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Resumo 

Introdução: Está estimado que cerca de 20%-40% das mulheres terão miomas uterinos ao 

longo da sua vida reprodutiva. A associação entre miomas uterinos, gravidez e infertilidade 

mantém-se um tema controverso. Segundo relatos gerais da literatura, a verdadeira incidência de 

miomas durante a gravidez varia entre 0,3 a 3,9% Os miomas têm sido considerados como uma 

causa comum de subfertilidade e abortos de repetição, assim como associados a várias 

complicações durante a gravidez, complicações estas que se estendem desde o momento da 

implantação do embrião até ao momento do parto, e mesmo no período pós-parto. Por outro lado 

sabe-se também que a gravidez pode influenciar o comportamento/evolução dos miomas, podendo 

estes aumentar de tamanho, degenerar ou sofrer um processo de torção. O sucesso demonstrado 

pelas taxas de gestação após a sua ressecção cirúrgica leva-nos a acreditar no facto de que estes 

tumores exercem algum papel na etiologia da infertilidade. A miomectomia aumenta as taxas de 

gravidez e cerca de 50% das mulheres submetidas a este procedimento engravidam após a cirurgia.  

Objectivo: estabelecer a relação existente entre a presença de miomas uterinos, 

infertilidade e complicações na gravidez.  

Conclusão: os miomas subserosos não afectam a fertilidade ou a taxa de abortos 

espontâneos; os miomas submucosos diminuem as taxas de fertilidade e a sua remoção melhora as 

taxas de concepção e de nascimento de nados-vivos; existem evidências de que os miomas 

intramurais podem prejudicar a concepção e ameaçar a viabilidade de uma gravidez. No entanto, 

estes dados requerem mais estudos e, desta forma, fica a dúvida a respeito do benefício do 

tratamento destes tumores somente para finalidade reprodutiva. No que toca às diferentes técnicas 

terapêuticas, a miomectomia é o procedimento de escolha para mulheres inférteis com miomas que 

ainda desejam engravidar e a via histeroscópica parece ser a preferida nos miomas submucosos.  
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