
ENDOMETRIOSE 

COMO CONQUISTAR A AUTO CURA? 



Introdução 

AUTO CURA DA ENDOMETRIOSE 

A Endometriose representa uma afecção ginecológica considerada comum, em que o 
tecido que reveste o útero, o endométrio, cresce anormalmente para fora do órgão, 
ocasionando dores, e em alguns casos, infertilidade. 

Atinge cerca de 5% a 15% das mulheres no período reprodutivo. 

Estima-se um total de 70 milhões de mulheres no mundo com endometriose! Muitas, 
nem sabem que apresentam essa condição clínica! 

 

É uma doença auto imune, portanto, tem um eixo emocional envolvido, requer um 
cuidado alimentar, terapêutico, comportamental e hormonal. 

 

Embora a maioria dos tratamentos foque apenas na questão hormonal e cessação da 
menstruação, minha experiência clínica (como Nutricionista e como paciente) mostra 
que o tratamento deve ser multidisciplinar, com mudança de hábitos de vida e na 
alimentação, principalmente. 
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Onde tudo começou 
No dia 09/12/2018 fui apresentada a uma dor tão intensa, no baixo ventre, que nunca havia 
sentido antes, a dor da endometriose. 

 

Em fevereiro de 2019, numa ressonância magnética, fui “supostamente” diagnosticada com 
endometriose, encaminhada para cirurgia para a retirada dos focos da doença no meu ovário 
esquerdo e útero. 

 

Não aceitei o diagnóstico médico, fui contra me submeter a uma cirurgia e iniciei, por conta 
própria, reposição hormonal com gestrinona e pentravam, e mudanças na alimentação. 

 

Após 6 meses com esse hormônio, o ovário, que estava em 79,3cc, foi para 29,9cc. O tamanho 
normal de um ovário é até 9cc. 
 

Terapias Integrativas Complementares 
Pesquisando sobre a doença, percebi que ela também apresenta uma origem no estresse e no eixo 
emocional e que isso teria que ser trabalhado para que a manifestação da mesma desaparecesse 
realmente. 

Iniciei um tratamento com acupuntura com base na Medicina Tradicional Chinesa, e foi lá que aprendi 
muita coisa sobre o funcionamento do meu corpo e sobre as terapias integrativas complementares. 
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ACOMPANHE A SAGA ENDOMETRIOSE COM MAIS DETALHES NO SITE DA NUTRI 
E NO CANAL DO YOUTUBE: 

 
https://samiakellerluccas.com.br/category/endometriose/ 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Ce54RlF69ng&t=486s 

 
 

Na figura ao lado, as placas 
mais escuras seriam os focos 
de endometriose 
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https://samiakellerluccas.com.br/category/endometriose/
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Terapias Integrativas Complementares 
 

Divido com vocês os passos que usei no meu caminho de AUTO CURA da ENDOMETRIOSE: 

 

Alimentação com base na Medicina Tradicional Chinesa – retirada de lácteos e glúten, cuidados 
intestinais, probióticos e prebíóticos 

Acupuntura – modulando o eixo hormonal e emocional 

Yoga / meditação – técnicas de visualização de auto cura e controle emocional 

Fitoterapia – uxi amarelo / unha de gato  

Psicoterapia – foco comportamental 

Florais quânticos – mensagem celular de auto cura 
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Na foto, alguns dos florais quânticos usados para 
regular a parte hormonal, uterina e ovariana. 



Como Conquistar a Auto Cura? 
(segundo minha trajetória pessoal até aqui) 

 

Esse e-book foi feito com carinho para mulheres que estão sem esperança no tratamento 
da endometriose! 

 

Para aquelas que estão tomando ou já tomaram muitos hormônios mas só tiveram efeitos 
colaterais. 

 

Para aquelas que perderam muito de sua qualidade de vida, que tiveram sua ansiedade 
potencializada e apresentaram vários transtornos de humor decorrentes do uso dos 
hormônios. 

 

Para aquelas que já operaram e tiveram recidivas nas operações e nas dores. 

 

Para aquelas que ainda não conseguiram se AUTO CURAR! 

 

QUERO QUE SAIBAM QUE HÁ ESPERANÇA! 

MEU CONSELHO PARA VOCÊS É: REPENSEM SEU ESTILO DE VIDA!  

Sua AUTO CURA vai depender disso! 
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Drª Sâmia Keller Luccas 
Nutricionista Clínica & Esportiva – CRN3 20382 

Coach de Emagrecimento 

Especialista em Fitoterapia 

Terapeuta Floral Frequencial 

 

DIETAS PERSONALIZADAS PARA ENDOMETRIOSE 

TERAPIA FLORAL FREQUENCIALPARA ENDOMETRIOSE 

 

 

CONQUISTE JÁ SUA AUTO CURA! 

www.samiakellerluccas.com.br 

(19) 98104-2212 

 

 

http://www.samiakellerluccas.com.br/

