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Introdução

Caso clínico

Os leiomiomas uterinos associam-se a várias complicações, entre as quais a hemorragia pós-parto (HPP).
Acrescer, a HPP tem outros fatores de risco conhecidos como a multiparidade e a macrossomia fetal. Este
caso é relativo a um acontecimento incomum na gestão da HPP.

Um caso de Hemorragia Pós-Parto - Expulsão vaginal 
espontânea de fibromioma submucoso no pós-parto 

Identificação

Vigiada na Consulta de Medicina Materno-Fetal:
- AO: Parto pré-termo (2º parto – 29 sem) 
- DG sob dieta (dg às 26sem)
- Mioma SM tipo 1 (FIGO) retroplacentar (6x6cm)
- Anemia ferropénica (Hb 9,5g/dL)
- Multiparidade

37 anos, melanodérmica
IO:3104

- 3 Partos eutócicos de termos
- 1 Parto eutócico pré-termo

Indução trabalho de parto por DG
Parto Eutócico às 19h40 – IG: 40sem+6d
RN 4260g IA: 8/10, 3º Estadio de TP sem intercorrências
Fez Profilaxia HPP (20U ocitocina) – sem HPP

Parto

D0 Pós-parto (5h pós-parto) – HPP abundante
- TV – coágulos abundantes no segmento inf
- Eco – Sem restos placentares, mioma SM fúndico
- Revisão de canal de partos - sem alterações.

GESTÃO HPP: 
- Massagem bimanual e uterotónicos (ocitocina, misoprostol)
- Curetagem uterina com saída de coágulos
- Tamponamento vaginal 
- 7h pós-parto: Mantém HPP ligeira – inicia sulprostone
- Inicia reposição FGG e 1 UCE (anemia – Hb 7g/dL)

Imagem 1 . Mioma SM fúndico 5h 
pós-parto

Imagem 2 . Ecografia ápós
expulsão de mioma

Imagem 3 – Mioma parido

Expulsão Espontânea de Mioma Submucoso:
- 8h pós-parto: Durante vigilância de tónus uterino – sensação 

de peso pélvico e expulsa massa duro-elástica ovoide com 
9x7x6cm (MIOMA SM) com controlo de perdas hemática.

- Exame anátomo-patológico: Leiomioma sem atipias.

Conclusão
Apesar dos leiomiomas serem comuns em mulheres em idade fértil, a sua expulsão no pós-parto é rara. No
pós-parto imediato, um mioma retroplacentar pode comportar-se como uma retenção tecidular pelo que
pode ser uma causa importante de HPP sendo necessária uma rápida intervenção.
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