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Malformações Mullerianas – a importância do exame ginecológico: caso clinico
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Introdução:

As anomalias uterinas congénitas (AUC), são um grupo de doenças
raras com uma incidência estimada de 2-3%. Estas são o resultado de
uma alteração na embriogénese a nível do ducto Mulleriano, com
consequentes alterações anatómicas do útero e vagina. A Sociedade
Europeia Endoscopia Ginecológica (ESGE) classifica as diferentes
malformações com base na anatomia (Figura 1), propondo uma
avaliação inicial por ecografia pélvica suprapúbica a todas as mulheres
em idade fértil. As AUC estão associadas a um risco aumentado de
infertilidade e abortamentos de repetição. Na gravidez associam-se a
aumento de risco de restrição de crescimento fetal (RCF), parto pré-
termo (PPT), pré-eclâmpsia (PE) e apresentações fetais anómalas.

Existe uma importante associação entre AUC e anomalias do trato
genitourinário, podendo estas estar presentes em até 30% dos casos.
Quando são diagnosticadas anomalias congénitas vesicais ou renais, é
importante o estudo ginecológico detalhado para uma deteção precoce
de AUC e sua correta orientação.

Fig 1 – classificação ESGE/ESHRE de AUC (anomalia descrita assinalada a vermelho)

Caso clinico:

28anos
Nuligesta
Antecedentes pessoais: extrofia vesical com correção cirúrgica aos 9
meses, cistouretroplastia e ureteroneocistostomia.

Acompanhada em consultas de Urologia, sem referência aos orgãos
genitais internos (útero e ovários) nos exames imagiológicos efetuados.
Em consulta de Planeamento Familiar, o exame objetivo descreve a
presença de útero “didelfos” com colo único. Realizada ecografia
endovaginal que levanta a suspeita da existência de 2 colos.

Por discordância entre achados ecográficos e exame ginecológico foi
realizada ressonância magnética que relata a existência de útero
U3b/C2 (bicorporeal completo, bicolus).

Aos 28 anos foi encaminhada para consulta de Obstetrícia por
esterilidade primária com 3 anos de evolução. No exame ginecológico
foi detetado um septo vaginal longitudinal, que originava duas
hemivaginas, uma das quais com um colo cego (Classificação de AUC
U3b/C2/v1). A hemivagina cujo colo apresentava morfologia normal
localizava-se sob o meato uretral e dirigia-se anteriormente e para a
direita.

Após esclarecimento da paciente sobre a localização da vagina com colo
morfologicamente normal, verificou-se uma gravidez espontânea
passados 2 meses. A gravidez foi acompanhada no CHUSJ, sem registo
de intercorrências, exceto bacteriúrias assintomáticas, para as quais foi
medicada e mantida profilaxia antibiótica com nitrofurantoína.

Às 37 semanas, foi submetida a cesariana eletiva com laqueação tubária
por opção materna. Durante o procedimento, constatou-se a presença
de um hemiútero direito distendido (cavidade gravídica), com
hemiútero esquerdo de pequenas dimensões. Tendo em conta os
antecedentes cirúrgicos urológicos da paciente e opção por
esterilização, foi realizada incisão uterina fúndica. O recém-nascido
nasceu com 2700g. O período pós-operatório evoluiu sem
intercorrências.

Conclusão:
As AUC, apesar de raras, podem ter grande impacto na fertilidade. Tratando-se frequentemente de condições assintomáticas até à idade fértil, o

exame ginecológico cuidadoso e o uso de técnicas de imagem revelam-se de extrema importância para o diagnóstico e aconselhamento destas
situações clínicas.

Ecografia Transvaginal 3D: Útero didelfos, não se podendo confirmar / excluir 
completamente a existencia de 2 colos
Biometria do corpo uterino : Ut Dir = 39 x 29 x 36 mm

Ut Esq = 40 x 26 x 34 mm   

Fig 2 – Útero bicorporeal: hemiútero direito com incisão fúndica -
cavidade gravídica- e hemiútero esquerdo de pequenas dimensões


