrações normais, o ferro promove as funções fisiológicas do macrófago, mas, 

em caso de sobrecarga, sabe-se que prejudica a fagocitose do macrófago. Também 

é reconhecido como indutor do NF-kB nos macrófagos hepáticos provocando dano 

tissular e inflamação crônica (SHE et al., 2002; WARD et al., 2002). O excesso de 

ferro no macrófago pode sobrecarregar a capacidade da ferritina de sequestrar o 

ferro, causando injúria oxidativa à célula (VAN LANGENDONCKT; CASANAS-

ROUX; DONNEZ, 2002a; JACKSON et al., 2005). A ferritina é uma proteína 

composta de 24 subunidades, de dois tipos de subunidades denominadas cadeia 

pesada (H) e cadeia leve (L). A ferritina-H é onipresente e contém um sítio de 

ferroxidase, enquanto a ferritina-L é cataliticamente inativa e exclusiva dos animais. 

Ela é uma proteína intracelular de armazenamento de ferro, servindo como 

antioxidante adicional. O ferro é um importante regulador transcricional da expressão 

da ferritina (KOBAYASHI et al., 2009). O ferro pode agir como um catalisador na 

reação de Fenton (Fe2+ + H2O2 ----- Fe3+ + OH- + OH-), gerando radicais livres, 

incluindo o radical hidroxil, que é um dos mais reativos. Esse radical hidroxil reage 

com muitos constituintes celulares como, resíduos aminoácidos, bases purinas e 

pirimidinas do DNA, atacam lipídeos de membrana e iniciam uma reação em cadeia 

de radicais livres, conhecida como peroxidação lipídica. As espécies reativas de 

oxigênio (ERO) são geradas no interior das células durante seu metabolismo normal, 

sendo que, elas possuem seus mecanismos de defesa para impedir a toxicidade 

desses ERO, que são as enzimas citoprotetoras e os antioxidantes. Entretanto, 

quando a produção de ERO é maior que a dos mecanismos de defesa, ocorre um 

estresse oxidativo, que é nocivo para a célula (VAN LANGENDONCKT; CASANAS-

ROUX; DONNEZ, 2002a; JACKSON et al., 2005). Então, o estresse oxidativo, 

mediado pela sobrecarga de ferro, pode ativar o NF-kB no macrófago peritoneal, 

expressando e secretando fatores pró-inflamatórios, fatores de crescimento e fatores 

angiogênicos tais como IL-1, IL-8, TNF, COX-2 e VEGF (LOUSSE et al., 2008; 

LOUSSE et al., 2010). Resumindo, os principais processos que o NF-kB regula são 

a inflamação, a proliferação celular e a inibição da apoptose (GONZALEZ-RAMOS; 

DEFRÈRE; DEVOTO, 2012) (Figura 7). 
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Figura 7 - Fisiopatologia da sobrecarga de ferro (Fe2+) 

 

Mecanismo do acúmulo de ferro no macrófago e no foco endometriótico. 

 

1.4.1 Glutationa 

A glutationa reduzida (GSH) protege as células contra a oxidação pelos 

radicais livres diretamente ou servindo como um substrato para a glutationa 

peroxidase (POLAK et al., 2003). A maioria da glutationa celular (85 a 90%) está 

presente no citosol, o restante em organelas como mitocôndrias, núcleo e 

peroxissomos. Sua concentração é de 0,5 a 10 mmol/L nas células animais, com 

exceção da bile que pode conter até 10 mmol/L, a concentração extracelular é 

relativamente baixa (geralmente 2 a 20 µmol/L no plasma). A glutationa é facilmente 

oxidada não enzimaticamente para dissulfureto de glutationa (GSSG) pelos radicais 

livres e espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. A síntese de glutationa ocorre 

virtualmente em todas as células, sendo o fígado o maior produtor e exportador de 

glutationa (WU et al., 2004).  
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 O fígado é o órgão que mais sintetiza e libera glutationa para o plasma. A 

absorção de glutationa através das células hepáticas é muito baixa, devido à relativa 

ausência da enzima y-glutamiltranspeptidase que se localiza na superfície externa 

das membranas celulares, ela que quebra a glutationa para sua absorção. Em 

outros orgãos como rim e pulmão ela existe com mais abundância (BRAY; TAYLOR, 

1993). 

1.4.2 Malondialdeído 

Um dos métodos mais utilizados para avaliação da peroxidação lipídica é do 

malondialdeído (MDA), detectado pelo teste das substâncias que reagem com o 

ácido tiobarbitúrico denominado de TBARS (Thiobarbituric Acid Reactive 

Substances) (FRANÇA, 2013). A modificação oxidativa de lipoproteínas envolve 

peroxidação de componentes lipídicos, que levam a liberação de aldeídos tais como 

o malondialdeído (MURPHY et al., 1998b). Os aldeídos são metabólitos secundários 

da oxidação dos lipídios, principalmente dos ácidos graxos poli-insaturados (ácido 

araquidônico, ácido eicosapentaenóico e ácido docosahexaenóico). No teste do 

TBARS, uma molécula de malondialdeído reage com duas moléculas de ácido 

tiobarbitúrico, formando um complexo vermelho detectado por espectrofotometria, 

que é lido em um comprimento de onda de 532-535nm. Esse teste não é específico 

para o malondialdeído, ele reage com outros compostos como açúcares, 

aminoácidos, proteínas, aminas e bilirrubina, por esse motivo é chamado de teste 

das substâncias que reagem com o ácido tiobarbitúrico (BARBOSA et al., 2008). Um 

aumento de 0,5 nmol/mL no TBARS foi associado com aumento de 80% de 

probabilidade de endometriose comparado a mulheres sem endometriose 

(JACKSON et al., 2005).  

1.4.3 Proteína C reativa 

A proteína C reativa é sintetizada nos hepatócitos sob estímulo da 

interleucina-6 (IL-6). Em condições inflamatórias agudas há elevação do nível dessa 

proteína no período de seis a oito horas iniciais (STEFFEL; LUSCHER, 2009). 

Elevações moderadas estão presentes em situações de processo inflamatório 

crônico como a aterosclerose (FRANCISCO; HERNÁNDEZ; SIMÓ, 2006). Durante 

uma reação inflamatória, a IL-6 e a proteína C reativa podem causar um down 

regulation na produção de óxido nítrico (N0), por inibição da enzima óxido nítrico 



39 
 

sintase endotelial (eNOS). A proteína C reativa pode estimular a endotelina-1 (ET-1) 

que é reguladora das moléculas de adesão, facilitando a entrada de Lipoproteína de 

baixa densidade (LDL) no macrófago através da Monocyte Chemoattractant Protein-

1 (MCP-1) (TEIXEIRA et al., 2014). Logo que os macrófagos se infiltram na parede 

vascular, secretam citocinas que modulam a migração, a proliferação e a função de 

células inflamatórias (RUSSEL, 1999).  A proteína C reativa desestabiliza a camada 

fibrosa do ateroma através do estímulo da matriz metaloproteinase-1 (MMP-1), 

assim como diminui a fibrinólise e estimula a síntese do inibidor do ativador do 

plasminogênio (DEVARAJ; DY; JIALAL, 2003). A proteína C reativa eleva-se 

significativamente na endometriose avançada (FEBRASGO, 2010). 

Configurada a importância da literatura compulsada, levamos a efeito esta 

investigação utilizando modelo experimental de endometriose peritoneal, tendo 

como objetivos: 

2 OBJETIVOS 

2.1 Geral 

 Avaliar a endometriose peritoneal experimental em relação ao estresse 

oxidativo, dor, fertilidade e sua resposta aos ômega-6/3 e ômega-9/6. 

2.2 Específicos 

 Analisar o desenvolvimento dos implantes nos dias 1, 7, 14 e 21 nas ratas 

controle. 

 Estudar os pesos úmidos e secos das ratas controle e das ratas tratadas com 

β-estradiol, acetato de medroxiprogesterona, ômega-6/3, ômega-9/6 e 

meloxicam. 

 Aferir o efeito do ômega-6/3, ômega-9/6, acetato de medroxiprogesterona e 

meloxicam sobre as contorções abdominais (dor) nas ratas controle e 

tratadas. 

 Avaliar o efeito do ômega-6/3 e ômega-9/6 sobre o estresse oxidativo nas 

ratas controle e tratadas. 

 Investigar o efeito do ômega-6/3, ômega-9/6 e meloxicam sobre a fertilidade 

nas ratas controle e tratadas 



40 
 

3 ANIMAIS E MÉTODOS 

3.1 Animais 

Foram usadas 192 ratas, Rattus norvergicus, variedade albina, linhagem Wistar; 

pesando em torno de 150-170g e com no máximo 3 meses de vida. As Ratas eram 

provenientes do Biotério da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do 

Ceará (UFC), sendo mantidas em gaiolas de polipropileno (30 x 17 x 15cm), 

providas de tampa com grade metálica de aço inoxidável e forradas com 

maravalhas, acondicionadas em ambiente refrigerado. Foram alimentadas com 

ração padrão e água ad libitum. Promoveu-se alternância dos ciclos claro/escuro a 

cada 12 horas, com iluminação artificial com lâmpada fluorescente de 40 watts.  

Esta investigação foi aprovada pela Comissão de Ética em Pesquisa Animal 

(CEPA), da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, protocolo 

88/2014 em 30/10/2014.  

3.2 Métodos 

3.2.1 Modelo de endometriose peritoneal- Técnica Cirúrgica 

A anestesia foi induzida com Ketamina 80mg/kg associada à Xilazina 

10mg/kg por via intramuscular (músculo posterior da coxa). As ratas anestesiadas 

foram posicionadas em decúbito dorsal, a superfície abdominal sendo depilada e 

limpa com iodo tópico PVPI a 10% (1% de iodo ativo). A laparotomia foi realizada em 

condições semiassépticas através de incisão que se origina cerca de meio 

centímetro do púbis e estende-se cranialmente por 2,5 cm na linha mediana. O trato 

reprodutor foi examinado para confirmação da normalidade. O corno uterino direito 

foi ressecado após ligadura proximal e distal ao ovário respectivamente com fio 

mononylon 4-0 (ETHICON, Johnson & Johnson). Depois de ressecado, o corno 

uterino foi colocado em soro fisiológico, enquanto se procedeu à retirada dos restos 

de gordura e secção longitudinal do mesmo. Após abertura do corno uterino, o 

mesmo foi seccionado em quatro fragmentos de pesos e tamanhos aproximados. 

Um deles foi pesado e serviu, após cálculo da média do grupo como controle do 

peso inicial. Usando-se ainda sutura de mononylon 4-0, foram fixados outros dois 

fragmentos: um no ligamento útero-ovariano direito; meio centímetro 

aproximadamente do ovário, outro na parede anterior do abdome à esquerda, cerca 
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de um a dois centímetros da incisão abdominal. Cuidou-se de suturar a superfície 

serosa do coto uterino de forma a manter a superfície endometrial para a cavidade 

abdominal. O abdome foi limpo com soro fisiológico e a parede abdominal suturada 

em dois planos com pontos contínuos de mononylon 4-0 (figs. 8 a 15). Esse modelo 

foi baseado no modelo de Vernon e Wilson (1985). 

 

Figura 8 - Incisão da pele da parede abdominal. 

 

Incisão longitudinal da pele da parede abdominal, suprapúbica de 2,5cm de 

extensão, iniciando-se a 0,5cm do bordo superior do pube.  
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Figura 9 - Identificação do hemiútero direito. 

 

Exposição do útero para identificação do hemiútero direito. 

 

 

Figura 10 - Exérese do hemiútero direito. 

 

Ligadura dos pedículos vasculares para exérese do hemiútero direito. 
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Figura 11 - Abertura longitudinal do hemiútero direito. 

 

Abertura longitudinal do hemiútero direito para confecção de fragmento. 

 

 

Figura 12 - Fragmento de hemiútero direito de rata. 

 

Fragmento de hemiútero direito de rata a ser implantado no ligamento 

útero-ovárico direito. 
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Figura 13 - Momento do implante no ligamento útero-ovárico. 

Fragmento de hemiútero direito sendo implantado no ligamento útero-

ovárico direito da rata. 
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Figura 14- Momento do implante na parede abdominal 

 

Fragmento de hemiútero direito sendo implantado na parede abdominal 

 

Figura 15 - Aspecto final da cirurgia. 

 

Aspecto final da cirurgia após sutura contínua da parede abdominal em 

dois planos. 
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3.2.2 Experimento 

 Inicialmente foi realizado uma distribuição de desenvolvimento dos pesos 

úmidos e secos relativos dos endometriomas para eleger o controle. Foram 

confeccionados os seguintes grupos: grupo 1 dia, grupo 7 dias, grupo 14 dias e 

grupo 21 dias. Todos os grupos foram compostos por oito ratas. Foi realizado o 

implante de um fragmento de hemiútero direito próximo ao ovário direito e na parede 

anterior do abdome um a dois centímetros da incisão mediana da parede abdominal. 

Os pesos úmidos e secos relativos dos endometriomas retirados nos dias 1, 7, 14 e 

21 foram aferidos. Os animais foram sacrificados com o dobro da dose de 

anestésico necessária para cirurgia. Foi observado que o maior desenvolvimento 

ocorreu no grupo de 14 dias, sendo a média desse grupo eleita como grupo controle. 

Os resultados dos pesos úmidos e secos foram corrigidos para 100g de animal 

(peso relativo) da seguinte maneira: peso do endometrioma x 100 / peso do animal.  

 Posteriormente, foi realizada a avaliação dos pesos dos endometriomas em 

resposta aos vários tratamentos. Todos os tratamentos foram iniciados no quinto dia 

após o implante, sendo mantidos por nove dias. No décimo quarto dia do implante 

os animais foram sacrificados, e retirados os endometriomas para a aferição dos 

pesos úmidos e secos relativos. O tratamento foi iniciado a partir do quinto dia 

quando já existem adesão e vascularização do implante. Esse período equivale 

aproximadamente a dois meses de ciclo menstrual na mulher. Foram realizados os 

seguintes grupos de tratamentos: grupo ômega-6/3 baixa proporção 1,4: 1 ( 1,4 

ômega-6:1 ômega-3) com efeito anti-inflamatório e antiaterogênico (SIMOPOULOS, 

2002a; ALLAYEE; ROTH; HODIS, 2009), grupo ômega-9/6 alta proporção 3,7:1 (3,7 

ômega-9:1 ômega-6) com efeito antioxidante (De Almeida et al., 2015). As doses de 

ambos os grupos de ômegas foram diárias por via orogástrica (gavagem) na dose de 

1,2 g de mistura/kg/dia, administradas no mesmo horário. A manipulação da mistura 

dos ômegas foi realizada por uma nutricionista especializada. O ômega-3 utilizado 

foi fabricado pela OH2 NUTRITION IND. SUPLEMENTOS ALIMENTARES® 

distribuído pela Farmafórmula Ltda® (DHA/EPA 01 cap.= 1.000 mg), o ômega-6 (óleo 

de soja) foi adquirido em supermercado e o ômega-9 (azeite de oliva) também 

adquirido em supermercado; grupo β-estradiol (Laboratório Sigma Pharma 

referência E8875)  10 mg/kg/dia via subcutânea; grupo acetato de 

medroxiprogesterona (Depo-Provera® Laboratórios Pfizer Ltda) 5 mg/kg/cada 3 dias 
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via subcutânea (sc) e grupo meloxicam (Eurofarma Laboratórios S. A.) 0,8 mg/kg/dia 

por via orogástrica (gavagem). Todos os grupos de tratamentos foram compostos 

também por oito ratas. O grupo controle recebeu soro fisiológico (SF) a 0,9% via oral 

(gavagem). 

 Para avaliar a dor, foi realizado o teste das contorções abdominais após 

tratamento do grupo ômega-6/3 na dosagem de 1,2 g de mistura/kg/dia por 

gavagem, grupo ômega-9/6 na dosagem de 1,2 g de mistura/kg/dia por gavagem, 

grupo acetato de medroxiprogesterona 5 mg/kg/cada 3 dias via sc e grupo 

meloxicam (Melocox® Eurofarma Laboratórios S. A.)  0,8 mg/kg/dia por gavagem.  

Para avaliar a fertilidade foram contados os embriões após tratamentos dos 

grupos com ômega-6/3 1,2 g de mistura/kg/dia, ômega-9/6 1,2g de mistura/kg/dia e 

grupo meloxicam 0,8 mg/kg/dia nas dosagens descritas.   

Na avaliação do estresse oxidativo, foi realizado tratamento com o grupo 

ômega-6/3 na dosagem de 1,2 g de mistura/kg/dia por gavagem e o grupo ômega-

9/6 na dosagem de 1,2 g de mistura/kg/dia por gavagem, e quantificado o 

malondialdeído (TBARS) e a glutationa no plasma e no tecido.   

Para avaliar a inflamação, foi dosada a proteína C reativa no plasma após 

tratamento com o grupo ômega-6/3 e o grupo ômega-9/6 na dosagem de 1,2 g de 

mistura/kg/dia por gavagem para ambos os grupos de ômega.  

 

3.2.3 Teste para verificação de dor- Contorções abdominais (Writhings) 

 

 Foi injetado ácido acético a 0,6% manipulado pela Farmafórmula Ltda® (10 

mL/kg) intraperitonealmente com o intuito de provocar a dor. Em seguida, as ratas 

foram colocadas individualmente em gaiolas, possibilitando uma perfeita contagem 

do número de contorções abdominais em 20 minutos, iniciando-se a contagem 5 

minutos após a injeção do ácido acético. Cada contorção foi definida como a 

sequência de arqueamento dorsal, rotação pélvica e extensão dos membros 

posteriores. A média de contorções para cada grupo de animais foi determinada 

para comparação com os demais grupos (KOSTER; ANDERSON; BEER, 1959). Na 

avaliação da dor, foram idealizados quatro grupos de tratamentos e dois grupos 
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controles: grupo ômega-6/3 baixa proporção 1,4:1 (1,2 g/kg/dia via oral por 

gavagem), grupo ômega-9/6 alta proporção 3,7:1 (1,2 g/kg/dia via oral por 

gavagem), grupo acetato de medroxiprogesterona (5 mg/kg/3 dias via subcutânea) e 

grupo meloxicam (0,8 mg/kg/dia via oral por gavagem). Grupo controle sem 

endometriose (falsa-operada) e grupo controle com endometriose. Os grupos 

controles receberam soro fisiológico a 0,9%. O ácido acético a 0,6% foi manipulado 

pela Farmafórmula Ltda®.  

 

3.2.4 Avaliação da Fertilidade 

 

Para examinar a influência da endometriose cirurgicamente induzida sobre a 

fertilidade, as fêmeas controle sem endometriose (falso-operado), controle com 

endometriose e dos grupos de tratamento, foram cruzadas com machos de 

fertilidade comprovada. Cada gaiola de acasalamento tinha três machos para cada 

fêmea. A ciclicidade reprodutiva de todas as ratas foi avaliada através de esfregaços 

vaginais diários utilizando microscopia óptica, e o dia da concepção (dia 1) foi 

determinado pela presença de espermatozóides no lavado vaginal. As ratas grávidas 

eram então sacrificadas por superdosagem de anestésico no décimo dia de 

gravidez, e contado o número de embriões implantados no corno uterino esquerdo 

(Fig. 16). Foram instituídos três grupos de tratamentos e dois grupos controle. 

Grupos de tratamentos: grupo ômega-6/3 1,2 g de mistura/kg/dia por gavagem, 

grupo ômega-9/6 1,2g de mistura/kg/dia por gavagem e grupo meloxicam 0,8 

mg/kg/dia por gavagem. Grupo controle sem endometriose (falso-operado) e grupo 

controle com endometriose, os grupos controles receberam soro fisiológico a 0,9%. 
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Figura 16- Embriões desenvolvendo-se no hemiútero 
esquerdo de rata 

 

Cada imagem nodular representa um embrião 
desenvolvendo-se no hemiútero esquerdo da rata. O 
número de embriões foi utilizado para avaliar a fertilidade. 

 

3.2.5 Exames para avaliação do estresse oxidativo 

a) Determinação da concentração da glutationa reduzida (GSH) no tecido- 

espectrofotometria. 

Após as ratas terem sido anestesiadas com ketamina 80mg/kg associada à 

xilazina 10mg/kg por via intramuscular (músculo posterior da coxa), foi realizado 

incisão mediana para obter acesso amplo do abdome e realizar a retirada do 

endometrioma.  Após a retirada do endometrioma o mesmo foi congelado em 

nitrogênio líquido a –80º para dosagens posteriores. O tecido foi descongelado, 

pesado e macerado manualmente com gral pistilo de porcelana e colocado em tubo 

de ensaio, sendo adicionado EDTA 0,02 M formando um homogenato a 10%. Em 

seguida foi retirado 200 μL desse homogenato e adicionado 160 μL de água 

destilada e mais 40 μL de ácido tricloroacético a 50% (no eppendorf). O material foi 

agitado e centrifugado a 3000 rpm por 15 min. Em seguida foi recolhido 400μL do 
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sobrenadante e acrescido 800 μL  de tampão Tris-HCl 0,4 M, com pH 8,9 e mais 20 

μL de DTNB 0,01 M. Após 1 minuto da reação foi feita a leitura em 412 nm, através 

de um espectrofotômetro. A concentração da glutationa reduzida foi expressa em 

nanograma de GSH por grama de tecido (ng/g). 

 

b) Determinação da concentração da glutationa reduzida (GSH) no plasma- 

espectrofotometria. 

Após as ratas terem sido anestesiadas com ketamina 80mg/kg associada à 

xilazina 10mg/kg por via intramuscular (músculo posterior da coxa), foi realizado 

incisão mediana para obter acesso amplo do abdome e realizar a coleta de sangue 

na aorta abdominal, colocado o sangue em tubos heparinizados devidamente 

identificados, realizado centrifugação a 4000 rpm durante 15 min. Separou-se o 

plasma em tubos de eppendorf e congelou-se a –80º graus. Para realização das 

dosagens da glutationa foi descongelado o plasma. Uma alíquota de 50 µL do 

plasma foi misturada em 1 mL de tampão Tris-EDTA (1 mM), sendo feita uma 

primeira leitura a 412nm (leitura A1). Após essa leitura foi adicionado 20 µL de 5,5´- 

ditiobis ácido 2-nitrobenzóico (DTNB) 10 mM, diluído em metanol. Esperou-se 15 

minutos à temperatura ambiente e fez-se nova leitura. A concentração da glutationa 

reduzida foi expressa em nanomol de glutationa por mililitro (nanomol/mL). 

  

c) Determinação da concentração de malondialdeído (TBARS) no tecido- 

espectrofotometria. 

Após as ratas terem sido anestesiadas com ketamina 80mg/kg associada à 

xilazina 10mg/kg por via intramuscular (músculo posterior da coxa), foi realizado 

incisão mediana para obter acesso amplo do abdome, e realizar a retirada do 

endometrioma que foi congelado em nitrogênio líquido a –80º (para dosagens 

posteriores). O endometrioma foi descongelado, pesado e macerado com gral pistilo 

de porcelana, e colocado em tubo de ensaio, sendo adicionado 1 mL de KCL 1,15% 

formando um homogenato a 1,15%. O material permaneceu em mesa agitadora a 4º 

durante uma hora, em seguida as amostras foram centrifugadas a 10.000 rpm por 20 

minutos a 4º, coletando-se o sobrenadante. Para a reação adicionou-se 100 µL de 

SDS (duodecill sulfato de sódio a 8,1%), 750 µL de ácido acético a 20% e 750 µL de 

ácido tiobarbitúrico (TBA) 0,8% em 100 µL de amostra do homogenato. A mistura foi 

aquecida a 95º por 40 minutos. A solução foi centrifugada e medida a absorbância a 
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532 nm. Os resultados foram expressos em micromol de malondialdeído/g de tecido 

(µM/g). 

d) Determinação da concentração de malondialdeído (TBARS) no plasma- 

espectrofotometria. 

Após as ratas terem sido anestesiadas com ketamina 80mg/kg associada à 

xilazina 10mg/kg por via intramuscular (músculo posterior da coxa), foi realizado 

incisão mediana para obter acesso amplo do abdome, e realizar a coleta de sangue 

na aorta abdominal, colocado o sangue em tubos heparinizados devidamente 

identificados, realizado centrifugação a 4000 rpm durante 15 min. Separou-se o 

plasma em tubos de eppendorf e congelou-se a –80 graus. Para realização das 

dosagens do TBARS foi descongelado o plasma. Foram identificados e aliquotados 

(0,5 mL) em tubos de ensaios para cada animal, sendo adicionados 0,5 mL de 

solução salina normal, 1 mL de ácido tricloroacético a 20% (TCA) e 0,25 mL de 

reagente TBA (200 mg de ácido tiobarbitúrico em 30 mL de água destilada e 30 mL 

de ácido acético). Os tubos de ensaio foram mantidos para ferver a 95ºC por uma 

hora. A cada um dos tubos de ensaio, 3 mL de n-butanol foi adicionado e bem 

misturado. Os tubos foram centrifugados a 3000 rpm por 10 minutos. O 

sobrenadante de butanol foi coletado e lido em um espectrofotômetro contra 

reagente em branco a 535 nm (reação tiobarbitúrica). A concentração de 

substâncias foi expressa em termos de nanomol por mililitro (nmol/mL).   

 

e) Determinação da concentração de Proteína C Reativa ultrassensível 

  

 A concentração da proteína C reativa foi determinada através do kit da Bioclin 

(QUIBASA QUÍMICA BÁSICA LTDA). O reagente permite a determinação 

quantitativa de proteína C reativa no soro por reação antígeno-anticorpo. Na 

presença de um polímero ativador, que aumenta a sensibilidade e a velocidade do 

ensaio, a proteína C reativa forma um complexo insolúvel com o anticorpo 

específico, gerando turbidez, cuja intensidade aumenta proporcionalmente à 

concentração de proteína C reativa na amostra. O limite de detecção do método 

(sensibilidade) é igual a 0,0313 mg/L. 
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4 Análise estatística 

Foram usados os testes estatísticos one-way ANOVA ou Brown-Forsythe de 

acordo com o teste de homogeneidade de Levene. Para avaliar a mediana da 

proteína C reativa foi usado o teste de Wilcoxon de uma amostra. O nível de 

significância foi de 0,05% para todas as análises estatísticas. 
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5 RESULTADOS        

 

5.1 Distribuição do desenvolvimento dos pesos úmidos e secos relativos dos 

endometriomas próximos ao ovário direito e da parede abdominal em ratas 

 O resultado de cada grupo foi obtido pela média aritmética ± erro padrão da 

média (epm) dos pesos úmidos e secos relativos dos endometriomas próximos ao 

ovário (PO) e da parede abdominal (PA). Grupo dia 1: os pesos úmidos e secos 

relativos dos endometriomas próximos ao ovário foram respectivamente 12,8 ± 1,7 

mg% e 1,7 ± 0,1 mg%; os pesos úmidos e secos relativos dos endometriomas da 

parede abdominal foram respectivamente 12,9 ± 1,5 mg% e 2,0 ± 0,1 mg%. Grupo 

dia 7: os pesos úmidos e secos relativos dos endometriomas próximos ao ovário 

foram respectivamente 89,8 ± 15,5 mg% e 12,6 ± 1,7 mg%; os pesos úmidos e 

secos relativos dos endometriomas da parede abdominal foram respectivamente 

37,9 ± 6,6 mg% e 5,6 ± 0,9 mg%. Grupo dia 14: os pesos úmidos e secos relativos 

dos endometriomas próximos ao ovário foram respectivamente 103,7 ± 14,3 mg% e 

17,8 ± 1,5 mg%; os pesos úmidos e secos relativos dos endometriomas da parede 

abdominal foram respectivamente 57,5 ± 12 mg% e 9,8 ± 2,7 mg%. Grupo dia 21: os 

pesos úmidos e secos relativos dos endometriomas próximos ao ovário foram 

respectivamente 57,9 ± 4,7 mg% e 10,9 ± 0,9 mg%; os pesos úmidos e secos 

relativos dos endometriomas da parede abdominal foram respectivamente 25,9 ± 4,6 

mg% e 3,3 ± 0,3 mg%  (Tab. 1, figs. 17 e 18). 
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Tabela 1: Desenvolvimento tempo-dependente de autotransplantes 
de endometrio de ratas como modelo de endometriose 

 
Peso Relativo 

mg% 
Dia 1 Dia 7 Dia 14 Dia 21 

 Média ± EPM 
Peso úmido PO 12,8 ± 1,7 89,8 ± 15,5 103,7 ± 14,3 57,9 ± 4,7 

Peso seco PO 1,7 ± 0,1 12,6 ± 1,7 17,8 ± 1,5 10,9 ± 0,9 

Peso úmido PA 12,9 ± 1,5 37,9 ± 6,6 57,5 ± 12,0 25,9 ± 4,6 

Peso seco PA 2,0 ± 0,1 5,6 ± 0,9 9,8 ± 2,7 3,3 ± 0,3 

PO: Próximo ao Ovário; PA: Parede Abdominal.  
Teste de Kolmogorov-Smirnov evidenciou distribuição aproximadamente normal 
para todas as variáveis. Devido a grande heterogeneidade de variâncias, foram 
realizados dois testes paramétricos de acordo com o teste de homogeneidade de 
Levene: One- way ANOVA ou Brown-Forsythe. 

 

 

 

 

Figura 17: Variação do desenvolvimento dos pesos úmidos e secos dos 
endometriomas peritoneais em ratas entre os dias 01e 21 de cirurgia.  
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Figura 18: Desenvolviemnto tempo-dependente de autotransplantes de 
endometrio de ratas como modelo de endometriose. 

 

 

 

PO: Próximo ao Ovário; PA: Parede Abdominal. A: peso úmido; B: peso seco. Barras 
representam médias ± epm (n = 8 animais / grupo).  Teste de Kolmogorov-Smirnov 
evidenciou distribuição aproximadamente normal para todas as variáveis. Devido a 
grande heterogeneidade de variâncias, foram realizados dois testes paramétricos de 
acordo com o teste de homogeneidade de Levene: One- way ANOVA ou Brown-
Forsythe. 
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5.2 Efeitos do ômega-6/3, ômega-9/6, acetato de medroxiprogesterona, β-

estradiol e meloxicam sobre o desenvolvimento dos pesos úmidos e secos 

relativos dos endometriomas próximos ao ovário, parede abdominal e 

hemiúteros esquerdos em ratas.  

  

 O resultado de cada grupo de tratamento foi dado pela média aritmética ± erro 

padrão da média (epm), dos pesos úmidos e secos relativos dos endometriomas 

próximos ao ovário, da parede abdominal e dos hemiúteros esquerdos.  Grupo 

ômega-6/3: os pesos úmidos e secos relativos dos endometriomas próximo ao 

ovário foram respectivamente 55,8 ± 4,9 mg% e 9,4 ± 0,5 mg%; os pesos úmidos e 

secos relativos dos endometriomas da parede abdominal foram respectivamente 

35,8 ± 8,8 mg%. Grupo ômega-9/6: os pesos úmidos e secos relativos dos 

endometriomas próximos ao ovário foram respectivamente 50,3 ± 6,4 mg% e 9,6 ± 

1,2 mg%; os pesos úmidos e secos relativos dos endometriomas da parede 

abdominal foram respectivamente 47,3 ± 19,1 e 6,6 ± 2,3 mg%. Grupo acetato de 

medroxiprogesterona: os pesos úmidos e secos relativos dos endometriomas 

próximos ao ovário foram respectivamente 35,6 ± 4,2 mg% e 7,7 ± 0,6 mg%; os 

pesos úmidos e secos relativos dos endometriomas da parede abdominal foram 

respectivamente 28,8 ± 6,6 mg% e 4,5 ± 1,2 mg%. Grupo β-estradiol: os pesos 

úmidos e secos relativos dos endometriomas próximos ao ovário foram 

respectivamente 198,2 ± 27,1 mg% e 35,2 ± 5,8 mg%; os pesos úmidos e secos 

relativos dos endometriomas da parede abdominal foram respectivamente 71,9 ± 

14,8 mg% e 13 ± 2,5 mg%. Grupo meloxicam: os pesos úmidos e secos relativos 

dos endometriomas próximos ao ovário foram respectivamente 23,1 ± 2,4 mg% e 3,8 

± 0,2; os pesos úmidos e secos relativos dos endometriomas da parede abdominal 

foram respectivamente 17,3 ± 1,9 mg% e 2,8 ± 0,2 mg%. Os resultados dos pesos 

úmidos e secos relativos dos hemiúteros esquerdos são descritos a seguir. Grupo 

ômega-6/3: os pesos úmidos e secos relativos dos hemiúteros esquerdos foram 

respectivamente 83,2 ± 15,2 mg% e 11,2 ± 2,1 mg%. Grupo ômega-9/6: os pesos 

úmidos e secos relativos dos hemiúteros esquerdos foram respectivamente 95,1 ± 

9,9 mg%. Grupo acetato de medroxiprogesterona: os pesos úmidos e secos relativos 

do hemiútero esquerdo foram respectivamente 62,8 ± 2,2 mg%. Grupo β-estradiol: 
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os pesos úmidos e secos relativos dos hemiúteros esquerdos foram respectivamente 

202,4 ± 16,9 mg% e 33 ± 2,2 mg%. Grupo meloxicam: os pesos úmidos e secos 

relativos dos hemiúteros esquerdos foram respectivamente 76,4 ± 5,5 e 11,9 ± 0,9 

mg% (Tab. 2). 

 

 

Tabela 2: Efeitos do -6/3, -9/6, acetato de medroxiprogesterona, β-estradiol e 
meloxicam sobre o desenvolvimento dos pesos úmidos e secos relativos dos 
endometriomas e hemiúteros esquerdos em ratas. 

Peso Relativo 
mg% 

Controle (Dia 
14) 

-6/3  
(1,4: 1) 

-9/6  
(3,7: 1) 

Acetato 
medroxi- 

progesterona 
β-Estradiol Meloxicam 

Média ± epm 
Peso úmido PO 103 ± 14,3 55,8 ± 4,9 # 50,3 ± 6,4 # 35,6 ± 4,2 # 198,2 ± 27,1 # 23,1 ± 2,4 # 

Peso seco PO 17,8 ± 1,5 9,4 ± 0,5 # 9,6 ± 1,2 # 7,7 ± 0,6 # 35,2 ± 5,8 # 3,8 ± 0,2 # 

Peso úmido PA 57,8 ± 12,0 35,8 ± 8,8 47,3 ± 19,1 28,8 ± 6,6 71,9 ± 14,8 17,3 ± 1,9 # 

Peso seco PA 9,8 ± 2,7 6,0 ± 1,6 6,6 ± 2,3 4,5 ± 1,2 13,0 ± 2,5 2,8 ± 0,2 # 

Peso úmido HU 89,7 ± 5,4 83,2 ± 15,2 95,1 ± 9,9 62,8 ± 2,2 # 202,4 ± 16,9 # 76,4 ± 5,5 

Peso seco HU 14,1 ± 0,9 11,2 ± 2,1 14,6 ± 1,2 10,2 ± 0,8 # 33,0 ± 2,2 # 11,9 ± 0,9 

PO: Próximo ao Ovário; PA: Parede Abdominal; HU: Hemiútero. Valor de p < 0,05. 
# Houve diferença em todas estas dosagens em relação ao controle, em nível de significância igual a 0,05. 
Teste de Kolmogorov-Smirnov evidenciou distribuição aproximadamente normal para todas as variáveis. 
Devido a grande heterogeneidade de variâncias, foram realizados dois testes paramétricos de acordo com o 
teste de homogeneidade de Levene: One-way ANOVA ou Brown-Forsythe. 

 

 

 As comparações entre as médias dos pesos úmidos e secos relativos entre as 

várias drogas: pesos úmidos e secos relativos dos endometriomas próximos ao 

ovário e da parede abdominal tratados com β-estradiol e acetato de 

medroxiprogesterona. Os pesos úmidos e secos relativos dos endometriomas 

próximos ao ovário foram respectivamente 198,2 ± 27,1 e 35,6 ± 4,2, havendo 

diferença entre eles com p < 0,001; 35,2 ± 5,8 e 7,7 ± 0,6, havendo diferença entre 

eles com p= 0,001. Os pesos úmidos e secos relativos dos endometriomas da 

parede abdominal foram respectivamente 71,9 ± 14,8 e 28,8 ± 6,6, havendo 

diferença entre eles com p= 0,021; 13,0 ± 2,5 e 4,5 ± 1,2 havendo diferença entre 

eles com p= 0,011. Os pesos úmidos e secos dos hemiúteros esquerdos foram 

respectivamente 202,4 ± 16,9 e 62,8 ± 2,2, havendo diferença entre eles com p < 

0,001; 33,0 ± 2,2 e 10,2 ± 0,8, havendo diferença entre eles com p= 0,008 (Fig. 19). 
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Figura 19: Efeitos do tratamento com β-estradiol e acetato de medroxiprogesterona sobre 
o desenvolvimento dos endometriomas próximos ao ovário (A e B), na parede abdominal 
(C e D) e no hemiútero (E e F) em ratas. 

  

  

  

  

  

Resultados expressos como média de peso úmido e seco (mg%) dos implantes próximos ao ovário (PO: A e B), na 
parede abdominal (PA: C e D) e hemiútero (HU: E e F), de ratas tratadas com -estradiol e acetato de 
medroxiprogesterona. Teste de Kolmogorov-Smirnov evidenciou distribuição aproximadamente normal para 
todas as variáveis. Devido a grande heterogeneidade de variâncias, foram realizados dois testes 
paramétricos de acordo com o teste de homogeneidade de Levene: One-way ANOVA ou Brown-Forsythe. 
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Fonte: Elaborado pelos pesquisadores. 
 

Pesos úmidos e secos relativos dos endometriomas próximos ao ovário e 

parede abdominal tratados com β-estradiol e ômega-6/3. Os pesos úmidos e secos 

relativos dos endometriomas próximos ao ovário foram respectivamente 198,2 ± 27,1 

e 55,8 ± 4,9, havendo diferença entre eles com p <0,001; 35,2 ± 5,8 e 9,4 ± 0,5, 

havendo diferença entre eles com p= 0,002. Os pesos úmidos e secos dos 

endometriomas da parede abdominal foram respectivamente 71,9 ± 14,8 e 35,8 ± 

8,8, não havendo diferença entre eles; 13,0 ± 2,5 e 6,0 ± 1,6, havendo diferença 

entre eles com p= 0,037. Os pesos úmidos e secos dos hemiúteros esquerdos foram 

respectivamente 202,4 ± 16,9 e 83,2 ± 15,2, havendo diferença entre eles, com p < 

0,001; 33,0 ± 2,2 e 11,2 ± 2,1 havendo diferença ente eles com p < 0,001 (Fig. 20).  
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Figura 20: Efeitos do tratamento com β-estradiol e -6/3 sobre o desenvolvimento dos 

endometriomas próximos ao ovário (A e B), parede abdominal (C e D) e no hemiútero (E 
e F) em ratas.  

  

  

  

  

  

Resultados expressos como média de peso úmido e seco (mg%) dos implantes próximos ao ovário (PO: A e B), na 

parede abdominal (PA: C e D) e hemiútero (HU: E e F), de ratas tratadas com -estradiol e -6/3. Teste de 
Kolmogorov-Smirnov evidenciou distribuição aproximadamente normal para todas as variáveis. Devido a 
grande heterogeneidade de variâncias, foram realizados dois testes paramétricos de acordo com o teste de 
homogeneidade de Levene: One-way ANOVA ou Brown-Forsythe. 
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Pesos úmidos e secos relativos dos endometriomas próximos ao ovário e da 

parede abdominal tratados com  β-estradiol e ômega-9/6. Os pesos úmidos e secos 

relativos dos endometriomas próximos ao ovário foram respectivamente 198,2 ± 27,1 

e 50,3 ± 6,4, havendo diferença entre eles, com p < 0,001; 35,2 ± 5,8 e 9,6 ± 1,2, 

havendo diferença entre eles, com p= 0,002. Os pesos úmidos e secos relativos dos 

endometriomas da parede abdominal foram respectivamente 71,9 ± 14,8 e 47,3 ± 

19,1, não havendo diferença entre eles; 13,0 ± 2,5 e 6,6 ± 2,3, não havendo 

diferença entre eles. Os pesos úmidos e secos dos hemiúteros esquerdos foram 

respectivamente 202,4 ± 16,9 e 95,1 ± 9,9, havendo diferença entre eles, com p < 

0,001; 33,0 ± 2,2 e 14,6 ± 1,2, havendo diferença entre eles, com p < 0,001 (Fig. 21). 
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Figura 21: Efeito do tratamento com β-estradiol e -9/6 sobre o desenvolvimento dos 

endometriomas próximos ao ovário (A e B), na parede abdominal (C e D) e no hemiútero 
(E e F) em ratas.  

 
 

  

  

  

  

Resultados expressos como média de peso úmido e seco (mg%) dos implantes próximos ao ovário (PO: A e B), na 

parede abdominal (PA: C e D) e hemiútero (HU: E e F), de ratas tratadas com -estradiol (10 mg/kg/dia) e -9/6 (1,2 

g/kg/dia). Teste de Kolmogorov-Smirnov evidenciou distribuição aproximadamente normal para todas as 
variáveis. Devido a grande heterogeneidade de variâncias, foram realizados dois testes paramétricos de 
acordo com o teste de homogeneidade de Levene: One-way ANOVA ou Brown-Forsythe. 
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Pesos úmidos e secos relativos dos endometriomas próximos ao ovário e da 

parede abdominal tratados com β-estradiol e meloxicam. Os pesos úmidos e secos 

relativos dos endometriomas próximos ao ovário foram respectivamente 198,2 ± 27,1 

e 23,1 ± 2,4, havendo diferença entre eles, com p < 0,001; 35,2 ± 5,8 e 3,8 ± 0,2, 

havendo diferença entre eles, com p < 0,001. Os pesos úmidos e secos dos 

endometriomas da parede abdominal foram respectivamente 71,9 ± 14,8 e 17,3 ± 

1,9, havendo diferença entre eles, com p < 0,001; 13,0 ± 2,5 e 2,8 ± 0,2, havendo 

diferença entre eles, com p= 0,003. Os pesos úmidos e secos relativos dos 

hemiúteros esquerdos foram respectivamente 202,4 ± 16,9 e 76,4 ± 5,5, havendo 

diferença entre eles, com p < 0,001; 33,0 ± 2,2 e 11,9 ± 0,9, havendo diferença entre 

eles com p < 0,001 (Fig. 22). 
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Figura 22: Efeitos do tratamento com β-estradiol e meloxicam sobre o desenvolvimento 
dos endometriomas peritoneais e hemi-úteros esquerdos em ratas.  

  

  

  

  

  

Resultados expressos como média de peso úmido e seco (mg%) dos implantes próximos ao ovário (PO: A e B), na 
parede abdominal (PA: C e D) e hemiútero (HU: E e F), de ratas tratadas com -estradiol e meloxicam. Teste de 
Kolmogorov-Smirnov evidenciou distribuição aproximadamente normal para todas as variáveis. Devido a 
grande heterogeneidade de variâncias, foram realizados dois testes paramétricos de acordo com o teste de 
homogeneidade de Levene: One-way ANOVA ou Brown-Forsythe. 
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Pesos úmidos e secos relativos dos endometriomas próximos ao ovário e da 

parede abdominal tratados com acetato de medroxiprogesterona e ômega-6/3. Os 

pesos úmidos e secos relativos dos endometriomas próximo ao ovário foram 

respectivamente 35,6 ± 4,2 e 55,8 ± 4,9, não havendo diferença entre eles; 7,7 ± 0,6 

e 9,4 ± 0,5, não havendo diferença entre eles. Os pesos úmidos e secos relativos da 

parede abdominal foram respectivamente 28,8 ± 6,6 e 35,8 ± 8,8, não havendo 

diferença entre eles; 4,5 ± 1,2 e 6,0 ± 1,6 e 6,0 ± 1,6, não havendo diferença entre 

eles. Os pesos úmidos e secos relativos dos hemiúteros esquerdos foram 

respectivamente 62,8 ± 2,2 e 83,2 ± 15,2, não havendo diferença entre eles; 10,2 ± 

0,8 e 11,2 ± 2,1, não havendo diferença entre eles (Fig. 23). 
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Figura 23: Efeitos do tratamento com medroxiprogesterona e do -6/3 sobre o 

desenvolvimento dos endometriomas peritoneais e hemiúteros esquerdos em ratas. 

  

  

  

  

  

Resultados expressos como média de peso úmido e seco (mg%) dos implantes próximos ao ovário (PO: A e B), na 

parede peritoneal (PA: C e D) e hemiútero (HU: E e F), de ratas tratadas com acetato de medroxiprogesterona e -6/3. 
Teste de Kolmogorov-Smirnov evidenciou distribuição aproximadamente normal para todas as variáveis. 
Devido a grande heterogeneidade de variâncias, foram realizados dois testes paramétricos de acordo com o 
teste de homogeneidade de Levene: One-way ANOVA ou Brown-Forsythe. 
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Pesos úmidos e secos relativos dos endometriomas próximos ao ovário e da 

parede abdominal tratados com acetato de medroxiprogesterona e ômega-9/6. Os 

pesos úmidos e secos relativos dos endometriomas próximo ao ovário foram 

respectivamente 35,6 ± 4,2 e 50,3 ± 6,4, não havendo diferença entre eles; 7,7 ± 0,6 

e 9,6 ± 1,2, não havendo diferença entre eles. Os pesos úmidos e secos relativos da 

parede abdominal foram respectivamente 28,8 ± 6,6 e 47,3 ± 19,1, não havendo 

diferença entre eles; 4,5 ± 1,2 e 6,6 ± 2,3, não havendo diferença entre eles. Os 

pesos úmidos e secos relativos dos hemi-úteros esquerdos foram respectivamente 

62,8 ± 2,2 e 95,1 ± 9,9, havendo diferença entre eles, com p= 0,002; 10,2 ± 0,8 e 

14,6 ± 1,2, havendo diferença entre eles, com p= 0,012 (Fig. 24). 
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Figura 24: Efeitos do tratamento com medroxiprogesterona e do -9/6 sobre o 
desenvolvimento dos endometriomas peritoneais e hemi-úteros esquerdos em ratas. 

  

  

  

  

  

Resultados expressos como média de peso úmido e seco (mg%) dos implantes próximos ao ovário (PO: A e B), na 

parede abdominal (PA: C e D) e hemiútero (HU: E e F), de ratas tratadas com acetato de medroxiprogesterona e -
9/6. Teste de Kolmogorov-Smirnov evidenciou distribuição aproximadamente normal para todas as 
variáveis. Devido a grande heterogeneidade de variâncias, foram realizados dois testes paramétricos de 
acordo com o teste de homogeneidade de Levene: One-way ANOVA ou Brown-Forsythe. 

 

 



69 
 

Pesos úmidos e secos relativos dos endometriomas próximos ao ovário e da 

parede abdominal tratados com acetato de medroxiprogesterona e meloxicam. Os 

pesos úmidos e secos relativos dos endometriomas próximo ao ovário foram 

respectivamente 35,6 ± 4,2 e 23,1 ± 2,4, havendo diferença entre eles com p= 0,018; 

7,7 ± 0,6 e 3,8 ± 0,2, havendo diferença entre eles, com p < 0,001. Os pesos úmidos 

e secos relativos da parede abdominal foram respectivamente 28,8 ± 6,6 e 17,3 ± 

1,9, não houve diferença entre eles; 4,5 ± 1,2  e 2,8 ± 0,2, não houve diferença entre 

eles. Os pesos úmidos e secos relativos dos hemiúteros esquerdos foram 

respectivamente 62,8 ± 2,2 e 76,4 ± 5,5, não havendo diferença entre eles; 10,2 ± 

0,8 e 11,9 ± 0,9 não havendo diferença entre eles (Fig. 25). 
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Figura 25: Efeitos do tratamento com medroxiprogesterona e Meloxicam sobre o 
desenvolvimento dos endometriomas peritoneais e hemiúteros esquerdos em ratas. 

  

  

  

  

  

Resultados expressos como média de peso úmido e seco (mg%) dos implantes próximos ao ovário (PO: A e B), na 
parede abdominal (PA: C e D) e hemiútero (HU: E e F), de ratas tratadas com acetato de medroxiprogesterona e 
meloxicam. Teste de Kolmogorov-Smirnov evidenciou distribuição aproximadamente normal para todas as 
variáveis. Devido a grande heterogeneidade de variâncias, foram realizados dois testes paramétricos de 
acordo com o teste de homogeneidade de Levene: One-way ANOVA ou Brown-Forsythe. 
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Pesos úmidos e secos relativos dos endometriomas próximos ao ovário e da 

parede abdominal tratados com ômega-6/3 e ômega-9/6. Os pesos úmidos e secos 

relativos dos endometriomas próximo ao ovário foram respectivamente 55,8 ± 4,9 e 

50,3 ± 6,4, não havendo diferença entre eles; 9,4 ± 0,5 e 9,6 ± 1,2, não havendo 

diferença entre eles. Os pesos úmidos e secos dos endometriomas da parede 

abdominal foram respectivamente 35,8 ± 8,8 e 47,3 ± 19,1, não havendo diferença 

entre eles; 6,0 ± 1,6 e 6,6 ± 2,3, não havendo diferença entre eles. Os pesos úmidos 

e secos relativos dos hemi-úteros esquerdos foram respectivamente 83,2 ± 15,2 e 

95,1 ± 9,9, não havendo diferença entre eles; 11,2 ± 2,1 e 14,6 ± 1,2, não havendo 

diferença entre eles (Fig. 26). 
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Figura 26: Efeitos do tratamento com -6/3 (1,4: 1) e -9/6 (3,7:1) sobre o 

desenvolvimento dos endometriomas peritoneais e hemiúteros esquerdos em ratas. 

  

  

  

  

  

Resultados expressos como média de peso úmido e seco (mg%) dos implantes próximos ao ovário (PO: A 

e B), na parede abdominal (PA: C e D) e hemiútero (HU: E e F), de ratas tratadas com -6/3 (1,4: 1) e -
9/6 (3,7:1). Teste de Kolmogorov-Smirnov evidenciou distribuição aproximadamente normal para todas as 
variáveis. Devido a grande heterogeneidade de variâncias, foram realizados dois testes paramétricos de 
acordo com o teste de homogeneidade de Levene: One-way ANOVA ou Brown-Forsythe. 
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Pesos úmidos e secos relativos dos endometriomas próximos ao ovário e da 

parede abdominal tratados com ômega-6/3 e meloxicam. Os pesos úmidos e secos 

relativos dos endometriomas próximo ao ovário foram respectivamente 55,8 ± 4,9 e 

23,1 ± 2,4, havendo diferença entre eles com p < 0,001; 9,4 ± 0,5 e 3,8 ± 0,2, 

havendo diferença entre eles com p < 0,001. Os pesos úmidos e secos relativos dos 

endometriomas da parede abdominal foram respectivamente 35,8 ± 8,8 e 17,3 ± 1,9, 

não havendo diferença entre eles; 6,0 ± 1,6 e 2,8 ± 0,2, não havendo diferença entre 

eles. Os pesos úmidos e secos relativos dos hemiúteros esquerdos foram 

respectivamente 83,2 ± 15,2 e 76,4 ± 5,5, não havendo diferença entre eles; 11,2 ± 

2,1 e 11,9 ± 0,9, não havendo diferença entre eles (Fig. 27). 
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Figura 27: Efeitos do tratamento com -6/3 e meloxicam sobre o desenvolvimento dos 
endometriomas peritoneais e hemiúteros esquerdos em ratas. 

  

  

  

  

  

Resultados expressos como média de peso úmido e seco (mg%) dos implantes próximos ao ovário (PO: A 
e B), na parede abdominal (PA: C e D) e no hemiútero (HU: E e F), de ratas tratadas com -6/3 (1,4: 1) e 
meloxicam. Teste de Kolmogorov-Smirnov evidenciou distribuição aproximadamente normal para todas as 
variáveis. Devido a grande heterogeneidade de variâncias, foram realizados dois testes paramétricos de 
acordo com o teste de homogeneidade de Levene: One-way ANOVA ou Brown-Forsythe. 
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Pesos úmidos e secos relativos dos endometriomas próximos ao ovário e da 

parede abdominal tratados com ômega-9/6 e meloxicam. Os pesos úmidos e secos 

relativos dos endometriomas próximo ao ovário foram respectivamente 50,3 ± 6,4 e 

23,1 ± 2,4, havendo diferença entre eles com p= 0, 001; 9,6 ± 1,2 e 3,8 ± 0,2, 

havendo diferença entre eles com p= 0,006. Os pesos úmidos e secos relativos dos 

endometriomas da parede abdominal foram respectivamente 47,3 ± 19,1 e 17,3 ± 

1,9, não havendo diferença entre eles; 6,6 ± 2,3 e 2,8 ± 0,2, não havendo diferença 

entre eles. Os pesos úmidos e secos relativos dos hemiúteros esquerdos foram 

respectivamente 95,1 ± 9,9 e 76,4 ± 5,5, não havendo diferença entre eles; 14,6 ± 

1,2 e 11,9 ± 0,9, não havendo diferença entre eles (Fig. 28). 
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Figura 28: Efeitos do tratamento com -9/6 e meloxicam sobre o desenvolvimento dos 

endometriomas peritoneais e hemiúteros esquerdos em ratas. 

  

  

  

  

  

Resultados expressos como média de peso úmido e seco (mg%) dos implantes próximos ao ovário (PO: A 
e B), na parede abdominal (PA: C e D) e no hemiútero (HU: E e F), de ratas tratadas com -9/6 (3,7: 1) e 
meloxicam. Teste de Kolmogorov-Smirnov evidenciou distribuição aproximadamente normal para todas as 
variáveis. Devido a grande heterogeneidade de variâncias, foram realizados dois testes paramétricos de 
acordo com o teste de homogeneidade de Levene: One-way ANOVA ou Brown-Forsythe. 
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5.3 Efeitos do ômega-6/3, ômega-9/6, acetato de medroxiprogesterona e 

meloxicam na dor da Endometriose. 

 A dor foi avaliada através da média aritmética ± erro padrão da média (epm) 

das contorções abdominais das ratas nos grupos controle e tratadas. Foi realizada 

uma curva resposta do meloxicam para determinar a melhor dose a ser usada no 

experimento. As contorções abdominais foram avaliadas após indução com ácido 

acético a 0,6% (10 mL/kg), iniciando a contagem após 5 minutos da injeção 

intraperitoneal. A média das contorções com a dose de 0,4 mg/kg foi de 12,3 

contorções/20 min., e com a dose de 0,8 mg/kg foi de 0,4 contorções/20 minutos. A 

melhor dose encontrada foi a dose de 0,8 mg/kg/dia (Fig. 29). 

 

 

Figura 29: Efeito de meloxicam em diferentes doses sobre 
contorções abdominais induzidas por ácido acético em 
ratas sem endometriose. 

 

Efeito do meloxicam nas doses de 0,4 e 0,8 mg/Kg (VO) sobre o 
número de contorções abdominais por ácido acético (0, 
6%).Resultados expressos como média ± epm (n=6). One-way 
ANOVA/Brown-Forsythe. 
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Foram realizados tratamentos com ômega-6/3, ômega-9/6, acetato de 

medroxiprogesterona e meloxicam. As médias das contorções desses tratamentos 

em relação aos controles foram as seguintes: controle sem endometriose       (falsa- 

-operada) 11,1 ± 2,9; controle com endometriose 49,3 ± 4,4; ratas tratadas com 

ômega-6/3 1,2 g/kg/dia 31,5 ± 2,7; ratas tratadas com ômega-9/6 1,2 g/kg/dia 34,1 ± 

4,5; ratas tratadas com acetato de medroxiprogesterona 5 mg/kg/cada 3 dias 2,1 ± 

0,8; ratas tratadas com meloxicam 0,8 mg/kg/dia 1 ± 0,3. Havendo diferença 

significativa entre o controle sem endometriose (falsa-operada) e o controle com 

endometriose, e entre ambos os controles, e todas as drogas usadas para 

tratamento (Fig. 30). 
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Figura 30: Efeito do tratamento com -6/3 e -9/6, sobre contorções abdominais 

induzidas por ácido acético em ratas falsas-operadas e com endometriose peritoneal. 

  

 

 
ENDO: grupo com endometriose; A: grupos de ratas submetidas ao teste de contorções abdominais (ácido 

acético; 0,6%, 10 mL/kg). Grupo de ratas falsa-operadas: não tratadas; grupo ENDO: com endometriose e 

não tratada; e grupo ENDO + -6/3 (1,2g/kg/dia): com endometriose e tratadas com -6/3, vo. 

B: grupos de ratas submetidas ao teste de contorções abdominais (ácido acético; 0,6%, 10 mL/kg). Grupo 

de ratas falsas-operadas: não tratadas; grupo ENDO: com endometriose e não tratada; e grupo ENDO +  -

9/6 (1,2g/kg/dia): com endometriose e  tratadas com -9/6, vo. C: Todos os resultados no mesmo gráfico. 
Teste de Kolmogorov-Smirnov evidenciou distribuição aproximadamente normal para todas as variáveis. 
Devido a grande heterogeneidade de variâncias, foram realizados dois testes paramétricos de acordo com o 
teste de homogeneidade de Levene: One-way ANOVA ou Brown-Forsythe. 
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As médias de contorções entre o ômega-6/3 e acetato de 

medroxiprogesterona foram respectivamente 31,5 ± 2,7 e 2,1 ± 0,8, havendo 

diferença entre elas, com p < 0,001 (Fig. 31). 

 

 

Figura 31: Efeito do tratamento com -6/3 e acetato de 

medroxiprogesterona sobre contorções abdominais induzidas por 
ácido acético em ratas falsas-operadas e com endometriose 
peritoneal. 

 
 

ENDO: grupo com endometriose; Grupos de ratas submetidas ao teste de contorções 

abdominais (ácido acético; 0,6%, 10 mL/kg). Grupo de ratas falsas-operadas: não 

tratadas; grupo ENDO: com endometriose e não tratada; e grupo ENDO + -6/3 
(1,2g/kg/dia; vo): ENDO + acetato de medroxiprogesterona: com endometriose e  
tratadas com acetato de medroxiprogesterona (5mg/kg sc). 
Teste de Kolmogorov-Smirnov evidenciou distribuição aproximadamente normal para 
todas as variáveis. Devido a grande heterogeneidade de variâncias, foram realizados 
dois testes paramétricos de acordo com o teste de homogeneidade de Levene: One-
way ANOVA ou Brown-Forsythe. 
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As médias de contorções entre o ômega-6/3 e o meloxicam foram 

respectivamente 31,5 ± 2,7 e 1 ± 0,3, havendo diferença entre elas, com p < 0,001 

(Fig. 32).  

 

 

Figura 32: Efeito do tratamento com -6/3 e Meloxicam sobre 

contorções abdominais induzidas por ácido acético em ratas falsas-
operadas e com endometriose peritoneal. 

 
 

ENDO: grupo com endometriose; Grupos de ratas submetidas ao teste de contorções 

abdominais (ácido acético; 0,6%, 10 mL/kg). Grupo de ratas falsas-operadas: não 

tratadas; grupo ENDO: com endometriose e não tratada; e grupo ENDO + -6/3 
(1,2g/kg/dia; vo): ENDO + meloxicam: com endometriose e tratadas com meloxicam 
(0,8mg/kg/dia vo). 
Teste de Kolmogorov-Smirnov evidenciou distribuição aproximadamente normal para 
todas as variáveis. Devido a grande heterogeneidade de variâncias, foram realizados 
dois testes paramétricos de acordo com o teste de homogeneidade de Levene: One-
way ANOVA ou Brown-Forsythe. 
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As médias de contorções entre o ômega-9/6 e acetato de 

medroxiprogesterona foram respectivamente 34,1 ± 4,5 e 2,1 ± 0,8, havendo 

diferença entre elas, com p = 0,001 (Fig. 33). 

 

 

Figura 33: Efeito do tratamento com -9/6 e Acetato de 

medroxiprogesterona sobre contorções abdominais induzidas por 
ácido acético em ratas falsas-operadas e com endometriose 
peritoneal. 

 
 

ENDO: grupo com endometriose; Grupos de ratas submetidas ao teste de 

contorções abdominais (ácido acético; 0,6%, 10 mL/kg). Grupo de ratas falsas-

operadas: não tratadas; grupo ENDO: com endometriose e não tratada; e grupo 

ENDO + -9/6 (1,2g/kg/dia; vo): ENDO + acetato de medroxiprogesterona: com 
endometriose e tratadas com acetato de medroxiprogesterona (5 mg/kg/3 dias sc). 
Teste de Kolmogorov-Smirnov evidenciou distribuição aproximadamente normal 
para todas as variáveis. Devido a grande heterogeneidade de variâncias, foram 
realizados dois testes paramétricos de acordo com o teste de homogeneidade de 
Levene: One-way ANOVA ou Brown-Forsythe. 
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As médias de contorções entre o ômega-9/6 e o meloxicam foram 

respectivamente 34,1 ± 4,5 e 1 ± 0,3, havendo diferença entre elas, com p= 0,001 

(Fig. 34). 

 

 

Figura 34: Efeito do tratamento com -9/6 e Meloxicam sobre contorções 
abdominais induzidas por ácido acético em ratas falsas-operadas e com 
endometriose peritoneal. 

 
 

ENDO: grupo com endometriose; Grupos de ratas submetidas ao teste de 
contorções abdominais (ácido acético; 0,6%, 10 mL/kg). Grupo de ratas falsas-
operadas: não tratadas; grupo ENDO: com endometriose e não tratada; e 
grupo ENDO + -9/6 (1,2g/kg/dia; vo): ENDO + meloxicam: com endometriose 
e tratadas com meloxicam (0,8 mg/kg/dia vo). 
Teste de Kolmogorov-Smirnov evidenciou distribuição aproximadamente 
normal para todas as variáveis. Devido a grande heterogeneidade de 
variâncias, foram realizados dois testes paramétricos de acordo com o teste 
de homogeneidade de Levene: One-way ANOVA ou Brown-Forsythe. 
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5.4 Efeitos do ômega-6/3, ômega-9/6 e meloxicam na Fertilidade de ratas com 

endometriose.  

 A fertilidade foi avaliada através da média aritmética ± erro padrão da média 

(epm) do número de embriões que se desenvolveram nos hemiúteros esquerdos das 

ratas. Foi realizado controle sem endometriose (falso-operado) e controle com 

endometriose. Foram realizados tratamentos com ômega-6/3 na dose de 1,2 

g/kg/dia, ômega-9/6 na dose de 1,2 g/kg/dia e meloxicam na dose de 0,8 mg/kg/dia. 

A média dos controles e dos tratamentos foram as seguintes: controle sem 

endometriose (falso-operado) 6,8 ± 0,6; controle com endometriose 4,2 ± 0,7; 

ômega-6/3 4,7 ± 1; ômega-9/6 3,8 ± 0,9; meloxicam 1,8 ± 0,9. Houve diferença entre 

o controle sem endometriose (falso-operado) e o controle com endometriose com p= 

0,019; controle sem endometriose (falso-operado); ômega-9/6 com p= 0,022; falso-

operado cômega-6/3 controle sem endometriose (falso-operado) e o meloxicam com 

p= 0,001. Não houve diferença entre o falso-operado e o ômega-6/3 com p= 0,109; 

não houve diferença entre o controle com endometriose e os grupos tratados; 

também não houve diferença entre as drogas usadas no tratamento. Onde houve 

diferença, demonstrou que os tratamentos não tiveram nenhuma influência sobre a 

fertilidade; ou seja, todas as drogas demonstraram o número de embriões inferiores 

aos controles (Figura 35). 
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Figura 35: Efeito do tratamento com -6/3, -9/6 e Meloxicam 
sobre a fertilidade de ratas falsas-operados e com endometriose 
peritoneal.  

 
 

ENDO: grupo com endometriose; Avaliação da fertilidade em grupo 
de ratas falsas-operadas: não tratadas; grupo ENDO: não tratada; 
grupo ENDO + -6/3 tratadas com 1,2g/kg/dia vo; grupo ENDO + 
-9/6 tratadas com 1,2g/kg/dia vo; ENDO + meloxicam tratadas 
com 0,8mg/kg/dia vo. 
Teste de Kolmogorov-Smirnov evidenciou distribuição 
aproximadamente normal para todas as variáveis. Devido a grande 
heterogeneidade de variâncias, foram realizados dois testes 
paramétricos de acordo com o teste de homogeneidade de Levene: 
One-way ANOVA ou Brown-Forsythe. 
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5.5 Avaliação do estresse Oxidativo na Endometriose 

 O estresse oxidativo foi analisado através da média aritmética ± erro padrão 

da média (epm) das dosagens da glutationa no plasma (micromol/mililitro - µM/mL) e 

no tecido (nanograma/g – ng/g), dosagens do TBARS no plasma (nanomol/mililitro – 

nmol/mL) e no tecido (micromol/g - µM/g). Foi também avaliada a inflamação através 

da mediana da dosagem da proteína C reativa no plasma (mg/dL). Foram realizados 

dois controles: sem endometriose (falso-operado) e com endometriose. Foram 

realizados tratamentos com ômega-6/3 e ômega-9/6 ambos com dosagem de 1,2 

g/kg/dia via oral por gavagem. 

 

5.5.1 Efeitos do ômega-6/3 e ômega-9/6, sobre a glutationa no plasma e no 

tecido de ratas com endometriose peritoneal. 

 As dosagens da glutationa no plasma foram as seguintes: controle sem 

endometriose (falsa-operada) a média foi de 3,67 ± 1,06 µM/mL; controle com 

endometriose a média foi de 2,50 ± 1,20 µM/mL; no grupo tratado com ômega-6/3 a 

média foi de 7,11 ± 1,60 µM/mL; no grupo tratado com ômega-9/6 a média foi de  

5,36 ± 1,79 µM/mL. Houve diferença significativa entre o grupo controle com 

endometriose e o grupo tratado com ômega-6/3 na dose de 1,2g/kg/dia com p= 

0,038. As dosagens da glutationa no tecido foram as seguintes: controle sem 

endometriose (falso-operado) a média foi de 5,64 ± 1,19 ng/g; controle com 

endometriose a média foi de 4,99 ± 0,84 ng/g; no grupo tratado com ômega-6/3 

média foi de 10,17 ± 2,47 ng/g; no grupo tratado com ômega-9/6 a média foi de 

11,25 ± 4,89 ng/g. Não havendo nenhuma diferença nas dosagens da glutationa no 

tecido (Fig. 36). 
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Figura 36: Concentração plasmática (A) e tecidual (B) de glutationa 
em grupos de ratas falsas-operados e em grupos de ratas com 
endometriose peritoneal tratada e não tratadas com -6/3 e -9/6. 

 
 

 
ENDO: grupo com endometriose; Avaliação da concentração plasmática (A) e 
tecidual (B) de glutationa em grupo de ratas falsas-operadas: não tratadas; grupo 
ENDO: com endometriose e não tratada; grupo ENDO + -6/3: com endometriose e 
tratadas com -6/3 (1,2g/kg/dia; vo): grupo ENDO + -9/6; com endometriose e 
tratadas com -9/6 (1,2g/kg/dia vo). 
Teste de Kolmogorov-Smirnov evidenciou distribuição aproximadamente normal 
para todas as variáveis. Devido a grande heterogeneidade de variâncias, foram 
realizados dois testes paramétricos de acordo com o teste de homogeneidade de 
Levene: One-way ANOVA ou Brown-Forsythe. 
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5.5.2 Efeitos do ômega-6/3 e do ômega-9/6, sobre o TBARS no plasma e no 

tecido de ratas com endometriose peritoneal. 

 As dosagens do TBARS no plasma foram as seguintes: controle sem 

endometriose (falsa-operada) a média foi de 0,06 ± 0,00 nmol/ml; controle com 

endometriose a média foi de 0,17 ± 0,09 nmol/mL, no grupo tratado com ômega-6/3 

a média foi de 0,06 ± 0,00 nmol/mL; no grupo tratado com ômega-9/6 a média foi de 

0,05 ± 0,01 nmol/mL. Não houve nenhuma diferença nas dosagens do TBARS no 

plasma. As dosagens do TBARS no tecido foram as seguintes: controle sem 

endometriose (falsa-operada) a média foi de 0,09 ± 0,01 µM/g; controle com 

endometriose a média foi de 0,18 ± 0,00 µM/g; no grupo tratado com ômega-6/3 a 

média foi de 0,09 ± 0,02 µM/g; no grupo tratado com ômega-9/6 a média foi de 0,09 

± 0,02 µM/g. Houve diferença significativa entre o grupo controle com endometriose 

e o grupo controle sem endometriose (falso-operado) com p= 0,003; houve diferença 

entre o grupo controle com endometriose e o grupo tratado com ômega-6/3 na dose 

de 1,2 g/kg/dia com p= 0,005; havendo diferença entre o grupo controle com 

endometriose e o grupo tratado com ômega-9/6 na dose de 1,2 g/kg/dia com p= 

0,007 (Fig. 37). 
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Figura 37: Concentração plasmática (A) e tecidual (B) de TBARS em 
grupos de ratas falsas-operados e em grupos de ratas com 
endometriose peritoneal tratada e não tratadas com -6/3 e -9/6. 

 
 

 
ENDO: grupo com endometriose; Avaliação da concentração plasmática (A) e 
tecidual (A) de TBARS em grupo de ratas falsas-operadas: não tratadas; grupo 
ENDO: com endometriose e não tratada; grupo ENDO + -6/3: com endometriose e 
tratadas com -6/3 (1,2g/kg/dia; vo): grupo ENDO + -9/6; com endometriose e 
tratadas com -9/6 (1,2g/kg/dia vo). 
Teste de Kolmogorov-Smirnov evidenciou distribuição aproximadamente normal 
para todas as variáveis. Devido a grande heterogeneidade de variâncias, foram 
realizados dois testes paramétricos de acordo com o teste de homogeneidade de 
Levene: One-way ANOVA ou Brown-Forsythe. 
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5.5.3 Efeitos do ômega-6/3 e do ômega-9/6 sobre a Proteína C Reativa 

ultrassensível no plasma de ratas com endometriose peritoneal. 

 A inflamação foi avaliada através da mediana das dosagens de proteína C 

reativa ultrassensível no plasma (mg/L). Foram realizados dois controles: sem 

endometriose (falso-operado) e com endometriose. Foram realizados tratamentos 

com ômega-6/3 e ômega-9/6 ambos com dosagem de 1,2 g/kg/dia via oral por 

gavagem. A mediana do controle com endometriose foi 1,08; as dosagens do 

controle sem endometriose (falso-operado) e dos grupos tratados com ômega-6/3 e 

ômega-9/6 foram menores que 0,03 mg/L, ou seja, abaixo do nível de detecção do 

método (Tab. 15 e Fig. 38 ). 

 

 

Tabela 3- Efeitos do ômega-6/3 e do ômega-9/6 sobre a proteína C reativa 
ultrassensível no plasma de ratas com endometriose peritoneal 
 Controle com 

endometriose 
Controle falso 

operado 
Ômega-6/3 

(1,4:1) 
1,2g/kg/dia 

Ômega-9/6 
(3,7:1) 

1,2g/kg/dia 
Rata 1 1,09 < 0,03 < 0,03 < 0,03 
Rata 2 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 
Rata 3 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 
Rata 4 0,89 < 0,03 < 0,03 < 0,03 
Rata 5 1,07 < 0,03 < 0,03 < 0,03 
Rata 6 0,97 < 0,03 < 0,03 < 0,03 
Rata 7 1,86 < 0,03 < 0,03 < 0,03 
Rata 8 1,20 < 0,03 < 0,03 < 0,03 

Mediana 1,08    
A mediana do controle com endometriose foi 1,08 (p= 0,028), em todos os outros grupos as 
medidas da proteína C reativa foram < 0,03 mg/L, ou seja, abaixo do nível de detecção do 
método. 
O teste estatístico paramétrico não pôde ser executado porque os grupos tiveram variâncias 
zero. Foi realizado o teste de Wilcoxon de uma amostra. 
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Figura 38- Teste de Wilcoxon para proteína C reativa 

 

Há evidência estatística suficiente (p= 0,028) para afirmar que a 
mediana da proteína C reativa (1,08 mg/L) é diferente de 0,030 
mg/L. A decisão foi tomada para um nível de confiança de 95%. 
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6 DISCUSSÃO 

 O experimento foi realizado com o objetivo de tratar a endometriose com 

nutracêutico (ácido graxo poli-insaturado ômega-6/3 e ômega-9/6). A maioria dos 

trabalhos na literatura consultada utilizaram os ácidos graxos poli-insaturados como 

um suplemento alimentar. Foi utilizado um modelo de endometriose experimental 

baseado no modelo de Vernon e Wilson, (1985). 

 Observando a distribuição de desenvolvimento dos endometriomas desde o 

dia 1 até o dia 21, se observa uma curva ascendente, tendo o dia 14 como o período 

que apresentou os maiores pesos em relação aos outros dias (1, 7, 21), depois há 

uma queda (dia 21), esse período coincide com o que ocorre no processo 

inflamatório agudo. No início do processo inflamatório agudo há edema, aumento da 

vascularização, aumento fluxo sanguíneo e de células inflamatórias com suas 

secreções. Com o passar dos dias vai ocorrendo a regressão desses fatores que 

podem chegar até a segunda semana (KUMAR; ABBAS; FAUSTO, 2004). Portanto, 

a distribuição ascendente poderia ser explicada por esse processo que ocorre na 

inflamação aguda.  

Pesquisadores encontraram resultados semelhantes aos desta investigação, 

utilizando também um modelo de endometriose peritoneal. Eles observaram que 14 

dias após o autotransplante apenas eosinófilos e macrófagos apoptóticos 

permaneciam no local (UCHIIDE; IHARA; SUGMATA, 2002). Em outra investigação 

com utilização de um modelo de endometriose subcutânea, foi constatado maior 

aumento nos pesos dos endometriomas com 14 dias (PEREIRA, et al., 2015). 

Portanto, resultado parecido com esse experimento. Devido o dia 14 ter tido o maior 

desenvolvimento, ele foi eleito o controle para comparação com os tratamentos 

realizados. 

 Após ter sido estabelecido o controle, foi iniciado o experimento com a 

avaliação das drogas. Com o uso do β-estradiol houve diferença entre os pesos 

úmidos e secos dos endometriomas próximos ao ovário e o controle, com p= 0,009 e 

p= 0,017, respectivamente. Em relação aos endometriomas da parede abdominal, 

houve uma tendência de aumento dos pesos. Nos pesos dos hemiúteros esquerdos 

houve diferença significativa nos pesos úmidos e secos, com p < 0,001 em ambos. 

Esses resultados eram esperados, pois, o estradiol é um potente fator proliferativo 
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nas lesões e nos hemiúteros mesmo sadios. Os resultados deste experimento 

coincidem com os encontrados por Cason; Samuelsen; Berkley (2003), que 

encontraram aumento dos cistos derivados de autotransplante de hemiútero no 

abdome, quando o nível de estrogênio estava mais alto (Proestro) e ficavam 

menores no período mais baixo de estrogênio (Estro). Pereira et al. (2015) também 

observaram aumento de endometriomas com o uso de β-estradiol em modelo de 

endometriose subcutânea. Os pesos úmidos e secos dos hemiúteros esquerdos 

aumentaram significativamente com o uso do β-estradiol (p < 0,001 em ambos) 

resultado esperado, pois, o útero como órgão efetor responde ao estímulo 

estrogênico. 

 Quando os endometriomas foram tratados com acetato de 

medroxiprogesterona foi observada uma redução em relação ao controle dos pesos 

dos endometriomas úmidos e secos relativos próximos ao ovário com p = 0,003 e p 

< 0,001 respectivamente, resultado esperado devido ao antagonismo do acetato de 

medroxiprogesterona em relação ao β-estradiol. Em relação aos pesos dos hemi-

úteros esquerdos houve diferença nos pesos úmidos e secos com p= 0,001 e p= 

0,011 respectivamente, diferença essa que poderia ser explicada também pelo 

antagonismo do acetato de medroxiprogesterona em relação ao β-estradiol. 

 O grupo tratado com meloxicam apresentou uma grande redução em todos os 

pesos avaliados em relação ao controle com diferença significativa. Os pesos 

úmidos próximos ao ovário e da parede abdominal com p=0,001 e p=0,015 

respectivamente; os pesos secos próximos ao ovário e da parede abdominal com p< 

0,001 e p=0,046 respectivamente. Esses resultados do meloxicam demonstram a 

importância do processo inflamatório na fisiopatologia da endometriose. O 

meloxicam é um anti-inflamatório sem nenhuma ação hormonal, ele inibe a síntese 

de prostaglandina via ciclooxigenase, inibindo a ciclooxigenase-1 (COX-1) e a 

ciclooxigenase-2 (COX-2) de maneira não seletiva (BATLOUNI, 2010). Portanto, a 

redução dos pesos ocorreu apenas por contra da redução do processo inflamatório. 

Pereira et al. (2015), tratando endometrioma subcutâneo com ácido acetilsalicílico 

(AAS) na dose de 3 mg/kg, também obteve redução significativa em relação ao 

controle, pois, o ácido acetilsalicílico é um inibidor do NF-kB (O’NEILL; 

KALTSCHMIDT,1997).  Os pesos dos hemiúteros não tiveram nenhuma alteração, 

pois, os úteros não estavam com endometriose, não sendo possível ação do 
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meloxicam sobre eles. Em relação ao β-estradiol houve uma diferença significante, 

sendo que, os valores foram muito divergentes, porque o β-estradiol é um potente 

estimulante do crescimento das lesões e o meloxicam age no sentido de diminuir as 

lesões, dessa maneira houve diferença em todos os pesos comparados, inclusive 

em relação aos hemiúteros esquerdos, por conta do estímulo proliferativo do β-

estradiol sobre o hemiútero. Na comparação do meloxicam com o ômega-6/3 ambos 

provocaram diminuição dos pesos úmidos e secos dos endometriomas próximo ao 

ovário com p < 0,001 em ambos os pesos, sendo que, o meloxicam apresentou 

maior redução dos pesos. Na comparação do meloxicam com o ômega-9/6 ocorreu 

da mesma forma, o meloxicam apresentou a maior redução dos pesos úmidos e 

secos dos endometriomas próximo ao ovário com p= 0,006 e p= 0,001 

respectivamente. O acetato de medroxiprogesterona também foi efetivo em reduzir 

os pesos úmidos e secos dos endometriomas próximos ao ovário, com p < 0,001 e 

p= 0,018 respectivamente, mas não conseguiu ser melhor do que o meloxicam na 

redução dos pesos, mesmo tendo dois mecanismos de ação. Um dos mecanismos é 

sua capacidade anti-inflamatória, inibe as células do estroma endometrial de 

secretar interleucina IL-6, IL-8 e MCP-1 (GRANDI et al., 2016), agindo também como 

anti-inflamatório a progesterona inibe o NFkB (VAN LANGENDONCKT; CASANAS-

ROUX; DONNEZ, 2002b); outro mecanismo bastante conhecido é o antagonismo 

que exerce contra o estrogênio (β-estradiol), dessa forma, ela inibe por um lado a 

inflamação e por outro age via ação hormonal contra o β-estradiol. 

 O grupo tratado com ômega-6/3 obteve redução significativa dos pesos 

úmidos e secos dos endometriomas próximos ao ovário em relação ao controle, com 

p= 0,015 e 0,001 respectivamente, em relação aos pesos dos endometriomas da 

parede abdominal não houve diferença significativa, mas houve tendência de 

redução desses pesos, talvez se o grupo fosse mais homogêneo teríamos uma 

redução significativa. Os pesos dos hemiúteros não tiveram diferença, resultado 

esperado porque o útero era saudável. O grupo tratado com ômega-9/6 obteve 

redução significativa dos pesos úmidos e secos dos endometriomas próximos ao 

ovário em relação ao controle, com p= 0,009 e 0,002 respectivamente. Quanto aos 

pesos dos endometriomas da parede abdominal não houve diferença, mas ocorreu 

tendência de diminuição desses pesos. Em relação aos pesos dos hemiúteros houve 

um resultado esperado igual ao do ômega-6/3. 
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Na comparação entre o ômega-6/3 e ômega-9/6 não houve diferença entre 

eles em todos os parâmetros avaliados, ambos tiveram diferença em relação ao 

controle. Esse resultado entre os ômegas não surpreende, o ômega-6/3 como já foi 

dito tem efeito anti-inflamatório (SIMOPOULOS, 2002a; ALLAYEE; ROTH; HODIS, 

2009) e o ômega-9/6 tem efeito antioxidante (De ALMEIDA et al., 2015), ao 

administrar uma substância com efeito antioxidante haverá também um efeito anti-

inflamatório mesmo que indireto, ou seja, ao ser bloqueado o estresse oxidativo 

haverá diminuição também da reação inflamatória que o estresse oxidativo pode 

causar.  

 Na literatura foram encontrados trabalhos tratando endometriose com 

nutracêuticos diferente do que foi usado neste experimento, mas obtendo resultados 

expressivos. Ergenoglu et al., (2013) induziram endometriose peritoneal 

cirurgicamente. Após quatro semanas foi realizado outra laparotomia para medir os 

implantes. Realizaram coleta de sangue para avaliação do VEGF, TNF-α e MCP-1. 

Dividiram as ratas em dois gupos: grupo 1 (controle) e grupo 2 (resveratrol). Após 

três dias de descanso da laparotomia, iniciaram o tratamento por um período de 14 

dias. No grupo controle foi administrado 1 mL/kg/dia de solução salina intramuscular, 

e no grupo resveratrol foi administrado 10 mg/kg/dia intramuscular dissolvido em 

solução salina. No final do tratamento as ratas foram sacrificadas, realizado lavado 

peritoneal com 1 mL de solução salina, coletado sangue por punção cardíaca e 

retirado os implantes de endometriose. Não houve diferença nas medidas dos 

volumes do grupo controle em relação ao pré-tratamento e após o tratamento, no 

grupo do resveratrol houve uma diminuição significativa do volume em relação ao 

pré-tratamento e ao grupo controle. Os níveis de VEGF diferiram significativamente 

no plasma e no fluido peritoneal, houve diferença no MCP-1 somente no fluido 

peritoneal, no TNF-α não houve diferença no plasma e nem no fluido peritoneal. Os 

autores realizaram tratamento com nutracêutico, diferindo apenas na via de 

administração e no tipo de nutracêutico em relação a este experimento. Tiveram 

sucesso em diminuir tanto o volume quanto o processo inflamatório e a 

angiogênese, reforçando os achados neste experimento. Rudzitis-Auth et al., (2012) 

induziu endometriose cirurgicamente no mesentério intestinal e peritônio da parede 

abdominal de  camundongos. Usando xanthohumol (um flavanóide retirado do lúpulo 

da fabricação de cerveja) na dose de 100 µM, equivalente a 8 mg/kg administrado 
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via água potável, admnistração iniciando três dias antes da indução da 

endometriose. Avaliou as lesões endometrióticas através de imagem de ultrassom 

nos dias zero, 7, 14, 21 e 28 dias, conseguiu reduzir as lesões endometrióticas entre 

os dias 14 e 28. Esta pesquisa, assim como, a anteriormente citada, não usou 

ácidos graxos poli-insaturados, mas usou outro tipo de nutracêutico, contribuindo 

assim, para demonstrar que nutracêuticos podem ser úteis no tratamento da 

endometriose. 

 Foi sugerido que a vitamina D3 (colecalciferol) pode ter influência local sobre 

células imunes, que desempenham importante papel na patogênese e no 

desenvolvimento e manutenção da endometriose (CASTEELS et al., 1995). Abbas et 

al. (2013) induziram endometriose peritoneal cirurgicamente em ratas, após 28 dias 

da primeira laparotomia, realizaram uma segunda laparotomia, então, mediram a 

área transversa das lesões císticas. Iniciaram tratamento com 42 µg/kg/dia de 

vitamina D3 intraperitoneal por 21 dias. Após o período de tratamento eles mediram 

a área transversal do cisto, tendo observado que a área transversal dos cistos nas 

ratas tratadas houve redução de 48,8% em relação ao grupo controle. Esse 

nutracêutico teve um provável efeito modulador sobre células imunes que ajudou de 

certa forma a diminuir a inflamação, reduzindo assim, as lesões (CASTEELS et al., 

1995). O resultado desse experimento reforça mais uma vez os achados dessa 

pesquisa. Durak et al. (2013) baseado no excelente efeito antioxidante da vitamina 

C, que reage diretamente com o superóxido, radical hidroxil e oxigênio singleto, 

tendo também efeito sobre a diferenciação celular, crescimento celular e sobre o 

funcionamento ótimo do sistema imune; investigaram sua ação sobre cistos 

endometrióticos de endometriose peritoneal induzida em ratas. Eles usaram 40 

ratas, dividiram em 4 grupos com 10 ratas cada um: grupo controle C (1 mL água 

destilada), grupo V1 (2 mg/kg de vitamina C), grupo V2 (5 mg/kg de vitamina C e 

grupo V3 (10 mg/kg de vitamina C) todas as dosagens dadas por gavagem em um 

período de 6 semanas. Após o sacrifício  das ratas, foram avaliados o volume e o 

peso das lesões císticas endometrióticas. Houve diferença significativa entre o 

volume do grupo V3 e o grupo controle C. Na avaliação do peso, houve diferença 

entre os grupos V2 e V3 em relação ao grupo C. Portanto, resultados parecidos com 

esta pesquisa, onde a vitamina C provavelmente deve ter tido uma ação moduladora 

sobre o sistema imune e anti-inflamatória secundária ao seu efeito antioxidante. 
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Também servindo para reforçar a importância dos nutracêuticos no tratamento de 

lesões endometrióticas em um futuro próximo. 

 Foram encontrados na literatura artigos usando ácidos graxos poli-

insaturados, sendo a maioria, usando esse nutracêutico como suplemento. Netsu et 

al. (2008) induziram endometriose peritoneal cirurgicamente em ratas, depois 

ofereceram suplemento alimentar. Dividiram as ratas em dois grupos: um grupo teve 

livre acesso a suplementação dietética oral de ácido eicosapentaenóico (EPA) e o 

outro grupo teve livre acesso a suplementação dietética oral de ácido linoléico (LA) 

por um período de seis semanas. Eles realizaram várias avaliações como a 

espessura do interstício, sítio ativo da inflamação (o qual está relacionado com a 

progressão da endometriose); expressão de genes e composição de ácidos graxos 

nos tecidos (útero, fígado e parede abdominal). Então, observaram que a espessura 

do interstício foi bem menor no grupo EPA do que no grupo LA, muitos genes com 

down-regulation principalmente imunomoduladores (quimiocinas, citocinas e NF-kB) 

no grupo EPA, e o conteúdo de  ácido graxo ômega-3 estava significativamente mais 

alto no grupo EPA em comparação com o grupo LA, demonstrando uma ação 

inibitória do ômega-3 sobre as lesões endometrióticas. Trabalho que corrobora com 

os resultados deste experimento. Tomio et al. (2013), usaram ratas modificadas para 

produzirem ômega-3, injetaram endométrio triturado de rata no interior do abdome 

dessas ratas modificadas, duas semanas depois retiraram lesões císticas e 

observaram que as lesões eram bem menores no número e no peso que as lesões 

do controle (rata selvagem). Outro trabalho que está de acordo com esses 

resultados é o experimento de Akyol et al. (2016), eles realizaram uma laparotomia 

para implantar endométrio na cavidade abdominal, quatro semanas depois 

realizaram uma segunda laparotomia para medir o volume das lesões e colher 

líquido peritoneal para medir o nível de IL-6, TNF-α e VEGF, após essa segunda 

cirurgia iniciaram tratamento com ômega-3 intraperitoneal na dose de 450 mg/kg/dia 

durante quatro semanas, então, ao final dessas quatro semanas realizaram uma 

terceira laparotomia para reavaliar as lesões e colher novamente líquido peritoneal. 

Observaram que houve uma redução significativa do volume das lesões e 

diminuição do nível de IL-6, TNF-α e VEGF em relação à primeira avaliação. Os 

resultados desses autores são parecidos com esse experimento. Os resultados 

dessa pesquisa, e os encontrados na literatura confirmam a ação dos ômegas sobre 
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lesões inflamatórias. A maioria dos trabalhos na literatura usam os ácidos graxos 

poli-insaturados como suplemento, o que chama atenção dessa pesquisa é que os 

ácidos graxos poli-insaturados foram usados por via orogástrica (gavagem), e como 

tratamento nutracêutico. Diferindo, portanto, de alguns experimentos aqui citados e 

da maioria dos artigos da literatura. 

 Na comparação dos ômegas com o β-estradiol houve diferença significativa 

em quase todos os parâmetros, um resultado esperado já que o β-estradiol age 

estimulando as lesões, enquanto os ômegas agem diminuindo-as. Não houve 

nenhuma diferença entre o acetato de medroxiprogesterona e o ômega-6/3 em todos 

os parâmetros avaliados, ambos tiveram redução dos pesos dos endometriomas em 

relação ao controle. Entre o acetato de medroxiprogesterona e o ômega-9/6 não 

houve diferença na medida dos pesos dos endometriomas, ambos tiveram redução 

dos pesos dos endometriomas em relação ao controle, mas houve diferença nos 

pesos úmidos e secos dos hemiúteros esquerdos com p = 0,022 e 0,012 

respectivamente, com o acetato de medroxiprogesterona apresentando os menores 

pesos. Esse resultado poderia ser explicado pela ação hormonal do acetato de 

medroxiprogesterona, que pode provocar uma atrofia no útero, pois, como se sabe a 

progesterona tem ação anti-inflamatória (GRANDI et al., 2016; VAN 

LANGENDONCKT; CASANAS-ROUX; DONNEZ, 2002b) e antiestrogênica.  

 Na avaliação das contorções abdominais com o intuito de verificar a ação das 

drogas no quesito dor, foi observado que todas as drogas tiveram bom resultado em 

relação ao controle com endometriose. Na comparação do grupo tratado com 

ômega-6/3 com o grupo tratado com acetato de medroxiprogesterona houve 

diferença com p < 0,001, tendo o grupo tratado com acetato de medroxiprogesterona 

apresentado o menor número de contorções. Entre o grupo tratado com ômega-6/3 

e o grupo tratado com meloxicam houve diferença com p < 0,001, tendo o grupo 

meloxicam apresentado menor número de contorções. Não houve diferença entre o 

ômega-6/3 e o ômega-9/6. Entre o grupo tratado com ômega-9/6 e os grupos 

tratados com acetato de medroxiprogesterona e meloxicam houve diferença com p= 

0,001 em ambos, sendo que, tanto o grupo do acetato de medroxiprogesterona 

como o grupo do meloxicam apresentaram os menores números de contorções. Foi 

observado que tanto o ômega-6/3 como o ômega-9/6 não conseguiram ser melhor 

do que o acetato de medroxiprogesterona e o meloxicam, mas eles tiveram um 



99 
 

efeito analgésico significativo em relação ao controle, provavelmente devido ao 

efeito anti-inflamatório (SIMOPOULOS, 2002a; ALLAYEE; ROTH; HODIS, 2009) e 

antioxidante (De ALMEIDA et al., 2015) respectivamente. O motivo porque eles não 

tiveram um melhor desempenho do que o acetato de medroxiprogesterona e o 

meloxicam talvez sejam porque nessa pesquisa os ácidos graxos poli-insaturados 

foram usados como tratamento nutracêutico, pois, na literatura a maioria é usada 

como suplemento. Mesmo como tratamento esses resultados são concordantes com 

vários trabalhos da literatura. Mesquita et al. (2011) fez suplementação em ratas 

saudáveis com ômega-3 na dose 200 mg/kg/dia por 20 dias, comparou com 

tenoxicam 1 mg/kg/dia e soro fisiológico, usou o teste da formalina para avaliar a 

dor. Houve diferença entre o grupo ômega-3 e o grupo do soro fisiológico, mas não 

houve diferença em relação ao tenoxicam, sendo que, o tenoxicam apresentou 

maior tendência em diminuir a dor. Zafari; Behmanesh; Mohammadi (2011) 

compararam a intensidade da dor da dismenorreia primária entre ibuprofeno 400 

mg/dia e óleo de peixe 1000 mg/dia tomados no período menstrual, constataram 

diferença entre eles, sendo que, o óleo de peixe obteve o melhor resultado. Zillioux 

et al. (2016) usando suplementação oral relataram diminuição da alodínia em ratos 

após induzir cirurgicamente uma injúria no nervo periférico, compararam grupos de 

ômega-3 (DHA e EPA), falso operado, óleo de soja e ômega-3 associado a aspirina. 

Não houve diferença entre o grupo ômega-3 e o grupo ômega-3 associado à 

aspirina, mas houve diferença entre o grupo ômega-3 e os outros grupos. Galán-

Arriero et al. (2017) descreveram que a administração de ômega-9 associado a 

albumina promove a recuperação da função motora de membro posterior de rata, 

reduz a espasticidade e promove a antinocicepção após injúria de nervo central e 

periférico. 

 Ao avaliar a fertilidade, foi constatado que houve diferença entre o controle 

sem endometriose ou falsa-operada (6,8 ± 0,6 embriões) e o controle com 

endometriose (4,2 ± 0,7 embriões) com p= 0,019, demonstrando assim, que a 

endometriose realmente diminui a fertilidade. Quando foi comparado o controle com 

endometriose com ômega-6/3, ômega-9/6 e meloxicam, não houve diferença, tendo 

o meloxicam apresentado o menor número de embriões. Esses resultados divergem 

da literatura, pois, pesquisas usando ácidos graxos poli-insaturados do tipo ômega-3 

como suplemento melhoram a fertilidade. Provavelmente o resultado desse 
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experimento diverge da literatura, porque os ácidos graxos poli-insaturados foram 

usados como tratamento nutracêutico, o ômega-6/3 tem efeito anti-inflamatório 

(SIMOPOULOS, 2002a; ALLAYEE; ROTH; HODIS, 2009) e o ômega-9/6 tem efeito 

antioxidante (De ALMEIDA et al., 2015), que de maneira secundária funciona como 

anti-inflamatório. Eles poderiam diminuir a reação inflamatória, que normalmente 

ocorre no local da implantação do blastocisto. O meloxicam que também é um anti-

inflamatório, e não teve diferença entre ele e o controle com endometriose 

demonstra esse provável mecanismo, ou seja, ao diminuir a inflamação no local do 

implante do blastocisto, sua implantação seria prejudicada pela falta da reação 

inflamatória necessária para que ocorra o implante do mesmo. O consumo de 

grandes quantidades de ácidos graxos ômega-3 antes da implantação embrionária, 

pode provocar um down regulation na expressão e atividade de citocinas pró-

inflamatórias como IL-1, IL-6,TNF-α, e outras que exercem um papel regulatório na 

receptividade do endométrio como aposição, adesão e invasão da parede uterina 

pelo blastocisto (AKERELE; CHEEMA, 2016).   

A implantação do embrião requer a biossíntese de prostaglandina. Como já foi 

citado, as ciclooxigenases (COX) 1 e 2 são responsáveis pela produção de 

prostaglandinas. No endométrio, a produção da COX-1 diminui em resposta a 

progesterona e 17β-estradiol, e o nível de COX-1 diminui na fase média luteal. A 

produção da COX-2, que não é afetada pelos hormônios esteróides é restrita ao sítio 

de implantação, e depende da presença de um blastocisto pronto para o implante. A 

interleucina-1 em meio de cultura de embriões humanos induz a expressão do gene 

da COX-2 nas células do estroma endometrial (NORWITZ; SCHUST; FISHER, 

2001).  

 Durante a gravidez normal a decídua humana contém grande número de 

células imunes, tais como macrófagos, células natural killer (NK) e células T 

reguladoras. No primeiro trimestre, células NK (65-70%), células dendríticas (DC) (2-

4%) e macrófagos (10-20%) infiltram a decídua e se acumulam em torno das células 

trofoblástica invasoras. A depleção de células imunes em vez de ajudarem a 

gravidez, elas provocam a perda da mesma. A eliminação de macrófagos, células 

natural killer e células dendríticas tem efeitos nocivos sobre o desenvolvimento 

placentário, implantação e formação decidual (MOR et al., 2011). Na ausência das 

células NK o trofoblasto não é capaz de atingir a vascularização do endométrio, 
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levando ao término da gravidez (HANNA et al., 2006). A eliminação das células 

dendríticas impediu a implantação do blastocisto e a formação decidual, além disso, 

a falta das células dendríticas pode afetar a resposta angiogênica por inibir a 

maturação dos vasos sanguíneos (MOR et al., 2011). Percebido neste experimento, 

que a média de embriões foi de 6,8; portanto, menor que a média da literatura que é 

de oito embriões para rata wistar (DOS SANTOS, 2002). Fato esse que poderia ter 

contribuído para diminuir a fertilidade observada nesse experimento. 

Ao ser avaliado o estresse oxidativo através da glutationa, foi verificado uma 

diferença entre o ômega-6/3 e o controle com endometriose no plasma com p= 

0,038. Não houve diferença entre o ômega-9/6 e o controle com endometriose, mas 

houve tendência de aumento da glutationa com o ômega-9/6 no plasma. Quando foi 

avaliada a glutationa no tecido não houve diferença em nenhum dos parâmetros, 

mas mostrou uma forte tendência de elevação da glutationa tanto com o ômega-6/3 

quanto com o ômega-9/6. A média da glutationa no controle com endometriose foi 

de 4,99 ± 0,84 ng/g; a média do ômega-6/3 foi de 10,17 ± 2,47 ng/g; a média do 

ômega-9/6 foi de 11,25 ± 4,89 ng/g, observando os números dos ômegas e do 

controle com endometriose, é visto que eles são bastante expressivos na diferença 

entre eles, provavelmente não houve diferença estatística por causa da 

heterogeneidade desses grupos, e talvez pelo pequeno número da amostra. 

Infelizmente a literatura é escassa sobre a avaliação da glutationa no tratamento de 

lesões endometrióticas, foi realizada uma busca nas bases de dados do Google 

Acadêmico, Scielo, Lilacs e PubMed, não foi encontrado artigos para que pudesse 

fazer alguma comparação com os achados desse trabalho. 

Na avaliação do estresse oxidativo com o TBARS no plasma não houve 

diferença em nenhum dos parâmetros avaliados, a média do controle com 

endometriose foi 0,17 ± 0,09 nmol/mL; a média do ômega-6/3 foi 0,06 ± 0,0 nmol/mL 

e do ômega-9/6 foi 0,05 ± 0,01 nmol/mL, havendo grande tendência de diminuição 

dos níveis de malondialdeído (TBARS), provavelmente neste caso também teria a 

mesma explicação que foi dada para a glutationa no tecido, ou seja, não houve 

diferença estatística por causa da heterogeneidade desses grupos, e talvez pelo 

pequeno número da amostra. Na dosagem do TBARS no tecido houve diferença 

entre o ômega-6/3 e o controle com endometriose com p= 0,005; entre o ômega-9/6 

e o controle com endometriose com p= 0,007, evidenciando uma redução 
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significativa nos níveis do TBARS após o tratamento com os nutracêuticos (ômega-

6/3 e ômega-9/6). Na literatura há relatos que não houve diferença entre os 

marcadores de estresse oxidativo, como o relatado por De Andrade et al. (2010), 

que não encontraram diferença nos níveis de malondialdeído (TBARS) entre 

pacientes com endometriose e controle. Alizadeh et al. (2015) também encontraram 

aumento do TBARS não significante em mulheres com endometriose em 

comparação com mulheres saudáveis. Argüelles et al. (2004) sugerem que o nível 

de TBARS no soro não fornece nenhuma indicação do nível de TBARS nos tecidos, 

outros autores relatam o contrário. Mier-Cabrera et al., (2009) informaram aumento 

da atividade antioxidante e diminuição do TBARS no sangue periférico após 

suplementação dietética com alto teor de antioxidantes em mulheres com 

endometriose em comparação com mulheres sem endometriose. De Campos et al. 

(2011) relatam redução dos níveis de malondialdeído no plasma e no tecido em 

camundongos fêmeas, após suplementação com ômega-3 por 21 dias. Em uma 

revisão sistemática Carvalho et al. (2012), encontraram aumento dos marcadores do 

estresse oxidativo em pacientes com endometriose em comparação com controle, 

em 11 artigos dentre os 19 eleitos para revisão. 

Na avaliação da proteína C reativa no plasma, o grupo controle com 

endometriose apresentou uma mediana da proteína C reativa de 1,08 mg/L. Os 

grupos controle sem endometriose (falsa-operada), ômega-6/3 e ômega-9/6 

apresentaram um resultado abaixo de 0,03 mg/L, ou seja, abaixo do nível de 

detecção do método. Não foi possível realizar o teste estatístico para comparação 

entre esses grupos, porque eles tiveram variâncias zero, mas foi possível realizar o 

Teste dos postos sinalizados de Wilcoxon de uma amostra, que encontrou evidência 

estatística suficiente (p= 0,028) para afirmar que, a mediana da proteína C reativa 

(1,08 mg/L) do grupo controle com endometriose é diferente de 0,030 mg/L. Esta 

decisão foi tomada para um nível de confiança de 95%.       

  Em termos de resultado, isso significa que os ômegas tiveram competência 

de inibir o processo inflamatório. No grupo controle sem endometriose (falsa- 

operada) não poderia haver aumento da proteína C reativa porque não tinha 

endometriose nesse grupo. Grecu; Mirea; Grintescu (2003), relataram diminuição 

significativa da concentração de proteína C reativa em 88% dos pacientes sépticos 

usando emulsão lipídica de óleo de peixe e soja por mais de 5 dias. Gultekin et al. 
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(2014), conseguiram redução significativa da proteína C reativa, usando nutrição 

parenteral total enriquecida com ômega-3 e ômega-9 durante 5 dias em pacientes 

com sepsis severa. 

Ao final desse experimento foi observado que drogas como meloxicam, 

acetato de medroxiprogesterona e ácidos graxos poli-insaturados (ômega-6/3, 

ômega-9/6) obtiveram bom resultado no tratamento da endometriose. A 

endometriose continua sem uma etiologia definida, portanto, essas drogas servem 

como tratamento paliativo, que ao serem ingeridas à longo prazo levam ao 

aparecimento de efeitos colaterais importantes. 

O meloxicam que é um anti-inflamatório não hormonal pode ter efeitos 

colaterais como: úlceras gástricas, úlceras duodenais, riscos cardiovasculares 

(acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca, hipertensão e principalmente 

infarto do miocárdio), insuficiência renal aguda (lesão renal mais comum); nas 

grávidas podem levar a fechamento precoce do ducto arterial, diminuição do líquido 

amniótico e malformação fetal (BRASIL, 2012). O acetato de medroxiprogesterona 

apresenta os seguintes efeitos adversos: sangramento irregular, ganho de peso, 

diminuição da libido, acne, queda de cabelo, mastalgia e depressão. Esse 

medicamento apresenta ainda dois problemas, não pode ser interrompido se ocorrer 

efeitos colaterais, porque ele é administrado trimestralmente por via intramuscular, 

outro inconveniente é que a menstruação pode levar até um ano para ser 

restabelecida (NÁCUL; SPRITZER, 2010). Os ácidos graxos poli-insaturados podem 

apresentar um odor de peixe se ingeridos em dosagens mais elevadas (4% em 

dosagem menor que 3 g/dia, e 20% em dosagem de 4 g/dia). Esse efeito 

desagradável pode ser amenizado se ingerido às refeições (SANTOS et al., 2013). 

O consumo excessivo de ácidos graxos pode impedir a produção de agentes 

inflamatórios e provocar uma diminuição acentuada da resposta imunológica, assim 

como, diminuir a coagulação sanguínea e aumentar o tempo de sangramento. O 

aumento do consumo pode intensificar processos oxidativos, aumentando a 

formação de radicais livres, peróxidos e hidroperóxidos (COQUEIRO et al., 2011). 

Dentre os efeitos adversos relatados, os que causam menos morbidade são 

os relacionados devido ao uso dos ácidos graxos poli-insaturados, levando em 

consideração seu uso prolongado, parece bastante razoável em se pensar no uso 

de ácidos graxos poli-insaturados no tratamento da endometriose à longo prazo.  
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7 CONCLUSÕES 

 

1) Houve maior desenvolvimento dos endometriomas no dia 14. Os pesos úmidos e 

secos dos endometriomas próximos ao ovário e da parede abdominal, cresceram 

sob o estimulo do β-estradiol. Diminuíram sob o efeito do acetato de 

medroxiprogesterona, ômega-6/3, ômega-9/6 e do meloxicam. 

2) Os nutracêuticos ômega-6/3 e ômega-9/6 reduziram significativamente as 

contorções abdominais induzidas por ácido acético (equivalente a dor). 

3) A fertilidade não melhorou com os nutracêuticos ômega-6/3 na dose de 1,2 

g/kg/dia (efeito anti-inflamatório) e com o ômega-9/6 na dose de 1,2 g/kg/dia (efeito 

antioxidante).  

4) Os nutracêuticos ômega-6/3 e ômega-9/6 diminuíram o estresse oxidativo e a 

inflamação. 

5) Com o efeito dos ômega-6/3 e ômega-9/6 sobre o peso dos endometriomas, a dor 

o estresse oxidativo e a inflamação, se abre uma nova perspectiva de tratamento 

para a endometriose peritoneal, no mínimo de forma adjuvante. 
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