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RESUMO 

 
O puerpério é o período de 6 a 8 semanas após o parto, quando o útero, 

que pesa mais de um quilograma logo após o parto, sofre uma involução 
fisiológica e retorna ao estado não-gravídico. O processo de involução do útero, 
como uma das principais características do puerpério, foi previamente avaliada 
pela palpação da altura uterina, que pode ser difícil em mulheres obesas e com 
miomas uterinos.O ultrassom é fundamental na avaliação da dinâmica puerperal 
normal e anormal, além de ser técnica não-invasiva, de baixo custo e com boa 
aceitação pelas pacientes. O objetivo deste estudo foi descrever as mudanças 
nas dimensões uterinas na primeira semana após parto vaginal ou cesáreo, de 
gestações únicas, em recém-nascidos a termo, com puerpério não-complicado e 
avaliar a influência da paridade, via de parto, amamentação e peso do recém-
nascido na involução uterina, de acordo com o período de tempo. Métodos: 91 
pacientes foram submetidas a exame ultrassonográfico nos dias 1(D1), 2(D2) e 
7(D7) pós-parto. Os diâmetros uterinos longitudinal, ântero-posterior e transverso, 
a espessura e comprimento da cavidade uterina e o volume uterino foram 
mensurados. Resultados: O volume uterino, diâmetro longitudinal, ântero-
posterior e transverso diminuíram 44,8%,  20,86% , 11,76% e 20,03%, 
respectivamente na primeira semana de puerpério. A espessura da cavidade 
uterina reduziu 23% e o comprimento da cavidade uterina 27,2%, nos sete dias 
pós-parto. Trinta e sete eram primíparas, 24 secundíparas e 30 tinham tido três ou 
mais partos. A influência da paridade sobre a involução uterina, 
independentemente do tempo, mostrou uma correlação significativa (p=0,0116) e 
quando avaliada de acordo com os diferentes períodos de tempo, D1, D2 e D7, 
não foi encontrada significância estatística em nenhum dos tempos estudados. 
Apenas no tempo 2 (D2) existiram diferenças significativas nos volumes uterinos 
devido ao tipo de parto, ou seja, o parto cesáreo apresentou média menor que o 
parto vaginal, p=0,044. As variáveis peso do recém-nascido e aleitamento 
materno tiveram relação significativa com a involução uterina independente do 
período de tempo analisado. Conclusão: Podemos estabelecer valores de 
referência das medidas do volume uterino na primeira semana de puerpério, 
ilustrando a característica populacional das mulheres atendidas no Hospital 
Universitário Antonio Pedro e no Hospital Municipal Maternidade Alexander 
Fleming. Observou-se nesta população que a paridade, o peso do recém-nascido 
e o aleitamento materno têm relação com a involução uterina. Em contra partida, 
a via de parto, a raça da puérpera, a idade gestacional no momento do parto, a 
utilização de ocitocina e o tipo de anestesia não influenciaram o volume uterino 
durante a primeira semana do pós-parto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

 

 The puerperium is the period of 6 to 8 weeks after delivery when the uterus, 
which weighs over one kilogram soon after birth, undergoes physiological 
involution and returns to non-pregnant. The process of involution of the uterus as 
one of the main features of the postpartum period, was previously assessed by 
palpation of fundal height, which can be difficult in obese women and in those with 
fibroids. Ultrasound is essential in assessing the dynamics of normal and 
abnormal puerperium, besides being a non-invasive and inexpensive tecnique well 
accepted by patients. The aim of this study was to describe changes in uterine 
dimensions in the first week after vaginal delivery or caesarian section of singleton 
pregnancies, in term newborns with uncomplicated puerperium and to evaluate the 
influence of parity, mode of delivery, breastfeeding and birthweight in uterine 
involution according to the time period. Methods: 91 patients underwent ultrasound 
examination on days 1 (D1), 2 (D2) and 7 (D7) postpartum. The uterine 
longitudinal, anteroposterior and transverse diameters, thickness and length of 
uterine cavity and uterine volume were measured. Results: The uterine volume, 
longitudinal, anteroposterior and transverse diameters decreased 44.8%, 20.86%, 
11.76% and 20.03% respectively in the first week of puerperium. The thickness of 
the uterine cavity reduced 23% and the length of the uterine cavity 27.2% in seven 
days postpartum. Thirty-seven were primiparous, 24 secundiparous  and 30 had 
had three or more deliveries. The influence of parity on uterine involution, 
regardless of time, showed a significant correlation (p = 0.0116) and when 
evaluated according to different time periods, D1, D2 and D7, we found no 
statistical significance in any of times studied. Only in time 2 (D2) there were 
significant differences in uterine volume due to the mode of delivery, cesarean 
delivery had lower mean volume vaginal delivery, p = 0.044. The variables weight 
of the newborn and breastfeeding had a significant relationship to uterine 
involution regardless of the time period analyzed. Conclusions: We established 
reference values for measurements of uterine volume in the first week of 
puerperium, illustrating the characteristic population of women seen at the Antonio 
Pedro University Hospital and Municipal Hospital Maternity Alexander Fleming. It 
was noted in this population that the parity, the birth weight and breastfeeding are 
related to uterine involution. In return, the mode of delivery, the women's race, 
gestational age at delivery, use of oxytocin and type of anesthesia did not affect 
uterine volume during the first week postpartum 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 O puerpério é o período de tempo entre o término do parto ou a expulsão 

da placenta e membranas e o retorno do sistema reprodutivo à condição não-

gravídica.1 É um período de 6-8 semanas, quando o útero, que pesa mais de um 

quilograma, inicia sua involução fisiológica.2,3  

 O puerpério pode ser classificado em três períodos: imediato (início após a 

dequitação da placenta, estendendo-se até o 10º dia), tardio (inicia-se no 11º dia 

e vai até o 45º) e o remoto (do 45º dia ao reinício dos ciclos menstruais).4,5 O 

período imediato do puerpério é o período de maior risco para o surgimento de 

complicações, pois é nele que as maiores alterações involutivas uterinas 

ocorrem.4  

As complicações do pós-parto envolvendo o útero ocorrem em 

aproximadamente 10% dos casos,6,7 sendo a hemorragia pós-parto a mais 

comum delas. A hemorragia pós-parto é definida como um sangramento vaginal 

anormal durante as primeiras 24 horas até a 6ª semana do pós-parto, com uma 

incidência de 0,7 a 1,0% de todas as gestações, sendo mais observada entre o 5º 

e 15º dias do puerpério.6 Em geral, a hemorragia resulta de uma contração uterina 

anormal, que não determina a obliteração dos vasos sanguíneos uterinos e a 

formação das ligaduras vivas de Pinard, mas pode ser decorrente também de 

retenção de porções placentárias.4    

 Mundialmente, a hemorragia pós-parto permanece como uma das mais 

importantes causas de mortalidade e morbidade materna, pondo em risco a 

fertilidade feminina, expondo a mulher aos riscos das transfusões sangüíneas e  



 

aumentando os custos da saúde pública.8 Essas complicações, ainda podem 

resultar em necessidade de procedimentos como a curetagem uterina.7  

 Para avaliar o útero puerperal, diferentemente da palpação abdominal que 

se baseia na altura uterina, o uso do ultrassom permite uma análise global do 

útero, através do cálculo do seu volume, baseando-se para isso em três medidas: 

diâmetro longitudinal, ântero-posterior e transverso. Com a melhora da resolução 

e da sensibilidade dos equipamentos atualmente disponíveis, a ultrassonografia 

tem papel cada vez mais proeminente na avaliação da dinâmica puerperal normal 

e patológica.4  

Em 1957 ocorreram os primeiros relatos do uso do ultrassom em 

Ginecologia e Obstetrícia, realizado por Ian Donald na investigação “de massas 

císticas e fibróides” em mulheres com abdômen volumoso.2,3,4,9 Em 1958, o 

exame ultrassonográfico começa a se consagrar após a publicação no periódico 

Lancet do  artigo intitulado “Investigação de massas abdominais pelo ultrassom 

pulsado” por Ian Donald, John MacVicar e Tom Brownm.4,9  

 A ultrassonografia começou a ser utilizada no puerpério primeiramente com 

Robinson10 (1972), seguido por Malvern e May11 (1973), com o objetivo de 

analisar a cavidade uterina e observar a retenção de tecido placentário em 

puérperas que apresentassem hemorragia pós-parto. Através do exame 

ultrassonográfico era possível avaliar as características da cavidade uterina e o 

aumento uterino provavelmente devido às infecções.4  

 A descrição das modificações ultrassonográficas normais do útero no 

puerpério é um pré-requisito para o diagnóstico de condições anômalas.2,3 Ela 

pode ajudar a evitar procedimentos invasivos desnecessários.2 O conhecimento 

obtido através dos exames ultrassonográficos, pode ajudar a  entender melhor a 

fisiologia do puerpério.3  



 

 A ultrassonografia é eficiente na tentativa de se detectar precocemente 

uma subinvolução uterina e a presença de restos placentários, aumentando a 

confiabilidade diagnóstica e permitindo o início precoce do tratamento. Para isso, 

padrões ecográficos da normalidade são necessários e devem estar bem 

estabelecidos.4  Na literatura há uma escassez de tabelas e curvas referentes à 

involução do volume uterino no período puerperal.4 A maioria dos trabalhos que 

trata desse assunto é internacional e utiliza metodologias e características 

populacionais distintas. 

    
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 



 

 

2.1. FISIOLOGIA DO PUERPÉRIO 

 

 O puerpério é o período do ciclo grávido-puerperal em que as modificações 

locais e sistêmicas, desencadeadas pela gestação, retornam ao estado pré-

gravídico.12 Nesse período existem mudanças que propiciam a volta dos órgãos 

reprodutivos à sua condição original.13  

 O conhecimento prévio sobre o útero puerperal baseava-se principalmente 

em estudos histológicos obtidos de amostras necrológicas de mulheres que 

morreram durante o puerpério.3 O processo de involução uterina era previamente 

avaliado pela palpação do fundo uterino ou exame bimanual, porém alguns 

fatores podem interferir nessa avaliação, como espessura da parede abdominal, 

graus variáveis de repleção vesical, ou ainda, mulheres com miomas uterinos.14  

 Alguns autores realizaram estudos avaliando o processo de involução 

uterina através da medida da distância entre a sínfise púbica e o fundo uterino (S-

FU). Cluett et al.15, 1995, fizeram aferições diárias da S-FU utilizando fita métrica 

em  28 mulheres saudáveis após parto vaginal , e concluíram que ela tem uma 

especificidade baixa (21%) e é pouco precisa para detectar anormalidades na 

involução uterina. 

 Em 1997, Cluett et al.16,  realizaram outro estudo, também utilizando fita 

métrica para descrever a involução uterina após parto normal em primíparas, e 

evidenciaram que há uma considerável variabilidade no padrão de declínio da 

medida S-FU.  

 O estudo prévio de Cluett et al.15, 1995, indicou que, devido à variabilidade, 

medições diárias S-FU não são de  valor clínico e devem ser interrompidas. O 

estudo de 1997 confirmou a conclusão anterior, uma vez que o padrão de 



 

involução uterina anormal indicado pela S-FU é muito variável para fornecer uma 

ferramenta de base para triagem clínica de pacientes com sub-involução uterina16. 

 Gita e Saeed17, 2006, também avaliaram a distância S-FU de primíparas 

com gestações a termo, que haviam tido parto vaginal. Os autores encontraram 

considerável variabilidade na diminuição diária da distância S-FU, o qual diminuiu 

cerca de 0,8 centímetros (cm) por dia e  deve ser zero entre 11 a 20 dias após o 

parto. Todas as pacientes completaram sua involução uterina no máximo no 

vigésimo dia pós-parto.  

 Buisson et al.18, 1993, concluíram que o acompanhamento tradicional da 

involução uterina pela avaliação clínica do volume do útero no pós-parto 

juntamente com o aparecimento dos lóquios é adequado e simples. Porém, 

Shalev et al.19, 2002, mostraram que o exame clínico manual não foi factível em 

50% das puérperas após parto cesáreo e em 2,5% após parto vaginal. 

Clinicamente, após a dequitação, o fundo uterino, em geral, tangencia a 

cicatriz umbilical e suas medidas são: 20 cm para a altura, 9 cm para a largura e 4 

cm para a espessura. A consistência é firme e não há dor.12  

Topograficamente, identifica-se, por vezes, a dextrorrotação fisiológica, e 

havendo retenção urinária, o fundo uterino ultrapassa a cicatriz umbilical.12  

O exame vaginal imediatamente após o parto mostra que o colo uterino 

está macio e embebido. Algumas vezes, torna-se quase preto devido às sufusões 

hemorrágicas, edematoso e lacerado. Tem cerca de 1 cm de espessura e 3 a 6 

cm de comprimento.13  

O orifício externo do colo uterino contrai-se lentamente permitindo, nos 

primeiros dias, a passagem de dois dedos. Ao final da primeira semana, ainda 

permanece pérvio, possibilitando a introdução de apenas uma polpa digital.5  



 

A restauração epitelial do colo uterino inicia-se dentro de quatro dias, e no 

final do sétimo dia, o edema e as lesões apresentam-se reduzidos. Dentro de seis 

semanas do pós-parto, o colo uterino apresenta características pré-gravídicas, 

embora possam persistir algum grau de edema e infiltrado celular.12  

Na cavidade uterina distinguem-se duas áreas: a correspondente à 

inserção placentária e a parte membranosa. O processo involutivo endometrial, 

que visa a constituir a mucosa uterina, é distinto nas duas áreas.  O processo de 

reconstituição da parte membranosa termina cerca de 14 dias após o parto, e da 

área da inserção placentária ocorre após seis semanas.12  

O local onde estava inserida a placenta contrai-se rapidamente, 

apresentando uma superfície em relevo e rugosa, de aproximadamente 7,5 cm de 

diâmetro.13 Ao término do 10º dia do pós-parto seu tamanho fica reduzido à 

metade. Em condições normais, os inúmeros vasos que desembocam nessa área 

sofrem trombose ou degeneração hialina retraindo-se consideravelmente. Os 

distúrbios desses processos podem acarretar hemorragias.20 Em seis semanas, o 

local da inserção placentária ainda pode ser reconhecido pelo seu relevo, embora 

não seja mais rugoso, medindo 24 mm de diâmetro.13 A cavidade uterina tornar-

se-á inteiramente epitelizada em torno do 25º dia do pós-parto.20  

O útero contrai-se vigorosamente nas primeiras horas para expelir restos 

placentários e deciduais, provocando dores tipos cólicas, cíclicas, denominadas 

tortos, que se acentuam durante a amamentação. O reflexo de Fergunson é o 

responsável pela acentuação das contrações uterinas por ocasião da 

amamentação.21 Essa atividade contrátil também se intensifica sob ação de 

drogas ocitócicas (ocitocina e metilergonovina).
20

 A intensidade da dor diminui 

gradativamente e, ao final do terceiro dia, já se torna tolerável.21  



 

O processo da involução e regeneração da ferida placentária, do colo e da 

vagina vincula-se à produção e eliminação de exsudatos e transudatos, que 

misturados com elementos celulares e sangue, são conhecidos como lóquios. O 

fluxo pode ser abundante quando há retenção de fragmentos placentários.20  

O útero involui rapidamente após o parto de tal forma que, pesando 1000- 

1200 gramas (g) e tendo 20 cm de altura e 4 cm de espessura, passa a pesar no 

40º dia, 50-100g e medir 7-8 cm de altura e 1 a 1,5 cm de espessura.12  

O ritmo de involução não é constante.20,21  Em geral, a altura uterina reduz-

se diariamente em 1 cm até o terceiro dia e depois em 0,5 cm até o 12º dia, 

quando o fundo do corpo uterino tangencia a borda superior da sínfise púbica.12 O 

útero continua a regredir, porém muito lentamente até seis semanas, quando não 

mais retornará às proporções encontradas nas nulíparas.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. A ULTRASSONOGRAFIA NO PUERPÉRIO 

 

Em 1976, Rodeck e Newton22 constataram que o útero puerperal tinha sido 

apenas examinado para avaliar a retenção de produtos da concepção por Malvern 

et al.11 em 1973, porém, a informação das dimensões da cavidade e os valores da 



 

mudança uterina não haviam sido obtidas. Então, realizaram estudo 

ultrassonográfico para obter as medidas da cavidade uterina no puerpério 

imediato.22 

De acordo com estudos ultrassonográficos, o útero puerperal exibe um 

processo de involução dinâmico durante as duas primeiras semanas após o 

parto.1 A aparência do útero no período do pós-parto imediato tem sido avaliada 

em vários estudos em mulheres assintomáticas.1,2,3,4,6,14,22,23,24,25,26,27,28,29 

Defoort et al.14, 1978, observaram que no segundo e terceiro dias do 

puerpério, o útero apresenta posição retrovertida, sendo que o maior eixo 

longitudinal mensurável do útero puerperal, frequentemente subestima a 

verdadeira dimensão uterina sagital. Esta posição do útero é devido 

provavelmente, a um corpo uterino que pesa sobre um segmento inferior 

hipotônico em combinação com a posição supina das mulheres examinadas3. 

Wachsberg et al.29, 1994, salientaram o impacto da angulação do útero sobre a 

medida do comprimento uterino. Dessa forma, a correção quanto à angulação 

uterina sobre o promontório deverá ser feita.14 

Mulic-Lutvica et al.3, 2001, ao analisarem 42 puérperas saudáveis após 

parto vaginal, observaram as mudanças do útero e da cavidade uterina durante 

todo puerpério, utilizando o exame de ultrassonografia.(Fig. 1) 

 

FIGURA 1: Mudanças do útero e cavidade uterina durante todo o puerpério vistas ao 
ultrassom. (a) Dias 1-3: O útero está retrovertido. A cavidade é vista parecendo uma fina 
linha branca na parte alta. A área cervical está expandida com fluido e conteúdo sólido. 
(b) Dia 7: O útero está verticalizado. Fluido abundante ou conteúdos mistos são vistos na 
cavidade inteira. (c) Dia 14: O útero está anteversofletido e a aparência do útero e da 
cavidade é similar ao dia 7. (d) Dias 28 e 56: O útero está em considerável diminuição no 



 
seu tamanho, a cavidade está vazia e aparece como uma fina linha branca. Pode ser 
percebido que o útero faz uma rotação sobre 100-180° ao longo da região cervical interna 
partindo de uma posição retrovertida nos dias 1 e 3 (a) para uma posição média no dia 7 
(b), para uma posição anteversofletida nos dias 14 (c) e 28 e 56 (d).3 

 
 

Mulic-Lutvica et al.3, 2001, ainda destacaram que os  fluidos e debris que 

preenchiam toda a cavidade uterina no sétimo e 14º dias, e os que se localizavam 

predominantemente na porção baixa do corpo e da área cervical, no primeiro e 

terceiro dias, não tinham nenhum significado patológico. 

Sokol et al.26, 2004, avaliaram 40 pacientes nas primeiras 48 horas após 

parto vaginal. Dessas, 16 pacientes (40%) apresentavam material ecogênico na 

cavidade endometrial. Em 14 pacientes este material localizava-se no segmento 

uterino inferior e, em apenas duas, estava no fundo. Quando compararam a 

relação entre a presença de material ecogênico com a duração do sangramento 

nessas pacientes, não foi encontrada relação. 

Zubor et al.25, 2010, após avaliarem o útero no pós-parto utilizando o 

exame de ultrassonografia em 6028 pacientes, concluíram que a presença de 

coágulos sanguíneos nos primeiros quatro dias do puerpério de parto normal é 

uma ocorrência comum com resolução espontânea. Alguns restos teciduais 

presentes no 1º dia do pós-parto podem sair espontaneamente também nos 

primeiros três dias de puerpério. Todavia, a presença de restos teciduais após o 

4º dia do pós-parto sugere a necessidade para esvaziamento cirúrgico do útero.  

Quanto ao achado de gás na cavidade uterina, Brown28, 2005, demonstrou 

que sua presença até o final da terceira semana após o parto não deve ser 

tomado como indicativo de endometrite. Ao avaliar 70 puérperas após parto 

vaginal descomplicado, encontrou gás intra-útero nos três primeiros dias em 19% 

dos casos e, na terceira semana, em 7%, porém sem evidências clínicas e/ou 



 

laboratoriais de endometrite. O autor considerou, quando de forma  isolada, um 

achado normal no puerpério. 

Para Al-Bdour et al.2, 2004, a aparência do gás na ultrassonografia é de um 

foco hipoecóico intenso, o qual pode ser confundido com artefato de 

reverberação. Os autores salientaram que alguns estudos prévios sugeriam uma 

relação entre gás e infecção causada por Escherichia coli e Clostridium 

perfringens. Porém, para eles, o gás é encontrado ocasionalmente na cavidade 

uterina após parto vaginal e sempre desaparece entre 1-2 semanas. Os autores 

ainda enfatizam que a presença de pontos hipoecogênicos na cavidade, não 

precisa necessariamente ser causada por gás. 

Mulic-Lutvica et al.3, 2001, também relataram a presença de gás na 

cavidade uterina.  Trinta e cinco das 48 puérperas avaliadas, apresentavam à 

ultrassonografia, útero vazio com cavidade uterina normal ou coleção fluida e 

homogênea preenchendo a cavidade. Todas foram tratadas conservadoramente e 

nenhuma mostrou evidência clínica de retenção de tecido placentário. Os 

achados ecográficos de área ecóica e irregular ou de material ecogênico e 

heterogêneo intra-útero estiveram associados a tecido placentário residual em 10 

de 13 puérperas, as quais foram submetidas à curetagem. 

Para Al-Bdour et al.2, 2004, ao realizarem medidas do útero e da cavidade 

uterina em 54 puérperas que tiveram partos vaginais, encontraram a cavidade 

vazia em 48 (89%) pacientes no primeiro dia pós-parto. A cavidade foi vista como 

uma linha branca ao longo da cavidade uterina completa, desde a região cervical 

interna até o topo do fundo uterino. No puerpério tardio, em 8 de 52 pacientes 

(15,3%), também foi encontrada a cavidade vazia.  

Lee et al.30, 1981, analisaram o útero de 25 pacientes pós-parto vaginal 

não complicado. A cavidade endometrial apareceu como um eco linear e em cinco 



 

delas (20%) uma pequena quantidade de sangue foi observada na porção inferior 

da cavidade. 

Sakki e Kirkinen23, 1996, ao avaliarem 100 mulheres após parto vaginal, 

encontraram grandes variações fisiológicas nas imagens ultrassonográficas da 

cavidade uterina no puerpério precoce. Eles concluíram que, nos primeiros quatro 

dias, as áreas ístmica e cervical podem conter coleções, devido a menor 

contratilidade e ao baixo tônus da região cervical. Pequenos pontos ecoluscentes 

ou ecodensos menores que 2-3 cm dentro da cavidade uterina também são 

achados fisiológicos inofensivos. 

Quanto à aparência ultrassonográfica de tecido placentário retido, para 

Almeida4, 2002, é variável, mas a detecção de uma área ecogênica focal intra-

útero causando irregularidade da cavidade, sugere fortemente o diagnóstico. 

Algumas vezes, o encontro de uma área heterogênea mista intra-útero pode 

sugerir tecido placentário retido, mas na ausência de tecido placentário, também 

pode ser secundária à coágulos sanguíneos ou à material necrótico e infectado. 

Na dúvida de fragmentos placentários retidos na cavidade uterina, Bem-

Ami et al.31, 2005, compararam a confiabilidade diagnóstica da avaliação clínica 

versus ultrassonográfica de 68 mulheres suspeitas de terem a presença de 

fragmentos trofoblásticos após parto vaginal, cesáreo ou aborto. As pacientes 

foram submetidas a ultrassonografia e a exame físico por médicos especialistas. 

Os autores verificaram que a sensibilidade da ultrassonografia foi maior em 

comparação com a avaliação clínica, porém a especificidade e o valor preditivo 

positivo foram maiores para o exame físico. 

 Além disso, Bem-Ami et al.31, 2005, concluíram que o material proveniente 

da curetagem uterina menor que 4 mililítros (ml) foi mais prevalente em mulheres 

que tiveram a suspeita de presença de restos trofoblásticos por ultrassonografia. 



 

Esses dados sugerem que havendo um volume relativamente baixo de retenção 

de tecido trofoblástico na cavidade uterina, o status do colo do útero que é 

utilizado para avaliação clínica, não é tão sensível como a avaliação 

ultrassonográfica. 

Acredita-se que há fatores de risco para complicações uterinas no 

puerpério. Shaamash et al.24, 2007, avaliaram 265 mulheres através da 

ultrassonografia, nos dias 1, 14 e 42 do pós-parto, vaginal ou cesáreo. As 

pacientes foram alocadas em dois grupos, de baixo e de alto risco para 

complicações uterinas puerperais, como subinvolução uterina, massa ecogênica 

ou heterogênea intra-útero, hemorragia pós-parto tardia e necessidade de 

curetagem. Os autores consideraram fatores de risco para essas complicações a 

rotura prematura de membranas, trabalho de parto induzido, hipertensão induzida 

pela gestação, hemorragia ante-parto, parto prolongado/operatório, 

corioamnionite e útero acima do tamanho normal. Eles concluíram que a presença 

de um ou mais fatores de risco, esteve significativamente associado com aumento 

em todas as medidas uterinas (isto é, com subinvolução) e, também, com 

aumento na chance de hemorragia pós-parto tardia e de curetagem uterina. 

Quanto a avaliar a involução uterina através das medidas do útero, isto é, 

seus diâmetros longitudinal, ântero-posterior e transverso, Defoort et al.14, 1978, 

concluíram que o diâmetro ântero-posterior não é um parâmetro apropriado para 

estimar o processo de involução. Já Al-Bdour et al.2, 2004, e Mulic-Lutvica et al.3, 

2001, ao avaliarem apenas o diâmetro máximo ântero-posterior, observaram que 

o mesmo, visto em corte longitudinal, parece ser uma medida conveniente para tal 

processo.  

Acredita-se que o processo involutivo uterino sofra influência de certas 

condições. Pode ser mais lento (hipoinvolução) nos casos em que ocorreram 



 

grandes distensões durante a gestação (polidrâmnio, prenhez múltipla), após 

cesárea, nas puérperas não-lactantes e quando se instala infecção (endometrite). 

Outras vezes, a involução é mais rápida (hiperinvolução), como ocorre em 

puérperas lactantes, grandes multíparas e nos casos em que a mobilização e a 

atividade física se reinstalam precocemente.12  

Quando nos interrogamos sobre a influência da paridade e do peso do 

recém-nascido na involução uterina, Rodeck e Newton22, 1976, ao avaliarem a 

involução do comprimento da cavidade uterina nos primeiros oito dias de 

puerpério, não encontraram diferenças estatisticamente significativas entre as 10 

primíparas e 10 secundíparas examinadas, porém a área da cavidade uterina 

calculada foi estatisticamente maior nas secundíparas. Também observaram uma 

correlação significativa entre o peso do recém-nascido e o comprimento da 

cavidade uterina em secundíparas, mas apenas no primeiro dia pós-parto. 

 Edwards e Ellwood6, 2000, avaliaram a influência da paridade na involução 

uterina e realizaram ultrassonografia abdominal em 20 primíparas e em 20 

multíparas em três ocasiões do puerpério (7, 14 e 21º dias). As médias do volume 

uterino foram maiores nas multíparas. A área uterina, quando analisada 

observando-se o comprimento e a largura do útero em 37 puérperas avaliadas 

nas duas primeiras semanas do pós-parto, não foi influenciada pela paridade. 

 Lee et al.30, 1981, verificaram que a média das medidas do útero pós-parto 

de primíparas foi menor em todas as dimensões do que em multíparas. Houve, 

todavia, grande variação no comprimento e na largura entre as primíparas. 

 Outro possível fator que poderia determinar diferenças na involução uterina 

seria a via de parto. Este fator foi abordado por Negishi et al.1, 1999, que 

avaliaram 319 puérperas no 30º dia do puerpério após parto vaginal e no 72º dia 

após parto cesáreo, sendo os diâmetros longitudinal e ântero-posterior do útero 



 

significativamente maiores no parto cesáreo. Os autores também verificaram a 

influência da amamentação no tamanho do útero, um mês após o parto vaginal, 

comparando mulheres que amamentavam 80% por dia com mulheres que 

amamentavam apenas 20% por dia, e não encontraram diferença significativa. 

 Rodeck e Newton22, 1976, Defoort et al.14, 1978, Mulic-Lutvica et al.3, 2001, 

e Al-Bdour et al.2, 2004, não encontraram correlação entre a involução do útero,  a 

paridade, a amamentação e o peso do recém-nascido. 

 Comparando as medidas da involução uterina nos casos de parto vaginal, 

em estudo de Koskas et al.27, 2008, que avaliaram a regressão do útero de 

acordo com o método de parto, podemos ver que a prematuridade e fetos 

macrossômicos atrasaram essa involução, e que a mesma, é mais lenta após o 

parto cesáreo. Um achado interessante é que a involução demorou mais quando 

a paciente já possuía cesárea prévia. 

 Em se tratando de uterotônicos, Zubor et al.25, 2010, analisaram a sua 

utilização como prevenção de intervenção cirúrgica desnecessária no período 

pós-parto, através da avaliação ultrassonográfica do útero. Todas as pacientes 

que tinham a presença de massa intrauterina hiperecogênica maior do que 2 cm 

ao exame de ultrassonografia, receberam uma dose única intramuscular de 

uterotônicos, (metilergometrina 0,2 miligramas ou ocitocina 5 unidades 

internacionais), e foi feito controle ultrassonográfico 24 horas após. O mesmo 

concluiu que a ultrassonografia rotineira concomitante à aplicação de uterotônicos 

diminuiu a taxa de intervenções cirúrgicas, como as curetagens e dilatações 

uterinas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. ULTRASSONOGRAFIA TRANSABDOMINAL & TRANSVAGINAL 

 

   Em estudo realizado para identificar o melhor método para uma avaliação 

precisa do volume uterino, sem ser necessariamente no puerpério, Mauad Filho et 

al.33, 2001, compararam o volume de 50 úteros medidos ao exame 

ultrassonográfico transabdominal e transvaginal. Verificaram uma variação 

estatística significante no diâmetro longitudinal, que foi maior na ultrassonografia 

transabdominal. Os autores explicaram esse fato pelo aumento do ângulo entre o 

colo e a vagina, provocado por repleção vesical importante, que é necessária para 

o exame transabdominal. Quando analisaram o volume uterino, não encontraram 

diferença estatística. 

Comparando o uso da ultrassonografia transabdominal com a transvaginal 

para avaliação do útero no puerpério, Brown28, 2005, acredita que o útero no pós-

parto imediato é melhor avaliado pela ultrassonografia transabdominal, já que 

com seu tamanho aumentado, ele provê uma janela sonográfica adequada para 

avaliação, sendo mais confortável para a paciente.  

Mulic-Lutvica et al.3, 2001, estabelecem que a ultrassonografia 

transabdominal  é preferível para examinar o útero nos 14 primeiros dias pós-



 

parto e, após o 28º dia, a via  transvaginal deve ser sempre utilizada porque 

permite melhor avaliação uterina. Todavia, a abordagem transabdominal 

necessita de repleção vesical completa, o que pode causar compressão uterina e 

alteração da imagem ultrassônica, bem como a compressão manual pela sonda, 

segundo Sakki e Kirkinen23, 1996. 

 

2.4.  HEMORRAGIA PÓS-PARTO 

 

Embora a prevalência de hemorragia pós-parto (HPP) varie entre os países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, representa a principal causa de morbidade 

e mortalidade materna em todo o mundo.34 No Brasil, a HPP se encontra em 

segundo lugar.5  

A hemorragia pós-parto (HPP) pode ocasionar seqüelas, tais como choque, 

insuficiência renal, coagulopatia e síndrome do desconforto respiratório do 

adulto.35 Suas complicações apresentam-se com maior freqüência no puerpério 

imediato.36  

Não existe uma definição única e satisfatória da HPP. Estima-se que a 

perda de sangue maior que 500 ml após parto vaginal ou maior que 1000 ml após 

parto cesáreo poderia diagnosticar uma HPP, mas o volume médio de sangue 

perdido em um parto vaginal de rotina pode ultrapassar esse montante.34,35  

Kominiarek e Kilpatrick34, 2007, destacam que as comparações no valor do 

hematócrito e hemoglobina no pré e no pós-parto e, uma diminuição de 10% nos 

níveis do hematócrito após o parto, podem ser mais precisas para o diagnóstico 

de HPP. Porém, as taxas de transfusão de sangue são as melhores estimativas 

da gravidade da hemorragia. 



 

A HPP pode ser classificada como primária ou secundária. A HPP primária, 

também chamada HPP precoce, ocorre dentro das primeiras 24 horas após o 

parto, e a secundária ocorre a partir das 24 horas até 12 semanas após o parto. A 

HPP primária ocorre em 4 a 6% das gestações34,35 e a secundária em 1 a 2% dos 

partos.37  

As causas de HPP primária incluem lacerações do sistema genital inferior, 

retenção de restos placentários, ruptura ou inversão uterina e coagulopatia 

subseqüente.35 As causas mais comuns de HPP secundária são involução 

anormal do sítio placentário na cavidade uterina, endometrite ou retenção de 

tecidos placentários. Malformações arteriovenosas da artéria uterina têm sido 

observadas recentemente como causa rara de hemorragia grave secundária pós-

parto.37 Grotegut et al.38, 2010, relataram que o uso de ocitocina em grandes 

quantidades, por um período de tempo prolongado, também pode ser identificado 

como fator de risco para HPP secundária à atonia uterina. 

Fatores de risco individuais têm sido descritos como preditores pobres da 

ocorrência da hemorragia pós-parto. Estudos que avaliaram mortes maternas 

mostraram que as mortes que ocorrem devido à hemorragia pós-parto envolvem 

um atraso nos cuidados básicos, no diagnóstico e no manejo da perda de 

sangue.8  De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), estima-se que 

mais de 80% das mortes maternas poderiam ter sido prevenidas ou evitadas.5  

Para Rodríguez e Alba36, 2000, pacientes que apresentam fatores 

condicionantes para hemorragia puerperal, mais precisamente para atonia 

uterina, como gravidez múltipla, trabalho de parto prolongado, macrossomia fetal, 

polidrâmnio e miomatose uterina, devem receber de forma preventiva 

administração de prostaglandinas ou metilergonovina via oral por quatro a sete 



 

dias. Para Miller et al.39, 2004, o uso rotineiro de uterotônicos para prevenir a 

HPP, pode reduzir a mortalidade materna em 40%. 

Um dos fatores de risco mais importante para HPP é ter tido uma HPP 

prévia. No entanto, em mulheres sem fatores de risco para a repetição da HPP, a 

explicação fisiológica para o aumento da reincidência é desconhecida. As 

evidências mostram que a HPP prévia aumenta o risco de recorrência em 8 a 

20% para a HPP primária e em 19% para a HPP secundária.34  

A maioria das causas de hemorragia pós-parto pode ser diagnosticada com 

base na avaliação clínica e laboratorial complementada pelas informações obtidas 

através do estudo ultrassonográfico.35 O estudo de Koskas et al.27, 2008, sugere 

que o exame ultrassonográfico do útero pós-parto pode ser útil em casos de HPP 

ou instabilidade hemodinâmica. 

A retenção de tecidos placentários é a causa mais comum de HPP 

secundária. O ultrassom pode ajudar no diagnóstico, mas sua precisão é variável. 

Os restos de tecido placentário aparecem com fluxo de alta velocidade e com 

baixa resistência ao estudo da ultrassonografia com doppler.35  

A tomografia computadorizada (TC) ou a ressonância magnética (RM) 

podem fornecer informações adicionais para a detecção, localização e 

caracterização da hemorragia pós-parto em casos difíceis, porém não são 

procedimentos de primeira linha para o diagnóstico.35   

O exame de ultrassonografia está bem estabelecido como uma modalidade 

para avaliar mulheres que apresentam hemorragia secundária ao período pós-

parto.7  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. OBJETIVO  

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar o padrão de involução uterina no puerpério imediato, baseando-se 

no volume uterino obtido a partir de mensurações ecográficas, em mulheres 

brasileiras atendidas no Hospital Universitário Antonio Pedro, Niterói- RJ e 

Hospital Municipal Maternidade Alexander Fleming, Rio de Janeiro- RJ. 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Avaliar a involução uterina segundo a paridade, a via de parto, consoante o uso 

de drogas para contratilidade uterina (ocitócicos), a idade gestacional no 

momento do parto, o peso do recém-nascido (RN), o padrão de aleitamento 

materno, e o tipo de anestesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. MATERIAL E MÉTODO 

 

4.1. DESENHO DO ESTUDO 

 Estudo observacional transversal. 

4.2. POPULAÇÃO 

Pacientes admitidas de setembro de 2009 a outubro de 2010, na 

Maternidade do Hospital Universitário Antonio Pedro e do Hospital Maternidade 

Alexander Fleming para realização de parto vaginal ou cesáreo. Após o parto, 

foram incluídas na pesquisa aquelas que se enquadravam nos critérios de 

seleção, após esclarecimento sobre o estudo e concordância em participar do 

mesmo (assinatura de consentimento livre e esclarecido). 

 As puérperas foram submetidas à exame ultrassonográfico transabdominal 

seriado para controle da involução uterina. Os exames foram realizados no 

primeiro dia, no segundo dia e no sétimo dia de puerpério.  

4.2.1. Cálculo do tamanho da amostra 

 Para avaliar se existem diferenças significativas no volume uterino de 

puérperas no puerpério imediato, foi utilizada a seguinte fórmula para o cálculo 

do tamanho da amostra:  

 

 

N=(Zα+Zβ)σ2/µ1 



 

                                                             
 

 

 Onde: 

N: número total de pacientes.  

Z: os valores referem-se ao nível de significância e ao poder do teste definidos. 

σ: é o desvio padrão estimado das diferenças de volume. 

µ1: é a diferença esperada, caso ela exista. 

Segundo o cálculo, são necessárias 89 pacientes de forma a garantir um nível 

de significância de 0,05 com um poder de teste de 0,8.  

 

 

4.2.2 Critérios de inclusão:  

 

 Gestação única a termo (idade gestacional a partir de 37 semanas até 41 

semanas completas). 

 Ausência de alterações obstétricas identificáveis durante a assistência pré-

natal (polidrâmnio, infecção ovular), no trabalho de parto ou momento do 

parto (descolamento prematuro de placenta, placenta prévia, retenção 

placentária com manobras intra-cavitárias ou curetagem, e hemorragia 

puerperal por hipotonia ou atonia uterina). 

 Ausência de alterações maternas (malformações uterinas ou miomatose 

uterina). 

 Ausência de alterações do recém-nascido (hidrocefalia, mielomeningocele, 

onfalocele e holoprosencefalia) e óbito fetal. 

 

 



 

 

 

4.2.3. Critérios de exclusão:  

 

 Infecção puerperal (em feridas operatórias ou endometrites). 

 

 

4.3. PROTOCOLO DE ESTUDO 

 

4.3.1 Definição das variáveis em estudo  

 

4.3.1.1. VARIÁVEIS DEPENDENTES  

 

 Foram medidos os seguintes parâmetros durante o exame 

ultrassonográfico: diâmetro longitudinal uterino (L), diâmetro ântero-posterior do 

útero (AP), diâmetro transverso uterino (T), espessura da cavidade uterina (E), 

comprimento da cavidade uterina (CC) e volume uterino (VOL). 

 

 Os índices mensurados podem ser definidos como: 

 

Diâmetro longitudinal uterino (L): medida ultrassonográfica tomada entre a serosa 

do fundo uterino ao orifício externo do colo, ao longo do maior eixo sagital do 

útero.40 Para a mensuração do diâmetro longitudinal do útero nos dois primeiros 

dias do puerpério foi realizada a correção da angulação uterina, própria deste 



 

período. Para tal, tomaram-se duas medidas separadas ao nível do promontório, 

que foram somadas, obtendo-se o diâmetro uterino longitudinal real em 

milímetros.29 (Fig. 2)  

 

FIGURA 2: Técnica de mensuração do diâmetro longitudinal do útero.4 

 

 

a) 
 

b) 



 
FIGURA 3: Foto de exame ultrassonográfico com a medida do diâmetro longitudinal 
uterino: a) medida do fundo uterino ao ângulo sobre o promontório; b) medida a partir do 
ângulo sobre o promontório até o orifício cervical externo do colo uterino. 

 

Diâmetro ântero-posterior do útero (AP): medida que compreende a distância 

máxima entre as paredes uterina anterior e parede uterina posterior, em corte 

sagital, perpendicular ao endométrio.3 (Fig. 4) 

 

 

FIGURA 4: Técnica de mensuração do diâmetro ântero-posterior do útero e da espessura 

da cavidade uterina em corte sagital do útero.4 

 

 

 

FIGURA 5: Foto de exame ultrassonográfico com a medida do diâmetro ântero-posterior 
uterino. 



 
 

 

 Diâmetro transverso uterino(T): medida em milímetros, entre a região 

cornual direita e a região cornual esquerda, em um corte transversal do 

útero.4 (Fig. 6)  

 

 

FIGURA 6: Técnica de mensuração do diâmetro T em corte transversal do útero.4 

 

 

 

 

FIGURA 7: Foto de exame ultrassonográfico com a medida do diâmetro transverso 
uterino. 



 
 

 

 Espessura da cavidade uterina (E): medida em milímetros, obtida pela 

distância ântero-posterior máxima da cavidade uterina, em corte sagital do 

útero.4 (Fig.4) 

 

 Comprimento da cavidade uterina (CC): dimensão em centímetros, da 

distância entre o fundo uterino e o orifício interno da cérvix uterina, medido 

pela ultrassonografia.41  

 

 Volume uterino (VOL): Obtido pela fórmula VOL= L x AP x T x 0,45, sendo 

expressa em centímetros cúbicos (cm3). A constante 0,45 (fórmula de uma 

elipse achatada) é utilizada devido ao formato piriforme do útero.33 

4.3.1.2. VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

 Idade gestacional (IG): calculada a partir da data da última menstruação 

(DUM), confirmada por ultrassonografia realizada antes de 20 semanas de 

gestação. Foi utilizado o critério de semanas completas, estabelecido como 

norma pela Organização Mundial de Saúde. 

 

 Via pela qual o parto foi realizado, dividida em: 

           - parto vaginal. 

           - parto cesáreo. 

 



 

 Paridade: número total de partos, referido pela puérpera, definido como 

expulsão de feto após 20 semanas e/ou com peso maior que 500 gramas. 

 

 Uso de ocitocina: referência ao uso, nas fichas obstétricas, para contração 

uterina no período do pós-parto imediato de pacientes submetidas a parto 

vaginal e cesáreo.  

 

 Tempo de rotura das membranas amnióticas: tempo decorrido, em horas, 

desde a rotura das membranas ovulares (diagnóstico clínico) até o parto, 

verificado em prontuário médico. 

 

 Peso do recém-nascido: obtido no berçário, expresso em gramas. 

 

 Tipo de anestesia: referência ao uso, dividido em: 

- raquidiana. 

- peridural. 

- anestesia local para realização de episiotomia. 

- não utilização de anestesia. 

 

 Aleitamento materno: tipo de aleitamento materno, obtido através de 

questionamento pelo pesquisador, à puérpera, dividido em: 

         - aleitamento exclusivo. 



 

         - aleitamento artificial. 

         - aleitamento combinado (exclusivo e artificial). 

 

 Etnia: segundo a cor da pele declarada: 

- Branca 

- Parda 

- Negra 

 

4.3.2 Técnica do exame 

  

4.3.2.1. ULTRASSONOGRAFIA TRANSABDOMINAL  

 

 Todos os exames de ultrassonografia transabdominal foram realizados com 

o aparelho de ultrassonografia Sonoace 8000 EX prime (Medison®), com 

transdutor convexo de 3,5 MHz. Os exames incluíram a avaliação dos diâmetros 

longitudinal, ântero-posterior e transverso, e ainda a espessura e o comprimento 

da cavidade uterina. Todos os exames foram realizados pelo próprio pesquisador 

diretamente envolvido no projeto.  

Cinco pacientes foram selecionadas para o teste da variabilidade 

intraobservador nas quais o observador realizou o exame três vezes no primeiro 

dia do pós-parto.  

 

 

 

 

4.3.3 Análise estatística 



 

 

Os dados foram analisados pelo programa de análise estatística S-Plus 

8.0.  

Todos os parâmetros estudados foram submetidos à análise descritiva e 

expressos por média e desvio-padrão. Foi estabelecido o nível de significância de 

0,05. 

O objetivo foi avaliar o comportamento do volume uterino em função do 

tempo decorrido a partir do parto.  

 Foram utilizados testes de comparação de médias, paramétricos e não-

paramétricos para avaliar a existência de diferenças nos volumes uterinos ao 

longo do período de tempo estudado. 

O comportamento do volume uterino em função do tempo decorrido a partir 

do parto utilizando outras variáveis para explicar o referido comportamento, foi 

analisado pelos seguintes testes: 

 O grau de associação entre a idade gestacional e o volume uterino foi 

avaliado por correlação linear através do coeficiente de correlação de 

Pearson. 

 A influência da via de parto, do bloqueio anestésico, da paridade, do peso 

do recém-nascido, da raça e do tipo de aleitamento sobre o volume uterino, 

foi analisada através do teste ANOVA. 

 A relação entre a paridade e o comprimento da cavidade uterina foi 

analisada pela medida de correlação não-paramétrica de Spearman. 

 A via de parto, de acordo com o período de tempo, e sua relação com o 

volume uterino foi avaliado pelo Teste t de Student pareado. 

 Possíveis diferenças intraobservador foram avaliadas pelo coeficiente de 

correlação de concordância. 



 

 

 

4.3.4 Local do estudo  

 O presente estudo foi conduzido na Maternidade do Hospital Universitário 

Antonio Pedro e no Hospital Maternidade Alexander Fleming, no período de 

setembro de 2009 a outubro de 2010.  

 

4.3.5. Consentimento informado 

 Por haver envolvimento de seres humanos foi obtido o consentimento livre 

e esclarecido das pacientes incluídas no estudo. Elaborou-se consentimento livre 

e esclarecido para os responsáveis legais pelas pacientes menores de idade, 

conforme determina as Resoluções 196/96, 251/97, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e a Declaração de Bioética de Helsinque (1964) e da Assembléia 

Médica Mundial de Edimburgo (2000). (Anexo 1) 

 

4.3.6. Comitê de ética em pesquisa 

 Este projeto foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina/ Hospital Universitário Antonio Pedro; CEP CMM/HUAP n 

135/09, CAAE: 0106.0.258.000-09 e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro- RJ; CEP 

SMSDC-RJ n 90/10, CAAE: 0105.0.314.000-10. (Anexo 2) 

 

 

5. RESULTADOS 



 

Foram convidadas a participar do estudo 96 pacientes; destas, quatro 

recusaram pelo fato de não poderem comparecer no sétimo dia de puerpério, e 

uma foi excluída por ter sido submetida à curetagem uterina imediatamente após 

o parto. (Fig. 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8: Diagrama da seleção das pacientes.  

 

 Noventa e uma puérperas foram submetidas a exames ultrassonográficos 

na primeira semana pós-parto, sendo que 34 pacientes (37%) não retornaram no 

sétimo dia. Foram realizados 239 exames de ultrassonografia transabdominal, 

assim distribuídos: D1 (91), D2 (91) e D7 (57). 

 A idade das puérperas  variou de 13 a 41 anos, com média de 24 anos, 

sendo que 47 (52%) estavam na faixa etária entre 20-29 anos, 21 (23%) na faixa 

entre 30-39 anos, 20 (22%) pacientes tinham menos de 20 anos no momento do 

parto e apenas 3 (3%) puérperas apresentavam mais de 39 anos.  
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Quanto à cor da pele declarada pela paciente, a maioria era parda, 

totalizando 43 puérperas (47%), seguida de 26 brancas (29%) e 22 negras (24%). 

Quanto à paridade, 37 (41%) eram primíparas, 24 (26%) secundíparas e 30 

(33%) tinham tido três ou mais partos. A média de filhos foi 2,26. A maioria, dos 

partos, 54 (59%), foi vaginal.  

A média da idade gestacional foi 39 semanas, variando de 37 a 41 

semanas. Aproximadamente 30 (34%) pacientes apresentavam mais do que 40 

semanas no momento do parto. 

O peso dos recém-nascidos variou de 2.125-4.320 gramas (g), sendo que a 

média foi 3.184g. 20 (22%) recém-nascidos apresentavam peso maior que 3.500g 

ao nascimento, e destes, 5 (25%) pesaram mais que 4000g. Apenas 10 (11%) 

tiveram o peso inferior a 2500g.  

Oitenta (88%) puérperas estavam realizando amamentação exclusiva e 

somente 2 (2%) não amamentaram. 71 (78%) receberam ocitocina imediatamente 

após o parto.  

Quanto ao tempo decorrido entre a ruptura das membranas 

corioamnióticas e o parto, em 80 (88%) pacientes este foi igual ou menor que 6 

horas. 

A tabela 1 descreve as características das puérperas submetidas a 

seguimento ultrassonográfico na primeira semana pós-parto. 

 

TABELA 1- Características das puérperas submetidas a seguimento ultrassonográfico na 
primeira semana pós-parto (n=91) 

Características n % 

Idade Materna (anos)   
< 20 20 22 

20-29 47 52 



 

30-39 21 23 
>39 3 3 

Paridade   
Primípara 37 41 

Secundípara 24 26 
Multípara 30 33 

Via de parto   
Vaginal 54 59 
Cesárea 37 41 

Aleitamento materno   
Exclusivo 80 88 

Não exclusivo* 11 12 
Etnia   
Parda 43 47 
Negra 22 24 
Branca 26 29 

Tempo de ruptura das 
membranas 

  

= ou < 6 horas  80 88 
> 6 horas  11 12 

*Aleitamento materno não exclusivo: artificial, combinado e não realização de aleitamento 

 

5.1. AVALIAÇÃO DAS MENSURAÇÕES ECOGRÁFICAS DOS 

DIÂMETROS E VOLUME UTERINOS  

Verificou-se, através do estudo ultrassonográfico, a variação nas 

dimensões do volume uterino ao longo do tempo estudado (D1, D2 e D7).  

Na primeira semana do puerpério, o volume uterino diminuiu 44,8%, isto é, 

passou de 839,9 cm3 no D1, para 463,2 cm3 no D7. A média do volume uterino 

variou menos do D1 para o D2, quando foi encontrada uma redução de apenas 

14,6%, de 839,9 cm3 para 717,2 cm3. 

A Tabela 2 descreve média, mediana e desvio padrão do volume uterino 

em função do tempo, D1, D2 e D7, nas puérperas avaliadas através de estudo 

ultrassonográfico. 

 

TABELA 2- Média, mediana e desvio padrão do volume uterino em função do tempo  



 

  n  Variável Média 
(cm3) 

Mediana 
(cm3) 

Desvio padrão 

  91  Vol D1 839,9 796,2 251,8 

  91  Vol D2 717,2 691,9 213,5 

  57  Vol D7 463,2 440,5 134,2 

n, número de gestantes avaliadas; Vol, volume uterino ao longo do tempo, D1, D2 e D7. 

  

O box-plot do volume uterino, para cada dia do puerpério avaliado, D1, D2 

e D7, pode ser observado na figura 9. 
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FIGURA 9: Box-plot dos valores observados do Vol para cada dia do puerpério avaliado 
nas pacientes estudadas (Vol=Volume uterino em cm3, Tempo no D1, D2 e D7). 

 

Quando analisamos as dimensões uterinas separadamente, os diâmetros 

longitudinal, ântero-posterior e transverso, observamos os seguintes resultados: 

A média do diâmetro longitudinal do útero foi de 18,29 cm no D1. Houve 

uma regressão de 3,88% no D2, com uma média de 17,58 cm, e de 20,86% no 

D7, com média de 14,47 cm. 

O box-plot do diâmetro longitudinal, para cada dia do puerpério avaliado, 

D1, D2 e D7, pode ser observado na figura 10. 

 



 

 

FIGURA 10: Box-plot dos valores observados do Long para cada dia do puerpério 
avaliado nas pacientes estudadas (L= diâmetro longitudinal em cm3, Tempo no D1, D2 e 
D7). 

 

O diâmetro ântero-posterior do útero reduziu 5,51% no primeiro dia, isto é, 

passou de uma média de 7,99 cm para 7,55 cm. A redução se manteve discreta 

até o sétimo dia, com o valor de 7,05 cm e uma regressão de 11,76%.  

O box-plot do diâmetro ântero-posterior, para cada dia do puerpério 

avaliado, D1, D2 e D7, pode ser observado na figura 11. 
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FIGURA 11: Box-plot dos valores observados do AP para cada dia do puerpério avaliado 
nas pacientes estudadas (AP= diâmetro ântero-posterior em cm3, Tempo no D1, D2 e 
D7). 
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O diâmetro transverso do útero apresentou uma média de 12,48 cm no D1. 

No D2, a média foi de 11,84 cm, uma diminuição de 5,13%. No D7 a regressão foi 

de 20,03%. 

O box-plot do diâmetro transverso, para cada dia do puerpério avaliado, 

D1, D2 e D7, pode ser observado na figura 12. 

 

 

FIGURA 12: Box-plot dos valores observados do Trans para cada dia do puerpério 
avaliado nas pacientes estudadas (T= diâmetro transverso em cm3, Tempo no D1, D2 e 
D7). 

 

 

5.2. AVALIAÇÃO DAS MENSURAÇÕES ECOGRÁFICAS DA 

ESPESSURA E COMPRIMENTO DA CAVIDADE UTERINA 

  

Verificou-se também a variação nas dimensões da espessura da cavidade 

uterina e no comprimento da cavidade uterina ao longo do tempo estudado (D1, 

D2 e D7).  

Na primeira semana do puerpério, a espessura da cavidade uterina 

diminuiu 23%, isto é, passou de 0,74 cm no D1, para 0,57 cm no D7. A média da 
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espessura da cavidade uterina teve uma pequena variação do D1 para o D2, 

quando foi encontrada uma redução de apenas 14,8%, passou de 0,74 cm para 

0,63 cm. 

A Tabela 3 descreve média, mediana e desvio padrão da espessura da 

cavidade uterina em função do tempo, D1, D2 e D7. 

 

TABELA 3- Média, mediana e desvio padrão da espessura da cavidade uterina em 
função do tempo (n=91) 

 n   Variável Média 
(cm) 

Mediana (cm) Desvio padrão 

 91   E D1 0,74 0,70 0,34 

 91   E D2 0,63 0,54 0,29 

 57   E D7 0,57 0,50 0,24 

n, número de gestantes avaliadas; E, espessura da cavidade uterina ao longo do tempo, D1, D2 e 

D7. 

 

Utilizando o teste ANOVA, foi demonstrado graficamente, através de Box-

plot, o comportamento da espessura da cavidade uterina ao longo do tempo. 

(Fig.13) 
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FIGURA 13: Box-plot dos valores observados da espessura da cavidade uterina de 
acordo com o tempo. 

 



 

O comprimento da cavidade uterina (CC), na primeira semana do 

puerpério, diminuiu 27,2%, isto é, passou de 13,36 cm no D1, para 9,72 cm no D7. 

A média do comprimento da cavidade uterina variou do D1 para o D2, de 13,36 

cm para 11,98 cm, diminuindo cerca de 10%. 

A Tabela 4 descreve média, mediana e desvio padrão do comprimento da 

cavidade uterina em função do tempo, D1, D2 e D7. 

 

TABELA 4- Média, mediana e desvio padrão do comprimento da cavidade uterina em 
função do tempo. 

n    Variável Média 
(cm) 

Mediana (cm) Desvio padrão 

91    CC D1 13,36 13,0 2,28 

91    CC D2 11,98 11,74 2,02 

57    CC D7 9,72 9,70 2,03 

n, número de gestantes avaliadas; CC, comprimento da cavidade uterina ao longo do tempo, D1, 

D2 e D7. 

 

Utilizando o teste ANOVA, foi demonstrado graficamente, através de Box-

plot, o comportamento do comprimento da cavidade uterina ao longo do tempo. 

(Fig.14)   
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FIGURA 14: Box-plot  dos valores observados do comprimento da cavidade uterina de 
acordo com o tempo. 

 

 

Na análise da correlação entre o comprimento da cavidade uterina e a 

paridade, independente do tempo, o p valor foi igual a 0,0426, mostrando haver 

correlação significativa entre essas duas variáveis. Na análise pelo coeficiente de 

correlação de Spearman, que mede a intensidade da relação entre variáveis, foi 

observada correlação fraca inversa entre essas duas variáveis (CC e paridade). O 

coeficiente de correlação de Spearman (rho) igual a -0,1314 indica que há efeito 

da paridade sobre o CC, mas é inverso, ou seja, há diminuição do CC com o 

aumento da paridade.  (Fig 15). 

 

 

 

FIGURA 15: Correlação entre comprimento da cavidade uterina e paridade - coeficiente 
de correlação de Spearman (rho = -0,1314), p = 0,0426. 

 

 

A correlação entre o comprimento da cavidade uterina e a paridade, nos 

tempos, D1 e D2 não foi significativa, sendo o p valor 0,1521 e 0,073 
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respectivamente. O coeficiente de Spearman foi -0,1509 no D1 (Fig 16) e -0,1889 

no D2 (Fig 17). 

 

 

FIGURA 16: Correlação entre comprimento da cavidade uterina  e paridade no D1 - 
coeficiente de correlação de Spearman (rho =-0,1509), p = 0,1521. 

 

 

 

 

FIGURA 17: Correlação entre comprimento da cavidade uterina e paridade no D2 - 
coeficiente de correlação de Spearman (rho =-0,1889), p = 0,073. 
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 No D7, existiu uma correlação significativa (valor p=0,0124) entre CC e 

paridade, negativa (rho=-0,3342), porém essa relação é fraca a moderada. 

Quanto maior a paridade, menor o valor de CC (Fig 18). 

 

 

FIGURA 18: Correlação entre comprimento da cavidade uterina e paridade no D7 - 
coeficiente de correlação de Spearman (rho =-0,3342), p = p=0,0124. 

 

 

 

 

 

5.3. AVALIAÇÃO DAS VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

  

 Ao analisar a influência da paridade sobre o volume uterino, 

independentemente do período de tempo estudado, através do teste ANOVA, 

encontra-se uma correlação significativa (p=0,0116). O coeficiente de correlação 

de Spearman mostrou haver associação entre a paridade e o volume uterino, 

porém a mesma se apresentou fraca (r=0,16). (Fig. 19). 
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FIGURA 19: Correlação entre a influência da paridade e o volume uterino 
independentemente do tempo (Teste ANOVA- p= 0,0116). Correlação de Spearman (r= 
0,16). 

 

 

Quando foi feita a análise da influência da paridade sobre o volume uterino 

de acordo com os diferentes períodos de tempo (D1, D2 e D7), não foi encontrada 

significância estatística nos dias estudados. (Fig. 20,21 e 22). 
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FIGURA 20: Correlação entre a influência da paridade e o volume uterino no tempo 1 
(D1) (Teste ANOVA- p=0,1277). Correlação de Spearman (r= 0,16). 
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FIGURA 21: Correlação entre a influência da paridade e o volume uterino no tempo 2 
(D2) (Teste ANOVA- p=0,1157). Correlação de Spearman (r= 0,16). 
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FIGURA 22: Correlação entre a influência da paridade e o volume uterino no tempo 7 
(D7) (Teste ANOVA- p=0,339). Correlação de Spearman (r= 0,12). 

 

A significância estatística da influência da paridade sobre o volume uterino 

somente quando interpretada independentemente do tempo, leva à análise da 

sobreposição das figuras 20, 21 e 22 (Figura 23). Quando são colocados os 

valores dos tempos (D1, D2 e D7), neste gráfico, observa-se uma tendência a 

formar uma reta ascendente, paralela com o eixo da paridade. Enquanto que, nos 

tempos D1, D2 e D7, analisados isoladamente, não há essa expressão. Quando 

retiramos da análise a influência de cada período de tempo, o aumento da 

paridade reflete volumes uterinos maiores, diferentemente da análise de cada 



 

período de tempo separadamente, nos quais a paridade não modifica o volume 

uterino de maneira significativa. 
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FIGURA 23: Correlação entre a influência da paridade e o volume uterino nos diferentes 
tempos sobrepostos (D1, D2 e D7). Tempo 1 expresso em círculos pequenos azuis. 
Tempo 2 expresso em círculos médios azuis e tempo 7 em círculos em cor vermelha. 

 

A análise da influência das outras variáveis sobre o volume uterino, 

independentemente do tempo, mostrou que o peso do recém-nascido e o 

aleitamento materno apresentam significância estatística (p= 0,0002 e p= 0,044, 

respectivamente), enquanto que a raça, a idade gestacional no momento do 

parto, o tipo de anestesia e a via de parto, não apresentam relação com o volume 

uterino no pós-parto (Tabela 5). 

 

TABELA 5- Influência das outras variáveis sobre o volume uterino independentemente do 
tempo. (Teste ANOVA) (n= 91) 

Variável p valor 

Peso recém-nascido 0,0002 

Aleitamento materno 0,044 

Raça 0,269 

IG 0,225 

Anestesia 0,153 



 

Via de parto  0,065 

n, número de gestantes avaliadas. 

 

Quando analisamos a influência da via de parto na involução uterina de 

acordo com o tempo, apesar dos partos vaginais e cesáreos apresentarem 

volumes semelhantes, o tempo 2 (D2) mostra diferenças significativas nos 

volumes devido ao tipo de parto, ou seja, o parto cesáreo apresenta média menor 

que o parto vaginal, p=0,044. (Tabela 6) 

 

TABELA 6- Influência da via de parto sobre o volume uterino (Teste t de Student) 

n Tempo partos vaginais 
(média) 

partos cesáreos 
(média) 

p valor 

91 D1 852,6 814,1 0,477 

91 D2 754,4 663,0 0,044 

57 D7 467,8 456,3 0,754 

n, número de gestantes avaliadas, média expressa em cm. 

 

Quanto à associação entre a IG e o volume uterino ao longo do tempo, 

tendo em vista que a igualdade entre as médias não garante a associação e a 

concordância das medidas, o grau de associação foi avaliado por correlação 

linear, através do coeficiente de correlação de Pearson. Por este método, o 

coeficiente pode variar de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 1, maior o 

grau de associação entre as medidas. Os coeficientes foram todos considerados 

baixos, e os valores de p foram maiores que 0,05. Podemos afirmar então, que 

não existe associação entre a IG e o volume uterino em nenhum dos três tempos 

estudados. (Tabela 7)   



 

 

    TABELA 7- Influência da idade gestacional no volume uterino de acordo com o        
tempo 

Tempo r p 

D1 0,061 0,564 

D2 0,059 0,574 

D7 -0,173 0,197 

    r: coeficiente de correlação de Pearson; p: p-valor 

 

A análise da utilização da anestesia e sua relação com a involução uterina 

de acordo com o tempo, de acordo com o teste ANOVA, revela que há apenas 

significância estatística, no tempo 2 (p= 0,045). Nos tempos 1 e 7, o p valor foi, 

respectivamente, 0, 741 e 0,740.  

Quando analisado qual o tipo de anestesia que torna os volumes uterinos 

menores no tempo 2, sem avaliar o tipo de parto, observa-se segundo o gráfico 

(Fig. 24), que o Box-plot com os menores valores de volumes uterinos é o 

correspondente a anestesia raquidiana, seguido da anestesia local. 

 

FIGURA 24: Box-plot dos valores observados do volume uterino de acordo com os 
diferentes tipos de anestesias realizadas no tempo 2, p= 0,045 (0: sem anestesia, 1: 
anestesia local, 2: peridural, 1+2: anestesia local combinada com peridural, 3: raquidiana; 
Vol: volume uterino expresso em cm3). 
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Quando avaliamos a utilização de ocitocina no pós-parto imediato em 

partos vaginais e cesáreos, nos diferentes períodos de tempo, não houve 

significância estatística, isto é, seu uso não causa efeito para a involução uterina. 

(Tabela 8) 

 

TABELA 8- Influência da ocitocina no volume uterino de acordo com o tempo 
(teste t de Student) 

Tempo p 

D1 0.3938 

D2 0.4494 

D7 0.9552 

p: p-valor 

 

5.4. AVALIAÇÃO DA VARIABILIDADE INTRAOBSERVADOR 

 

A variabilidade intraobservador foi testada através do coeficiente de 

correlação de concordância. Foram realizadas três aferições de cada uma das 

seguintes variáveis: diâmetro longitudinal, ântero-posterior, transverso e o volume 

uterino. As medidas foram realizadas em cinco pacientes diferentes.  

Os cálculos do coeficiente de correlação de concordância foram expressos 

na forma de matrizes, visualizadas nas tabelas 9, 10, 11 e 12. 

 

TABELA 9- Coeficiente de correlação de concordância da variável diâmetro longitudinal 

 [ ,1] [ ,2] [ ,3] 

[1, ] 1 0.8969946 0.9771494 

[2, ]  1.0000000 0.9632360 



 

[3, ]   1.0000000 

 

TABELA 10- Coeficiente de correlação de concordância da variável diâmetro ântero-
posterior 

 [ ,1] [ ,2] [ ,3] 

[1, ] 1 0.4122902 0.5420282 

[2, ]  1.0000000 0.6630066 

[3, ]   1.0000000 

        

 

TABELA 11- Coeficiente de correlação de concordância da variável diâmetro transverso 

 [ ,1] [ ,2] [ ,3] 

[1, ] 1 0.9953051 0.9911493 

[2, ]  1.0000000 0.9954892 

[3, ]   1.0000000 

  

 

 

 

TABELA 12- Coeficiente de correlação de concordância da variável volume uterino 

 [ ,1] [ ,2] [ ,3] 

[1, ] 1 0.956212 0.9945634 

[2, ]  1.0000000 0.9689597 

[3, ]   1.0000000 

     

  

Quando o valor do índice do coeficiente de correlação de concordância se 

aproxima de 1, isso significa que as medidas são semelhantes, tanto que a 

correlação da medida 1 com a medida 1 é exatamente igual a 1, a 2 com a 2 é 1 e 

a 3 com a 3 é 1. Parece que somente para a variável diâmetro ântero-posterior 

não existe uma boa concordância, já que as correlações entre as avaliações 1, 2 

e 3 são menores que 0,75. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. DISCUSSÃO 

De acordo com estudos ultrassonográficos, o útero puerperal exibe um 

processo de involução dinâmico durante as primeiras duas semanas após o 

parto.1 Com a melhora significativa da resolução e da sensibilidade dos 

equipamentos atualmente disponíveis, a ultrassonografia tem papel cada vez 

mais proeminente na avaliação da dinâmica puerperal normal e anormal4, além de 

ser técnica não-invasiva, de baixo custo e com boa aceitação pelas pacientes.33 

Porém, a utilização da ultrassonografia de rotina no puerpério ainda é questão de 

debate.27  

Mulic-Lutvica et al.3, 2001, Al-Bdour et al.2, 2003, e Almeida4, 2002, 

realizaram estudo abrangendo quase a totalidade do puerpério. Alguns autores, 

Rodeck e Newton22, 1976, Defoort et al.14, 1978 e  Shalev et al.19, 2002, 



 

analisaram principalmente a primeira semana do puerpério, enquanto Edwards e 

Elwood6, 2000, Sokol et al.26, 2004, Deans e Dietz7, 2006, Shaamash et al.24, 

2007, avaliaram ocasiões isoladas do puerpério. 

Na prática obstétrica, quando há suspeita clínica de complicações pós-

parto, como endometrite ou hemorragia, porém com dúvidas se o volume uterino 

encontra-se dentro dos valores da normalidade no exame de ultrassonografia, a 

utilização de valores de referência serviria como base para interpretação de 

condições anômalas ou não anômalas, permitindo melhor atenção no puerpério. 

O ideal seria que cada serviço de obstetrícia pudesse estabelecer uma curva com 

valores, ilustrando a característica populacional das pacientes nele atendidas. 

As complicações envolvendo o útero, que ocorrem em quase 10% dos 

partos, são na maioria dos casos devido à atonia uterina ou à retenção de 

produtos da concepção. A hemorragia pós-parto secundária ocorre em cerca de 

1% dos partos e, entre o 5º e o 15º dia do pós-parto.24  

A maior dificuldade encontrada na realização deste estudo foi em relação 

ao retorno da puérpera no sétimo dia do puerpério. O retorno era importante não 

apenas para a realização do exame, mas tratava-se de um momento fundamental 

para a revisão puerperal, consoante que determina o Ministério da Saúde do 

Brasil em sua Política de Atenção Humanizada de Parto e Puerpério.
43 A 

possibilidade da revisão puerperal nos postos de saúde, mais próximos do local 

de moradia da paciente, o não-fornecimento do vale-transporte para o retorno e, 

ainda, a dificuldade de deslocamento devido aos cuidados com o recém-nascido 

podem ter colaborado com o não comparecimento das puérperas no sétimo dia 

pós-parto.  



 

As mensurações ecográficas do útero (diâmetros L, AP e T) foram 

realizadas pela via abdominal. Para o cálculo do volume uterino, multiplicou-se os 

diâmetros pela constante 0,45, a fórmula de uma elipse achatada. Gross et al.42, 

1996, demonstraram que a avaliação do volume feita pela ultrassonografia 

através da fórmula de uma elipse, constante de 0,52, superestimaria o volume 

uterino verdadeiro e que na prática, o fator de correção utilizado seria de 0,88, ou 

seja,  uma redução de 12%, equivalendo-se à fórmula da elipse achatada, ao 

analisarem o volume uterino de 92 cadáveres utilizando três métodos: 

ultrassonografia, paquímetro e volume de líquido deslocado. 

Nos dois primeiros dias do puerpério, realizada a correção da angulação 

 uterina sobre o promontório, o diâmetro longitudinal apresentou uma diminuição 

de 3,88%, isto é, passou de uma média de 18,29 cm para 17,58 cm, sendo esta 

redução semelhante aquela relatada na literatura. Koskas et al.27, 2008, 

mostraram uma redução deste diâmetro de 3,13% (o diâmetro L passou de 16 cm 

para 15,5 cm). O diâmetro longitudinal do útero entre o segundo e sétimo dias 

pós-parto diminuiu 17,69%, passou de 17,58 cm para 14,47 cm. Buisson et al.18, 

1993, observaram uma redução de 14%, de 15,8 cm para 13,5 cm neste mesmo 

período, após avaliarem 53 pacientes submetidas a parto vaginal. Já Almeida4, 

2002, encontrou uma diminuição de 29,7%, ou seja, o diâmetro no D2 passou de 

18,8 cm para 13,2 cm no D7.  

Ao compararmos a média do diâmetro longitudinal de 18,29 cm no primeiro 

dia com o de 17,58 cm no segundo dia do puerpério, os valores foram 

semelhantes à literatura. Shaamash et al.24, 2007, avaliaram 265 mulheres com 

baixo e alto risco para complicações uterinas puerperais, e as mulheres com alto 

risco apresentaram um diâmetro longitudinal no D1 de 20,2 cm, enquanto que as 



 

com baixo risco tiveram a medida de 18,5 cm. Sokol et al.26, 2004, encontraram 

no D1 a média do diâmetro longitudinal de 16,1± 1,7 cm em 40 mulheres. 

A redução do diâmetro ântero-posterior do útero na primeira semana do 

puerpério foi de 11,76%. No D1 a média foi de 7,99 cm, enquanto que no D7 foi 

de 7,05 cm. Al-Bdour et al.2, 2004, obtiveram os valores de 9,3 cm no D1 e de 7,5 

cm no D7, uma redução de 19,35%. No estudo de Mulic-Lutvica et al.3, 2001, o 

diâmetro máximo ântero-posterior em corte longitudinal no primeiro dia foi de 9,2 

cm (7-10,9cm)  e no sétimo dia de 7,5 cm (5,83-10,9cm), uma diminuição de 

18,1%.  

Mulic-lutvica et al.3, 2001 e Al-Bdour et al.2, 2004,  consideraram o diâmetro 

ântero-posterior como uma medida adequada para estimar o processo de 

involução uterina, sendo que a diminuição de suas medidas durante o puerpério e 

o retorno às dimensões não-gravídicas ocorre entre 4 a 8 semanas pós-parto. 

Porém Defoort et al.14, 1978, que avaliaram 87 mulheres no D1 e no D6 e, não 

consideraram este diâmetro apropriado para avaliar a involução puerperal.  

O diâmetro ântero-posterior do útero diminuiu 5,51% nos primeiros dois 

dias de puerpério, passando de 7,99 cm para 7,55 cm. Koskas et al.27, 2008, que 

realizaram a medida da largura uterina na metade do comprimento do corpo do 

útero em 30 mulheres submetidas a parto cesáreo, encontraram 8,18% de 

diferença da primeira avaliação, que foi feita entre1 e 3 horas após o parto, para 

aquela realizada 24 horas após a primeira medida.   

O diâmetro transverso do útero teve uma redução de 5,13% nos primeiros 

dois dias e de 20,03% na primeira semana. Semelhante a relatos na literatura, a 

redução dos diâmetros L, AP e T, no final da primeira semana, ocorre 

principalmente devido aos diâmetros L (20,86%) e T (20,03%) quando comparado 



 

ao AP (11,76%). Para Almeida4, 2002, a redução foi de 30,8% no L, 25,8% no T e 

apenas 2,8% no AP, nesse mesmo período. 

O volume uterino involuiu 44,8% na primeira semana pós-parto. No D1 sua 

média era 839,9 cm3 enquanto que no D7 alcançou 463,2 cm3. Shaamash et al.24, 

2007, encontraram um volume de 981(± 251) cm3 no D1, nas pacientes de baixo 

risco para complicações uterinas puerperais.  

A mensuração da espessura da cavidade uterina revelou uma diminuição 

de 14,8% nas primeiras 48 horas e de 23% durante os primeiros sete dias. 

Almeida4, 2002, encontrou uma redução de 27% neste mesmo período. 

No estudo de Mulic-Lutvica et al.3, 2001, a redução foi de 16,4% do D1 

para o D3 e de 3,8% na primeira semana. Al-Bdour et al.2, 2004, mostraram um 

leve aumento do diâmetro da cavidade anteroposterior de 1,3% na primeira 

semana, onde a média passou de 1,52 (±0,79) cm para 1,54(±0,82) cm. 

A aparência normal do endométrio no período pós-parto, segundo Nalaboff 

et al.44, 2001, inclui uma cavidade endometrial menor do que 2 cm medida no 

diâmetro ântero-posterior. A parede da cavidade tem uma aparência que varia de 

suave, com contornos bem definidos, à irregular e heterogênea. A espessura do 

endométrio diminui paralelamente com a involução do útero e se ela permanecer 

espessada, deve-se suspeitar de complicações como restos placentários ou útero 

hipotônico. 

O comprimento da cavidade uterina teve uma redução de 10% nos dois 

primeiros dias e de 27,2% na primeira semana de puerpério. A avaliação da 

correlação entre o comprimento da cavidade uterina e a paridade, 

independentemente do tempo estudado, mostrou haver correlação significativa 

entre essas duas variáveis (p= 0,0426). Na análise pelo coeficiente de Spearman 



 

foi observada correlação fraca inversa entre as variáveis, CC e paridade, ou seja, 

há diminuição do CC com o aumento da paridade. 

Quando feita a correlação entre o comprimento da cavidade uterina e a 

paridade, de acordo com o tempo estudado, verificou-se apenas em D7 uma 

correlação significativa (p= 0,0124), negativa entre CC e paridade, porém essa 

relação é fraca a moderada (rho=-0,3342). Quanto maior a paridade, menor o 

valor de CC.  

O fenômeno involutivo do útero pode ser influenciado sob certas condições, 

e sofrer uma hiperinvolução, como ocorre em grandes multíparas.12   Entretanto, 

Rodeck e Newton22, 1976, ao compararem o comprimento da cavidade uterina em 

primíparas e secundíparas durante os primeiros 8 dias do puerpério, verificaram 

não haver diferença significativa entre os grupos. Apenas constataram que em 

todos os dias, exceto no último, a média do comprimento da cavidade uterina de 

secundíparas foi ligeiramente maior do que em primíparas, mas a diferença não 

foi estatisticamente significativa. 

Quando analisada a influência da paridade sobre o volume uterino, 

independente do período de tempo estudado, foi encontrada uma correlação 

significativa, p=0,0116. O coeficiente de correlação de Spearman mostrou haver 

associação entre a paridade e o volume uterino, sendo esta considerada fraca 

(r=0,16). Deans e Dietz7, 2006, ao examinarem 94 puérperas nas primeiras 24 

horas após o parto vaginal, também encontraram correlação significativa entre o 

aumento da paridade e os volumes uterinos mais elevados (p=0,048). 

Mauad Filho et al.33, 2001, destacaram que o útero tende a ser maior em 

multíparas que em nulíparas, e ao analisarem as variações de volume de acordo 



 

com a paridade, evidenciaram uma correlação positiva com o aumento 

progressivo do órgão. 

Quando é feita a análise da influência da paridade sobre o volume uterino 

de acordo com os diferentes períodos de tempo, D1, D2 e D7, não foi encontrada 

significância estatística em nenhum dos tempos estudados, semelhante à 

literatura. Quando realizada a ilustração gráfica da relação entre a paridade e o 

volume uterino com a imagem dos diferentes períodos de tempo sobrepostas (Fig. 

19), observa-se tendência a formar uma reta ascendente, paralela com o eixo da 

paridade. Enquanto que, nos tempos D1, D2 e D7, analisados isoladamente, não 

há essa expressão. Essa tendência demonstra que quando retiramos da análise a 

influência de cada período de tempo, o aumento da paridade reflete em volume 

uterinos maiores, diferentemente de quando avaliamos cada período de tempo 

separadamente, onde a paridade não modifica o volume uterino de maneira 

significativa. 

Edwards e Ellwood6, 2000, não encontraram diferenças estatísticas entre 

primíparas e multíparas relacionadas ao volume uterino nos diferentes dias (7º, 

14º e 21º) avaliados. Ao avaliarem 18 primíparas e 24 multíparas, Mulic-Lutvica et 

al.3, 2001, não encontraram nenhuma correlação entre as diferentes medidas 

uterinas e a paridade. Sokol et al.26, 2004, concordaram com os autores 

anteriores ao examinarem 12 primíparas e 28 multíparas. 

Para Al-Bdour et al.2, 2004, não houve correlação estatística entre as 

diferentes medidas do útero e a paridade, apesar do diâmetro AP das multíparas 

ter sido um pouco maior do que nas nulíparas, as diferenças não foram 

estatisticamente significativas. No estudo de Almeida4, 2002, as medianas do 

volume uterino mostraram-se maiores nas multíparas do que nas 



 

primíparas/secundíparas havendo diferenças estatisticamente significantes em 

alguns períodos de tempo analisados (2º, 14º, 21º e 28º dias do puerpério). 

Defoort et al.14, 1978,  não encontraram correlação da paridade com a 

involução uterina, apesar das médias dos diâmetros longitudinal e ântero-

posterior do útero serem maiores em multíparas do que em primíparas. 

Negishi et al.1, 1999, observaram ao examinarem puérperas nos períodos 

de um e três meses pós-parto, que o aumento da paridade não esteve associado 

a um maior comprimento do útero no período de 3 meses de puerpério.  

A via de parto, quando analisada independentemente do tempo, não esteve 

associada estatisticamente ao volume uterino durante a primeira semana pós-

parto, tendo p=0,065, sendo que a maioria dos partos, (n=54) 59%, foram 

vaginais, enquanto que (n=37) 41%, foram cesáreas. Almeida4, 2002, também 

não constatou associação estatística entre a via de parto e o volume uterino, 

apesar de considerar o pequeno número de partos cesáreos (n=23) em 

comparação ao maior número de partos vaginais (n=62) um fator limitante para o 

estabelecimento de correlações estatísticas. 

Quando analisada a via de parto de acordo com o tempo, verifica-se que 

partos vaginais e cesáreos têm volumes uterinos semelhantes nos tempos 1 (D1) 

e 7 (D7), porém no tempo 2 (D2), o parto cesáreo tem um volume uterino com 

média menor que o parto vaginal, com valores estatisticamente significativos, 

p=0,044. 

Negishi et al.1, 1999, no 30º dia pós-parto, avaliaram 319 puérperas pós-

parto vaginal e 72 puérperas pós-parto cesáreo, e verificaram diferenças 

estatísticas, sendo que o maior diâmetro longitudinal foi após a cesareana. 



 

Observaram também, neste mesmo período, maiores volumes uterinos após o 

parto cesáreo, porém não houve significância estatística. 

Shalev et al.19, 2002, ao investigarem 120 pacientes três dias após parto 

vaginal ou cesáreo, encontraram um diâmetro uterino longitudinal 

significativamente maior após o parto cesáreo comparado com o vaginal (22,2 cm 

vs. 17,2 cm, p=0,0001). Koskas et al.27, 2008, encontraram valores maiores no 

diâmetro longitudinal do que os autores anteriores, ao analisarem 30 puérperas 

vinte e quatro horas após parto cesáreo e justificaram que as discrepâncias entre 

as medidas uterinas podem ocorrer devido às diferenças entre as técnicas 

cirúrgicas e às doses de ocitocina após o parto cesáreo, que podem diferir 

daquelas dadas às pacientes após o parto vaginal. 

Ao avaliar a variável peso do RN, observa-se uma correlação significativa 

com o volume uterino, p=0,0002, independentemente do período analisado. 

Almeida4, 2002, encontrou também correlação significativa, mas apenas no 

sétimo dia de puerpério. Para Buisson et al.18, 1993, Wachsberg et al.29, 1994, 

Mulic-Lutvica et al.3, 2001 e Al-Bdour et al.2, 2004, não houve essa correlação. 

Rodeck e Newton22, 1976, verificaram que há correlação significativa entre 

o peso do RN e o comprimento da cavidade uterina no primeiro dia após o parto, 

porém apenas em secundíparas. 

Quanto à influência do aleitamento materno sobre o volume uterino, 

independentemente do tempo, houve significância estatística, p=0,044, porém o 

número de puérperas que realizavam amamentação exclusiva, n=80 (88%), foi 

muito superior àquelas que praticavam aleitamento artificial, combinado ou que 

não praticavam, n=11 (22%), o que poderia não ser adequado para a realização 

de análises estatísticas. 



 

Segundo Montenegro e Rezende Filho20, 2008, a involução uterina na 

lactante é mais rápida, porque a retração e a contratilidade uterina exacerbam-se 

a cada amamentação. É o reflexo uteromamário, pelo qual, à estimulação das 

papilas e da árvore galactófora, são despertadas às contrações uterinas. Nas 

primíparas, o ritmo da involução uterina parece ser mais rápido que nas 

multíparas, por terem estas a matriz muito volumosa. 

Rodeck e Newton22, 1976, Defoort et al.14, 1978, Buisson et al.18, 1993, 

Wachsberg et al.29, 1994, Mulic-Lutvica et al.3, 2001 e Sokol et al.26, 2004, 

consideraram o aleitamento materno independente do volume uterino. 

Mulic-Lutvica et al.3, 2001, destacam que na literatura ainda há desacordo 

sobre a influência da amamentação, peso do RN ao nascer e paridade sobre o 

processo de involução uterina. 

Quanto à utilização de ocitocina no pós-parto imediato, nos diferentes 

períodos de tempo, não houve significância estatística, isto é, seu uso não causa 

efeito para a involução uterina.  

Defoort et al.14, 1978, Almeida4, 2002 e Sokol et al.26, 2004, utilizaram 

ocitocina no período pré-parto, e concluíram que seu uso não influenciou na 

involução do útero puerperal. O uso da ocitocina no pré-parto não influencia a 

cinética da involução uterina no puerpério, devido à meia-vida fugaz da droga (10 

a 15 minutos) e duração da ação de 20 minutos. Mesmo que haja uma elevação 

indesejada da ocitocina, seu efeito de hipercontratilidade não persiste mais do 

que 40 minutos.4  

Zubor et al.25, 2010, concluíram que, a ultrassonografia rotineira 

concomitante à aplicação de uterotônicos, como a ocitocina, no período pós-parto, 



 

diminui a taxa de intervenções cirúrgicas, como as curetagens e dilatações 

uterinas. 

Outra variável como a raça, quando analisada independentemente do 

tempo, não apresentou relação significativa com o volume uterino.  

A variável idade gestacional, analisada de acordo com os diferentes 

períodos de tempo, apresenta valores de p>0,05, revelando não haver associação 

entre ela e os volumes uterinos em nenhum dos três tempos. Quando avaliada 

sem a influência do tempo, também não apresenta correlação estatisticamente 

significativa. 

A utilização e o tipo de anestesia foram pesquisados para avaliação de 

provável influência na involução uterina. Quando observada a utilização da 

anestesia sem a interferência do tempo, não houve correlação estatística. Porém, 

quando o fator tempo foi analisado conjuntamente, observou-se no tempo 2 (D2), 

significância estatística (p=0,045). De acordo com a figura 20, dentre os tipos de 

bloqueios anestésicos usados, o Box-plot mostrou que a anestesia raquidiana foi 

a que mais colaborou para volumes uterinos menores.  

Na prática clínica, o acesso a tabelas com os valores esperados para o 

volume uterino e seus diâmetros, permite melhor avaliação do período puerperal, 

auxiliando no diagnóstico e na interpretação de patologias. A ultrassonografia 

transabdominal por ser um método de baixo custo, indolor e cada vez mais 

acessível à população, deve ser disponibilizado no acompanhamento do pós-

parto para todas as mulheres, pois o atendimento às gestantes não termina 

juntamente com o parto. 

Há ainda muito para ser estudado em relação às mensurações ecográficas 

uterinas durante o puerpério, principalmente nos casos de espessamento da 



 

cavidade uterina, a qual deixa dúvidas relacionadas aos aspectos de normalidade 

e de retenção de restos placentários, sendo uma causa importante de morbidade 

e mortalidade maternas no nosso país. 

   As complicações decorrentes, associadas ou agravadas no puerpério, 

permanecem como uma das principais causas de óbitos maternos, principalmente 

a hemorragia e a infecção puerperal, respondendo por 25% e 15% das mortes 

maternas respectivamente.5  

No Brasil não existem estudos sobre a qualidade do atendimento 

puerperal.5 É urgente que se implante um acompanhamento puerperal ativo, com 

disponibilização de recursos de imagem, como a utrassonografia transabdominal 

de rotina. Os serviços de obstetrícia deveriam ter a curva com os valores 

ilustrando a característica populacional das pacientes nele atendidas, pois um 

puerpério bem assistido representa um indicador de qualidade de vida e saúde de 

uma população. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSÕES 

 

- Pudemos estabelecer valores de referência das medidas do volume uterino na 

primeira semana de puerpério, ilustrando a característica populacional das 

mulheres atendidas no Hospital Universitário Antonio Pedro e no Hospital 

Municipal Maternidade Alexander Fleming.  

- Observou-se nesta população que a paridade, o peso do recém-nascido e o 

aleitamento materno têm relação com a involução uterina.  

- Em contra partida, a via de parto, a raça da puérpera, a idade gestacional no 

momento do parto, a utilização de ocitocina e o tipo de anestesia não 

influenciaram o volume uterino durante a primeira semana do pós-parto.  

 

7.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



 

 Esperamos que o padrão de referência das medidas do volume uterino na 

primeira semana de puerpério possa contribuir para uma melhora no atendimento 

à puérpera, diminuindo assim a morbidade e mortalidade maternas de nosso país. 
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9. ANEXO 1 (Consentimento Informado) 

 

   Você está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa “AVALIAÇÃO 

ULTRASSONOGRÁFICA DA INVOLUÇÃO UTERINA NO PUERPÉRIO 

NORMAL”, de responsabilidade da pesquisadora Juliana Arais Hocevar 

Kristoschek, porque você acabou de dar a luz (parto normal ou cesárea) sem 

intercorrências, a um recém-nascido a termo (não prematuro), sem nenhuma 

malformação detectada. 

   Este projeto tem como objetivo criar uma curva de normalidade de regressão 

uterina para a primeira semana após o parto, ou seja, avaliar a involução do útero 

na primeira semana após o parto, já que é neste período que muitas vezes as 

parturientes apresentam complicações como hemorragias, retenções placentárias 

ou infecções. 

   Você será submetida a exames pélvicos de ultrassonografia, em dias pré- 

estabelecidos, isto é, no 1°, 2º e 7º dia depois do nascimento, sendo que o último 

exame coincide com o retorno ao Ambulatório de Revisão Puerperal. Todos os 

exames serão realizados pela pesquisadora Juliana Arais Hocevar Kristoschek. 

   O exame de ultrassom não acarreta danos à saúde, sendo considerado inócuo, 

simples e rápido. Embora não haja nenhuma garantia que a Senhora terá 

benefícios com este estudo, as informações obtidas com as mensurações 

ecográficas uterinas realizadas na senhora serão úteis para permitir e auxiliar o 

diagnóstico de restos dentro do útero, coleções intra-abdominais e sub-involuções 

uterinas, podendo beneficiar outras parturientes. 

   Sua participação no estudo não implicará em custos adicionais. A Senhora não 

terá qualquer despesa com a realização dos exames ecográficos previstos neste 

estudo, os quais serão feitos pela pesquisadora que disponibilizará seu tempo 

sem custos também. Não haverá nenhuma forma de pagamento pela sua 

participação. 

   Assinando esse consentimento, a senhora não desiste de nenhum de seus 

direitos. Além disso, a senhora não libera os investigadores de suas 

responsabilidades legais e profissionais no caso de alguma situação que lhe 

prejudique. A sua participação é inteiramente voluntária. Uma vez aceitando 

participar desta pesquisa, a senhora deverá se sentir livre para abandonar o 

estudo a qualquer momento do curso deste, sem que isto afete o seu cuidado ou 



 

relacionamento futuro com esta instituição (Hospital Municipal Alexander Fleming/ 

Hospital Universitário Antonio Pedro). O investigador deste estudo também 

poderá retirá-lo do estudo a qualquer momento, se ele julgar que seja necessário 

para o seu bem estar. 

   Caso surja alguma dúvida quanto à ética do estudo, a senhora deverá se 

reportar ao Comitê de Ética em Pesquisas envolvendo seres humanos – 

subordinado ao Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, órgão do Ministério da 

Saúde, através de solicitação ao representante de pesquisa, que estará sob 

contato permanente, ou contactando o Comitê de Ética em Pesquisa desta 

instituição. É assegurado o completo sigilo de sua identidade quanto a sua 

participação neste estudo, incluindo a eventualidade da apresentação dos 

resultados deste estudo em congressos e periódicos científicos. 

   Não serão publicados dados ou informações que possibilitem sua identificação. 

   Diante do exposto nos parágrafos anteriores eu, firmado abaixo, 

_______________________________________________________________ 

(primeiro nome e sobrenome) residente à 

_______________________________________________________________ 

(endereço) concordo em participar do estudo intitulado pesquisa “AVALIAÇÃO 

ULTRASSONOGRÁFICA DA INVOLUÇÃO UTERINA NO PUERPÉRIO NORMAL”. 

   Eu fui completamente orientado pela Dra. Juliana Arais Hocevar Kristoschek 

que está realizando o estudo, de acordo com sua natureza, propósito e duração. 

   Eu pude questioná-la sobre todos os aspectos do estudo. Além disto, ela me 

entregou uma cópia da folha de informações para os participantes, a qual li,  

compreendi e me deu plena liberdade para decidir acerca da minha espontânea 

participação nesta pesquisa. 

   Depois de tal consideração, concordo em cooperar com este estudo, e informar 

a equipe de pesquisa responsável por mim sobre qualquer anormalidade 

observada. 

   Estou ciente que sou livre para sair do estudo a qualquer momento, se assim 

desejar. Minha identidade jamais será publicada. Os dados colhidos poderão ser 

examinados por pessoas envolvidas no estudo com autorização delegada do 

investigador. Eu concordo que não procurarei restringir o uso que se fará sobre os 

resultados do estudo. 

   Estou recebendo uma cópia assinada deste Termo. 



 

 

Investigador: 

 Nome: _________________________________________ 

Data: __________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________ 

 

Participante:  

Nome: _________________________________________ 

Data: __________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________ 

 

Responsável:  

Nome: _________________________________________ 

Data: __________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________ 

 

RJ, __________/___________/2010. 

 

Pesquisadora: Juliana Arais Hocevar Kristoschek 

e-mail julihocevar@hotmail.com 

Telefone: 35215594 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. ANEXO 2 (Parecer Comitê de Ética) 
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