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O leiomioma do útero é uma patologia benigna que está associada à gravidez em 0,3 a
3,9% das gestações. Neste período, existe a possibilidade de crescimento do leiomioma
devido à hipertrofia miometrial e à maior vascularização local, além das modificações dos
receptores uterinos aos esteróides. No primeiro trimestre, há a possibilidade de
sangramento genital e conseqüente abortamento espontâneo por alteração da receptividade
do endométrio ao embrião, principalmente no caso dos submucosos. Por outro lado, no
segundo e terceiro trimestres, há maior incidência de parto prematuro, de deslocamento
prematuro de placenta, apresentação fetal anômala e restrição de crescimento fetal. Apesar
da possibilidade de haver crescimento do leiomioma, isso só ocorre em 20% dos casos.
Existem fatores responsáveis pela degeneração do leiomioma durante a gestação, tais como
a atuação de fatores de crescimento local, a atividade uterina no trabalho de parto, a
atuação dos princípios endócrinos relacionados  lactação (insulina, hormônio lactogênico
placentário e esteróides), a involução uterina pós parto e retorno as condições circulatórias
pré-gravídica.
MEMP, 33 anos, negra, casada, natural de Alegrete, moradora de Rio Grande. Foi
encaminhada ao Ambulatório de Alto Risco do Hospital Universitário de Rio Grande, por ter
miomatose uterina, diagnosticada casualmente por ecografia abdominal total realizada por
um quadro de pielonefrite. Desde então, iniciou o pré-natal em nosso serviço com sete
semanas e quatro dias de amenorréia, realizando oito consultas de pré-natal. Geralmente,
aconselha-se a observação seriada, por ecografia abdominal mensal e,a partir da 26ª
semana, deve ser complementada pela dopplerfluxometria. A complicação mais prevalente
dos leiomiomas na gestação é a chamada “síndrome dolorosa dos leiomiomas na gravidez”,
que consiste de dor localizada, náuseas, vômitos, febre baixa, leucocitose e aumento da
atividade uterina.Caso haja sofrimento fetal está indicado o parto cesárea de urgência. No
caso relatado- devido a diversos miomas subserosos, sendo os maiores de 92 mm no istmo,
58 mm na parede lateral esquerda e 33 mm na direita- foi realizado parto cesariano seguido
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de histerectomia puerperal. Ao anatomopatológico, útero com leiomiomas, pesando 2428g e
medindo 20 x 18 x 14 cm.

Figura 1- útero leiomatoso, pesando 2428g e medindo 20 x 18 x 14 cm.


