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CASO CLÍNICO: PROLAPSO GENITAL





Não temos conflitos de interesses relacionados ao 
tema.



● ID: 79 anos, casada, aposentada.

● QP: “Sensação de bola na vagina”.

● HDA: Sensação de abaulamento vaginal há cinco anos. Dificuldade de iniciar a micção com necessidade 

de reduzir o prolapso para urinar, associada à sensação de esvaziamento vesical incompleto. Nega perda 

de urina.

● RS: Hipertensão arterial sistêmica - em uso de Losartana, 50mg/d / Diabetes - em uso de insulina.

● AGO: G4P4, menopausa aos 53 anos. - nega uso de TH e sangramento pós menopausa. / Mamografia 

categoria 2.

● HMP: Nega cirurgias prévias.

● HF: Nega história de prolapso genital ou incontinência urinária na família.

● HPS: Mora com marido de 75 anos, aposentado, atividade sexual eventualmente
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● Ao exame físico:

○ Índice de massa corpórea: 32,3kg/m²

○ Atrofia vulvo-vaginal leve

○ Sem perda de urina ao exame físico com prolapso reduzido

○ Contração fraca da musculatura do assoalho pélvico (Oxford 2/5)
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● Exame físico
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● Qual o estádio POP-Q do caso descrito?

a) Estádio 2 anterior

b) Estádio 3 posterior

c) Estádio 2 uterino

d) Estádio 3 uterino

QUESTÃO 1



POP-Q



POP-Q Ápice
Colo uterino

Bump RC et al, Am J Obstet Gynecol (1996) 175:10-17



● Quais são as principais estruturas anatômicas relacionadas ao prolapso uterino?

a) Ligamento de Cooper

b) Ligamentos cardinais e uterossacros

c) Ligamentos redondos e largos

d) Ligamentos pubouretrais e uretropélvicos

QUESTÃO 2



Wei JT, De Lancey JO. Functional anatomy of the pelvic floor and lower urinary 
trac. Clin Obstet Gynecol. 2004; 41: 3-17.



● Qual das alternativas abaixo pode ser uma opção conservadora no tratamento dessa paciente?

a) Laser

b) Pessário

c) Radiofrequência intravaginal

d) Exercícios de reforço da musculatura do assoalho pélvico

QUESTÃO 3



Milex Pessaries
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● Em relação ao prolapso uterino, qual das técnicas cirúrgicas abaixo constitui a principal opção para o 

caso em questão?

a) Colpocleise

b) Sacrocolpopexia

c) Reparo paravaginal

d) Fixação sacroespinhosa

QUESTÃO 4





● Qual técnica de correção de prolapso uterino apresenta a menor taxa de recidiva e dispareunia?

a) Colpocleise

b) Sacrocolpopexia

c) Reparo paravaginal

d) Fixação sacroespinhosa

QUESTÃO 5



OBRIGADO!


