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Introdução: As malformações uterinas são raras,

com uma prevalência estimada de 4-7%. O

deficiente desenvolvimento de um dos ductos

paramesonéfricos dá origem a um hemi-útero com

um corno rudimentar. Este tipo de malformação

associa-se a um maior risco de gravidez ectópica e

rotura uterina, com uma taxa de nados-vivos de

29%. A sua remoção cirúrgica profilática está

recomendada

Objetivo: Descrição de caso clinico e revisão da

literatura.
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25 anos, G1
# Útero bicorpóreo completo na ecografia 1º 
trimestre 
Sem outros antecedentes relevantes

18 semanas
- Dor na fossa ilíaca direita (FID) com irradiação ao 

hipocôndrio direito 
- Agravamento em decúbito dorsal

» Exame objetivo: abdómen mole e
depressível, dor à palpação da FID sem
dor à descompressão.
Murphy renal negativo.

» Exame ginecológico: sem alterações.

» Ecografia: feto com boa vitalidade, LA
N, placenta sem sinais de descolamento.
Distensão das ansas intestinais distais.

Avaliação pela Cirurgia Geral 
HD:

- Cólica renal
- Colecistite Aguda

» Análises: Hb 12, 3g/dL, Leuc 20.000, PCR
negativa, função hepática normal

» Ecografia Abdominal: presença de líquido
puro intra-abdominal em moderada
quantidade. Sem outras alterações. Feto
vivo.

- Vigilância clínica em SO de Cirurgia Geral
- Reavaliação em 12 horas 

» Reavaliação analítica: Hb 10,7 g/dL

» Ecografia Abdominal: líquido não puro;
hemoperitoneu? 

- Encaminhada novamente à Urgência de Obstetrícia » EO: prostrada, palidez mucocutânea, dor 
intensa.

» Ecografia: Gravidez extra-uterina
Feto sem atividade cardíaca
Hemoperitoneu

Laparotomia exploradora emergente: feto e
placenta com bolsa amniótica intacta na
cavidade abdominal.
2 hemi-úteros: à esquerda com anexo esquerdo
normal; à direita hemi-útero com rotura
fúndica, ovário direito aderente à fosseta
ovárica

HEMI-HISTERECTOMIA DIREITAFigura 1: Ecografia do 1º trimestre identificando 2 cavidades 
uterinas, uma delas com uma gravidez evolutiva 

Figura 2: Exame macroscópico da peça operatória. 
Histologia: Percretismo placentar associado a rotura da 
parede uterina.

Discussão e Conclusão: A prevalência de gravidez em corno rudimentar é cerca de 1/40.000

gestações. A rotura uterina constitui uma complicação obstétrica rara mas grave, que põe em

risco a vida da grávida resultando, nestes casos, da incapacidade de distensão do útero face a

um útero normal. Dado o risco aumentado de aborto espontâneo, gravidez ectópica e rotura

uterina, e a taxa de nados-vivos ser de apenas 29%, a remoção cirúrgica profilática da

cavidade rudimentar está recomendada para otimização dos desfechos obstétricos.


