
Tipo de cirurgia depende do estado geral materno, fertilidade desejada e gravidade da RU.

Casos mais graves: RU longitudinal, múltipla, do corpo uterino ou parede posterior, ou que se estendem ao colo ou ligamentos largos.

Quando não se consegue controlar a hemorragia, a Histerectomia é o tratamento de escolha!

A Rutura Uterina, que corresponde à disrupção da parede uterina, com protusão fetal e/ou placentária, é uma entidade rara, mas grave!

CASO CLÍNICO
Grávida, 36 anos, 5 partos termo (4 eutócicos e 1 CST, por sofrimento fetal, 2007). Casal sem antecedentes relevantes, não consanguíneo.
Gravidez não vigiada até às 28 semanas, quando foi encaminhada à consulta de Diagnóstico Pré-Natal (DPN) do Centro Hospitalar
Universitário do Algarve - Unidade de Faro, por ecografia realizada em clínica privada, com o diagnóstico de feto anencefálico.
Na consulta, foi objetivado hidrâmnios e feto em apresentação pélvica, anencefálico/acraniano. Foi explicada a situação clínica e o casal
optou por interrupção legal da gravidez. Após amniocentese, feticídio e confirmada assistolia fetal, iniciou ITP com mifepristone 200mg oral,
seguido de misoprostol 200mcg vaginal, de acordo com Protocolo do Serviço, baseado nas Recomendações da Ata Obstétrica e Ginecológica
Portuguesa. Após 8h, parto eutócico, com feto morto, sexo feminino, acraniano, 1065g.

Puerpério complicado por tromboflebite venosa pélvica séptica profunda, que resolveu com fluidoterapia, antibioterapia e enoxaparina.

Ao 20º dia de pós cirurgia, clinicamente estável e analiticamente sem alterações, teve alta, encaminhada para consulta de DPN.

Fatores de risco (FR) para rutura uterina (RU)

- Distensão uterina (gravidez múltipla, polidrâmnios, macrossomia);

- Versão fetal externa ou interna;

- Trauma abdominal;

- Perfuração iatrogénica;

- Uso excessivo de uterotónicos;

- Consumo de drogas ilícitas, como cocaína;

- Distocias;

- Alterações placentárias e/ou do útero;

- Endometriose.

Principal FR: Cesariana ou cirurgia uterina prévia. Risco varia com:

- Tipo incisão prévia (T 4-9%, vertical 1-7%, transversa 0,2-1,5%);

- Tipo de sutura prévia (única e travada Vs dupla e contínua);

- Multiparidade;

- Intervalo de tempo entre gestações inferior a 18 meses;

- Ausência de parto vaginal anterior;

- Macrossomia fetal;

- Gravidez de termo Vs pré-termo;

- Indução trabalho de parto (ITP) Vs TP espontâneo (1 vs 0,4%);

- Cesariana (CST) eletiva Vs CST precedida de TP (metade do risco).

CONCLUSÃO

O número de grávidas com cirurgia uterina prévia, elegível para interrupção da gravidez e/ou ITP, tem vindo a aumentar.

Dos métodos de ITP, o misoprostol é dos mais utilizados, devido à sua disponibilidade, acessibilidade e eficácia. No entanto, tem riscos, que
estão aumentados no casos de CST anterior e que incluem: rutura uterina, hemorragia grave, retenção placentária, evacuação cirúrgica do
útero, falha de ITP, necessidade de tratamento adjuvante para interrupção da gravidez e histerectomia.

Apesar dos riscos, com elevada morbi-mortalidade, como a RU, não há contraindicação absoluta para o uso de misoprostol nas grávidas com
CST anterior, devido a estudos1,2 relatarem que o seu uso não tem complicações nestas grávidas.

No entanto, há estudos3,4 que revelam que as grávidas com CST anterior têm risco de RU, que aumenta com o misoprostol, devido à cicatriz
reduzir a resposta a este fármaco, implicando doses maiores, mais tempo e abordagens adicionais, que aumentam o risco de RU.

Devido à discrepância de resultados, quando se decide o método de ITP e via do parto, deve-se ter em consideração os fatores de risco de
RU. Nos casos de CST anterior, o misoprostol deve ser utilizado na menor dose eficaz, para diminuir o risco de RU, hemorragia grave e taxa
de utilização de métodos auxiliares para a ITP e/ou interrupção da gravidez.

Dada a elevada morbi-mortalidade associada à RU, são essenciais, diagnóstico e tratamento imediatos, para minimizar os riscos.
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Estado fetal não tranquilizador
Dor abdominal

Hemorragia peri-parto
Diagnóstico de RU

Estabilização hemodinâmica e 
laparotomia emergentes!

No puerpério imediato: 
Dor nos pés, cansaço, sonolência e 

dispneia, sem perda hemática ativa; 
hemodinamicamente instável; 

auscultação pulmonar sem alterações; 
abdómen timpanizado e doloroso;
Ecografia: “Limitada por aerocolia, 

aparentemente sem líquido livre, útero 
com linha endometrial fina.”

Tomografia computorizada:
“Líquido denso intra-peritoneal, 
compatível com hemoperitoneu,

e útero com extravasão de contraste, 
com sangramento ativo.”

Análises: Hemoglobina 5,1g/dl e 
acidose metabólica.

Cirurgia emergente: “Quantidade abundante de 
sangue na cavidade abdominal, útero com rotura 

longitudinal da parede lateral, sangrante, com 
hematoma maciço a dissecar 1/3 da

parede lateral abdominal, prega vesicouterina e 
Fundo de Saco de Douglas.”

Histerectomia subtotal com salpingectomia bilateral.

Recebeu 8 unidades de concentrado eritrocitário, 6 de 
plasma fresco, 1 de crioprecipitado e 4g de fibrinogénio.


