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INTRODUCTION

Oprolapso urogenital, ou prolapso de órgãos pélvi-
cos (POP), define a descida ou protusão de uma

ou mais estruturas pélvicas na vagina1-3. Representa uma
patologia exclusiva das mulheres que pode afetar a pa-
rede anterior ou posterior da vagina, o útero, a cúpula
vaginal ou uma combinação de dois ou mais comparti-
mentos. Estima-se que até metade das mulheres com
história de parto vaginal venha a apresentar algum grau
de POP ao longo da sua vida1-4. Apesar de a maioria
dos casos de POP não estar associada a mortalidade ou
morbilidade grave pode, no entanto, condicionar sin-
tomas ginecológicos, urinários ou gastrointestinais im-
portantes o suficiente para afetar a qualidade de vida
ou as atividades da vida diária da mulher5-7. Embora
rara, a possibilidade de o POP condicionar uropatia
obstrutiva com hidronefrose, insuficiência renal ou anú-
ria foi reportada em vários trabalhos da literatura e exi-
ge um reconhecimento e tratamento atempados, no in-
tuito de preservar a função renal8-9.
Os autores descrevem dois casos de uropatia obstru-

tiva associada a POP, em que foi possível resolver a uro-

patia com a inserção vaginal de um pessário de silicone.

CASO CLÍNICO 1

Mulher de 79 anos, caucasiana, reformada, que foi re-
ferenciada à consulta de ginecologia por hidronefrose
bilateral e insuficiência renal de novo no contexto de
prolapso urogenital. Na história pregressa destacavam-
se – hipertensão arterial essencial com 20 anos de evo-
lução, estenose aórtica ligeira a moderada, anemia da
doença crónica, dislipidémia e doença venosa periféri-
ca; não havendo história de cirurgias prévias, alergias ou
consumos. Dos antecedentes ginecológicos/obstétricos
destacavam-se dois partos eutócicos (peso ao nascer
3800g) e uma menopausa espontânea aos 50 anos, sem
tratamento hormonal.
Tratava-se de uma doente assintomática que foi en-

viada à consulta de urologia por agravamento recente da
função renal [creatinina sérica de 1,86mg/dL (valores
de referência: 0,6-1,0mg/dL)] e dilatação pielocalicial
bilateral, em exames de rotina, na ausência de litíase re-
nal. Nessa consulta foi objetivada uma eversão com-
pleta das paredes da vagina e interpretada como causa
da uropatia obstrutiva. Foi proposta a algaliação per-
manente e foi efetuado o encaminhamento da doente
para a consulta de uroginecologia.
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Nesta consulta, a doente referia a sensação de «mas-
sa a aflorar à vulva», de agravamento recente, sem sin-
tomatologia concomitante (tal como incontinência uri-
nária, urgência, noctúria, dor pélvica, necessidade de
redução do prolapso para iniciar a micção ou defeca-
ção, sensação de micção intermitente ou tenesmo), re-
ferindo a não intenção em manter a função sexual.
No exame objetivo era evidente a eversão total das

paredes da vagina com pequenas lesões ulceradas da
mucosa; todavia não haviam sinais de incontinência
urinária oculta – Figura 1.
Foram explicados à doente os significados de pro-

lapso de órgãos pélvicos e do compromisso renal asso-
ciado, bem como as opções terapêuticas disponíveis,
tendo a doente optado pela correção cirúrgica do pro-
lapso, com colocação provisória de pessário de silico-
ne, em conjunto com a aplicação tópica de estrogénios.
No intervalo de tempo decorrido entre a consulta

(com colocação do pessário de silicone) e o dia da ci-
rurgia verificou-se a resolução completa da uretero-hi-
dronefrose bilateral e uma melhoria significativa dos
resultados laboratoriais. Ao mesmo tempo, era apa-
rente a boa tolerância do pessário, a cicatrização das
lesões ulceradas, o suporte das paredes da vagina e a
continência urinária, pelo que a doente optou pela ma-
nutenção do pessário e vigilância regular em consulta
de ginecologia.
À data da elaboração deste artigo, dois anos após a

avaliação inicial, a doente permanecia satisfeita com o

pessário, sem hidronefrose e com parâmetros laborato-
riais renais estáveis. 

CASO CLÍNICO 2

Mulher de 90 anos, caucasiana, reformada, referencia-
da à consulta de ginecologia por hidronefrose bilateral
associada a POP.
Tratava-se de uma doente com história de hiperten-

são arterial essencial, depressão crónica e pancreatite
aguda litiásica com internamento hospitalar recente,
antecedentes ginecológicos/ obstétricos de cinco partos
vaginais no domicílio e menopausa espontânea aos 46
anos sem terapêutica hormonal.
A doente foi encaminhada para a consulta de urogi-

necologia após a identificação, em ecografia abdominal
(efetuada durante o internamento por pancreatite agu-
da), de dilatação pielocalicial bilateral. Nesta consulta
foram confirmados prolapso urogenital sintomático,
incontinência urinária de urgência, noctúria e necessi-
dade em reduzir o prolapso para iniciar a micção, ten-
do sido objetivada a eversão completa da vagina e um
corpo perineal curto.
Neste caso, tratando-se de uma doente com más

condições operatórias, foi proposta uma intervenção
primária com pessário de silicone e, caso não houvesse
tolerância ou melhoria das queixas, a correção cirúrgi-
ca do prolapso. Com o acordo da doente foi introduzi-
do em pessário em anel, de silicone e, desde então, a
doente foi mantida em vigilância regular na consulta
de uroginecologia, em que se assistiu a uma melhoria
significativa das queixas, excelente tolerância do pessá-
rio e uma evolução francamente positiva nos critérios
imagiológicos de barragem infravesical – Figura 2.

DISCUSSÃO

Os casos clínicos apresentados retratam duas situações
de esvaziamento vesical incompleto com hidronefrose
secundária a uma obstrução ureteral distal por pro lapso
urogenital.
Parto vaginal, idade avançada e obesidade são fato-

res de risco bem estabelecidos para a ocorrência de pro-
lapso urogenital. Já outros fatores, como parto distóci-
co com fórceps, idade jovem no primeiro parto, traba-
lho de parto prolongado ou parto vaginal com peso ao
nascer superior a 4500g., obstipação crónica, doença
do tecido conjuntivo, história de histerectomia ou his-

FIGURA 1. Prolapso de grau IV com eversão completa das paredes
da vagina
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FIGURA 2. Achados ecográficos antes e após a colocação do pessário de silicone

pós-miccional significativo (superior a 100mL) e a sua
presença pode condicionar uretero-hidronefrose bila-
teral que, quando não corrigida, origina insuficiência
renal pós-renal1,7,8, tal como nos casos descritos.
A prevalência de hidronefrose moderada a grave em

casos de prolapso útero-vaginal está estimada em cer-
ca de 4% e parece correlacionar-se, de forma direta,
com o grau do prolapso1,7. 
O tratamento do prolapso urogenital está indicado

no caso de prolapso avançado ou sintomático. A abor-
dagem terapêutica pode passar por uma abordagem
conservadora (com treino da musculatura do pavi-
mento pélvico e reposição local de estrogénios), colo-
cação de um pessário de silicone, ou por um tratamen-
to cirúrgico. A decisão pela abordagem mais indicada
deve ter em consideração a vontade e fatores inerentes
à doente, tais como a idade, o grau do prolapso ou com-
partimentos prolapsados, comorbilidade médica ou ci-
rúrgica e a intenção de preservar a função sexual5,6.
Micção obstruída, disfunção defecatória, erosões va-
ginais ou uretero-hidronefrose por angulação uretral
são sempre indicações para tratamento, mesmo que
possam ocorrer em mulheres pouco sintomáticas1,7-9.
A colocação de pessário é a única intervenção não

cirúrgica atualmente disponível para tratamento do

tória familiar de POP, são apontados como fatores de
risco possíveis para o seu aparecimento1-3.
A sensação de «massa a aflorar à vulva» e o peso pél-

vico são as manifestações clínicas mais frequentes. To-
davia, uma multiplicidade de queixas urinárias ou gas-
trointestinais podem estar presentes e variar consoan-
te a evolução do prolapso. Neste sentido, sintomas
como a incontinência urinária de esforço têm uma pre-
valência progressivamente menor, à medida que o pro-
lapso se estende para além do hímen (prolapso grau III
e IV), podendo dar lugar a queixas de obstrução ure-
tral como micção hesitante, fluxo intermitente, fraco e
prolongado, sensação de esvaziamento vesical incom-
pleto, necessidade de reduzir o prolapso para iniciar ou
completar a micção e, em alguns casos, retenção uri-
nária. Em termos fisiopatológicos, a retenção urinária
parece resultar da obstrução mecânica provocada pela
angulação uretral que, por sua vez, resulta do agrava-
mento progressivo do prolapso do compartimento an-
terior. Em simultâneo, a descida do útero leva a que as
artérias uterinas passem a exercer uma tração inferior
nos ureteros, o que conduz ao desvio do trígono e por-
ção ureteral distal para fora da pélvis e condicionando
obstrução uretral e/ou ureteral. Um terço dos casos de
POP de grau III ou IV apresenta um volume residual
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prolapso urogenital e consiste na colocação vaginal de
um dispositivo que suporta as estruturas pélvicas5,6.
Apesar de existirem, a nível mundial, diferentes tipos
de pessário, em Portugal o pessário em anel é o único
disponível no mercado. Este dispositivo é adquirido na
farmácia comunitária e colocado numa consulta de gi-
necologia, onde é assegurada uma vigilância regular,
no sentido de excluir corrimento vaginal patológico,
erosões vaginais, e promover sua substituição a cada 3
a 6 meses por um dispositivo esterilizado. O pessário
surge como opção terapêutica razoável em mulheres
idosas ou com comorbilidade que contraindique a ci-
rurgia, ou como abordagem de intervalo, enquanto a
doente aguarda a realização da cirurgia, ou ainda como
abordagem terapêutica em mulheres que recusam uma
intervenção cirúrgica5-7.
Por último, o tratamento cirúrgico estará indicado

para mulheres com prolapso sintomático e recusa ou
falência do tratamento conservador, mediante técni-
cas cirúrgicas e vias de abordagem diversas, cuja ex-
ploração ultrapassa o âmbito deste trabalho.
Nos casos reportados, o prolapso urogenital pro-

longado foi responsável por uretero-hidronefrose bila-
teral e alteração da função renal. Em ambos os casos foi
possível, mediante uma intervenção mínima (a alga-
liação ou colocação de pessário vaginal) a correção da
uretero-hidronefrose e a estabilização ou normaliza-
ção da função renal.

Em conclusão, estes casos ilustram que em doentes
idosas ou com más condições cirúrgicas, após uma his-
tória clínica e exame objetivo cuidadosos, é possível a
normalização da função renal mediante uma aborda-
gem conservadora do prolapso útero-vaginal.
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