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A rotura uterina representa uma complicação obstétrica grave,
associando-se a elevada morbimortalidade maternofetal.

Apesar de rara, a sua incidência (0.03-0.08%) tem vindo a
aumentar. A maior prevalência é em mulheres com cicatriz
uterina prévia mas existem outros fatores de risco (tabela 1).

O presente relato expõe um caso de rotura uterina numa
primigesta sem antecedentes cirúrgicos.

O presente caso pretende alertar para a necessidade de uma suspeita clínica, mesmo na ausência de aparentes fatores de
risco, e marcha diagnóstica precoces para o tratamento desta emergência obstétrica.
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CONCLUSÃO

Outros fatores de risco para rotura uterina

Uso de uterotónicos

Adenomiose

Multiparidade

Gravidez múltipla

Distócia

EVOLUÇÃO DO CASO

→ Nulípara, 36 anos, IG 41 semanas
→ Gravidez vigiada sem intercorrências

Internada para indução do trabalho de parto
- CTG: ACOG I, sem dinâmica
- colo: posterior, formado e fechado

colocados 50mcg de
misoprostol no FSP

6h depois: doente muito queixosa mas sem 
evolução cervical
10h depois: estado fetal não tranquilizador

Parto distócico por ventosa
-após dequitadura completa  hemorragia com hipotensão e taquicardia, 
que reverteram com massagem uterina bimanual e 25U de oxitocina
-constatada boa involução uterina e canal vaginal sem lacerações

2h depois: novo episódio de hemorragia com repercussão hemodinâmica
① Ecografia endovaginal: líquido intra-abdominal em quantidade ligeira + aparente imagem de descontinuidade na parede 
anterior miometrial vs. colo uterino

② Inspeção vaginal sob anestesia geral: vagina e colo íntegros 

③ Laparotomia exploradora: hemoperitoneu + rotura uterina vertical a nível do bordo esquerdo, atrás do ligamento largo, 
por baixo do ligamento útero-ovárico com extensão até ao colo

√ histerorrafia
√ toilette peritoneal
√ uterotónicos, 1 UCE, ácido tranexámico, fibrinogénio

doente admitida na Unidade de Cuidados Pós Anestésicos
√ 2 UCE, 2 unidades de plasma fresco

alta para o domicílio ao final de 4 dias

Tabela 1


