
ROTURA UTERINA 

 

A rotura uterina é uma complicação da gravidez rara, porém que pode 

causar morbidade materna e fetal grave, além de estar associada a 

mortalidade.  A maior parte das roturas ocorrem em mulheres que tiveram 

incisão uterina anterior prévia, como a cesariana. 

A rotura de um útero sem cicatrizes pode ocorrer por trauma ou por 

fraqueza no miométrio. Alguns exemplos de trauma incluem acidentes ou 

manobras obstétricas (versão cefálica interna ou externa). Já a fraqueza no 

miométrio pode ser através de uma doença congênita (Ehlers-Danlos tipo IV) 

ou pode ocorrer devido a um parto prolongado ou uso de uterotônicos  

(ocitocina, misoprostol) durante o trabalho de parto. 

Fatores de risco para rotura uterina:  Rotura uterina anterior; Cirurgia 

uterina prévia; Indução do trabalho de parto; Multiparidade; Exposição a 

uterotônicos; Anomalias uterinas; Avanço da idade materna; Distócia; 

Macrossomia; Gestação múltipla; Placentação anormal; Intervalo interpartal 

curto <18 a 24 meses; Cerclagem prévia. 

A presença de fatores de risco combinados aumenta a chance da rotura 

uterina, sendo necessário analisar cada caso individualmente. Importante 

salientar que a presença de um fator de risco deve ser analisada em seu 

conjunto, não sendo indicativo de rotura uterina. É importante ressaltar que não 

existe nenhuma técnica confiável para prever uma rotura uterina. 

Fatores que diminuem o risco de rotura: Um parto normal anterior ou 

posterior a cesariana reduz significativamente o risco de rotura. 

Sinais clínicos: O quadro clínico pode variar bastante de acordo com o 

local, extensão da rotura e se a mulher está ou não sob o efeito de analgesia. 

As alterações consistem em mudanças importantes nos sinais vitais, pouco 

sangramento a sangramento vaginal intenso, dor constante ou aguda, sinais de 

hemorragia intra-abdominal (hipotensão, taquicardia, aumento da 

circunferência abdominal), hematúria (urina com sangue), anormalidades na 

frequência cardíaca fetal, contrações uterinas anormalmente duradouras e 

intensas, instabilidade hemodinâmica e alterações na forma do útero.  



Estes sinais clínicos podem ocorrer de forma conjunta, mas não precisa 

ocorrer todos os sinais para se determinar uma rotura uterina. Os sinais se 

apresentarão em diferentes combinações e intensidades de acordo com as 

características de cada rotura e mulher. 

Diagnóstico: É baseado na identificação clínica ou radiológica ou 

visualização direta de ruptura completa de todas as camadas do útero, 

incluindo a serosa. 

No caso de mulheres que não foram submetidas a cirurgia uterina 

anterior, os estudos científicos trazem uma incidência estimada de rotura 

uterina entre 1 a cada 5700 gestações a 1 a cada 20000 gestações.  Já no 

caso das mulheres com uma cesariana prévia a Conferência dos Institutos 

Nacionais de Saúde - Consenso de Desenvolvimento de Parto Vaginal após 

Cesariana concluiu que a incidência global de rotura uterina em mulheres com 

uma cesariana prévia foi de aproximadamente 325 por 100.000 mulheres 

submetidas a um processo de trabalho de parto, ou seja, aproximadamente 3 a 

cada 1000 mulheres. 

Morbidade e mortalidade materna: No ano de 2010 o National 

Institutes of Health (NIH) não encontrou nenhum relato de morte materna 

associada à rotura uterina, mas uma revisão de resultados maternos graves no 

Canadá relatou uma morte a casa 500 mulheres que sofreram rotura uterina. 

As principais morbidades relacionadas a rotura uterina foram transfusão 

sanguínea e histerectomia (retirada do útero). 

Morbidade e mortalidade perinatal:  A taxa de mortalidade fetal 

associada a ruptura uterina é de 5 a 6%. A morbidade relacionada a 

encefalopatia hipóxico-isquêmica (danos devido à falta de oxigênio ao feto) é 

em torno de 6% das roturas uterinas. Intervenção imediata após a rotura nem 

sempre evita grave acidose neonatal e mortalidade. 
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