ARtigo de revisão

Alternativas à histerectomia no
tratamento do mioma uterino
Alternative methods other then hysterectomy
for the treatment of uterine myoma
Amelina Verazez Sampaio de Oliveira1, Guilherme Henrique Gomes Moreira Cançado1, Mariane Santos Parreiras
de Oliveira1, Mônica Hermont Faleiros1, Nicoly Eudes da Silva Dias1, Paula de Melo Marinho1, Pedro Ledic Assaf1,
Thales Lage Bicalho Bretas1, Agnaldo Lopes da Silva Filho2

RESUMO
1
Acadêmicos do 10º período do Curso de Medicina da
Faculdade de Medicina - FM da Universidade Federal de
Minas Gerais - UFMG;
2
Professor adjunto do Departamento de Ginecologia e
Obstetrícia da FM da UFMG.

Os miomas uterinos são tumores benignos altamente prevalentes. A histerectomia
representa a alternativa cirúrgica mais indicada em sua abordagem, sendo considerada
tratamento definitivo. São relevantes, entretanto, suas contraindicações e potenciais
complicações, além promover anulação definitiva da fertilidade. Por isso se busca abordagem terapêutica menos invasiva e que mantenha a fertilidade. Esta revisão procura
avaliar os métodos mais conservadores empregados no tratamento dos miomas uterinos,
como a farmacológica, a embolização de artéria uterina, a ligadura da artéria uterina e o
ultrassom focalizado de alta intensidade. Cada método possui eficácia e desvantagem,
sendo essencial a invidualização de cada caso para a escolha da terapêutica correta.
Palavras-chave: Leiomioma; Mioma; Histerectomia; Embolização Terapêutica; Embolização da Artéria Uterina; Ablação por Ultrassom Focalizado de Alta Intensidade;
Anticoncepcionais Orais; Inibidores da Aromatase.
ABSTRACT
The uterine fibroids are benign tumors highly prevalent. Hysterectomy is the most suitable
surgical alternative in its approach and is considered definitive treatment. Are relevant,
however, its contraindications and potential complications, and promote permanent revocation of fertility. So is sought less invasive therapeutic approach and to maintain fertility.
This review attempts to evaluate the methods employed in the more conservative treatment
of uterine fibroids, such as pharmacology, uterine artery embolization, uterine artery ligation and high intensity focused ultrasound. Each method has disadvantages and effectiveness, it is essential that each case be individualized for choosing the correct therapy.
Key words: Leiomyoma, Myoma; Hysterectomy; Embolization, Therapeutic; Uterine Artery
Embolization; High Intensity Focused Ultrasound Ablation; Oral Contraceptives; Aromatase Inhibitors.
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Miomas uterinos são os tumores benignos mais comuns do trato reprodutivo
feminino. São constituídos por tecido muscular liso e conectivo, circundando os
vasos sanguíneos e as diversas camadas do miométrio. São hormônio-dependentes,
acometendo até 70% a 80% das mulheres leucodermas e melanodermas aos 50 anos,
respecctivamente.1,2
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Assintomáticos na maioria dos casos, são achado incidental às ultrassonografias (US) abdominal e
transvaginal.3 As queixas e o tratamento variam com
o tamanho, a localização e a apresentação clínica do
tumor. A sintomatologia inclui menorragia, dispareunia, pressão pélvica, urgência miccional e polaciúria.4
A histerectomia é a alternativa cirúrgica mais indicada, sendo considerada tratamento definitivo. São
relevantes, entretanto, suas contra-indicações e complicações, além da anulação definitiva da fertilidade
e suas implicações psicossociais5. A miomectomia é a
opção cirúrgica de tratamento para miomas que preserva o útero, consistindo na retirada dos tumores visíveis e reconstituição uterina. Sua abordagem, entretanto, é invasiva e propensa a complicações operatórias.5
Devido à prevalência do mioma uterino e à morbidade de sua abordagem cirúrgica convencional, é
evidente a necessidade de avaliação de alternativas
para seu tratamento.
O objetivo desta revisão é o de avaliar os métodos
mais conservadores usados na terapêutica do mioma
uterino.

Tratamento Farmacológico
Contraceptivos Esteroides
Os contraceptivos esteroides (combinados de estrógeno e progesterona ou apenas progesterona) são
muito usados para tratar as anormalidades menstruais. São, em geral, a primeira escolha para controlar
sangramento anormal e dismenorreia com ou sem a
presença de mioma. Os tratamentos atuais levam a
diminuição transitória da sintomatologia, sendo necessário o tratamento cirúrgico. O uso de contraceptivos orais controla os sintomas de sangramento sem
estimular o crescimento do mioma.
A terapia progestínica isolada ou combinada com
agonistas do hormônio liberador de gonadotrofina
(GnRH) tem obtido resultados contraditórios , com
diminuição ou aumento do mioma.6-9 É necessário
monitorizar o tamanho do mioma e do útero quando
é iniciada a terapia com contraceptivos esteroides.10,11

Dispositivo Intrauterino Levonorgestrel
O dispositivo intrauterino (DIU) levonorgestrel é
eficaz na redução da perda de sangue menstrual e

provoca raros efeitos sistêmicos, devendo ser considerado como alternativa ao tratamento cirúrgico dos
miomas.12 Esse sistema consiste de dispositivo intrauterino em forma de T, embainhado com reservatório
de levonorgestrel que é liberado à taxa de 20 mg/
dia. O efeito clínico é obtido impedindo a proliferação endometrial e, consequentemente, reduzindo a
duração do sangramento e a quantidade de perda
menstrual.13 A liberação do hormônio diretamente
no órgão-alvo minimiza os efeitos colaterais sistêmicos. As pacientes devem ser informadas sobre o
sangramento irregular, que pode durar de três a seis
meses. Algumas mulheres experimentam efeitos colaterais como ganho de peso, sensibilidade e edema
nas mamas e, ocasionalmente, expulsão espontânea
do dispositivo.

Agonistas do GnRH
O uso de drogas agonistas do GnRH causam
amenorreia na maioria das mulheres e promovem
redução de 35% a 65% do volume de miomas após
três meses de tratamento14. O Acetato de Leuprolide
é agonista do GnRH para uso combinado com ferro elementar no pré-operatório em mulheres com
anemia e grandes miomas. Os efeitos dos agonistas
do GnRH são temporários, sendo comum o crescimento gradual do mioma até seu tamanho original,
meses após o término do tratamento. Além disso,
seu uso é limitado por no máximo seis meses, pela
sintomatologia que provoca de pseudomenopausa
e efeitos da indução do hipoestrogenismo na densidade óssea. Deve ser considerada a terapia de reposição esteroide de baixa dose, se o tratamento for
mantido por mais de seis meses, para minimizar as
perdas ósseas e os sintomas vasomotores. Enquanto a terapia contraceptiva com esteroides pode ser
usada para algumas doenças, apenas preparações
com baixas doses, equivalentes à terapia de reposição utilizada na pós-menopausa, foram estudadas
para o tratamento de miomas. Há indícios, ainda ,
de que o uso de regime sequencial, no qual o agonista de GnRH é inicialmente usado para se obter
down regulation, e esteroides são acrescentados
após um a três meses de tratamento, tem melhor
resultado. A adição de terapia de reposição de progesterona, entretanto, resulta em um aumento do
volume uterino médio de 95% dos valores basais
dentro de 24 meses.15
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Inibidores da Aromatase
Promovem o bloqueio da produção ovariana
e periférica de estrogênio e diminuem os níveis de
estradiol depois de um dia de tratamento.16 Podem
apresentar menos efeitos colaterais do que os análogos do GnRH, com o benefício adicional de efeito rápido. Possuem vantagens sobre os análogos de GnRH
no tratamento dos miomas uterinos devido à inibição
diferencial da síntese de estrogênio no mioma e no
ovário, o que possibilita a redução do volume do
mioma sem os efeitos colaterais sistêmicos observados com os análogos de GnRH. Assim, é obtida a supressão total da produção de estrogênio no mioma
e a supressão parcial da produção do ovário. Isso é
semelhante ao que ocorre em pacientes em uso de
análogos de GnRH, que simplesmente provocam redução parcial dos níveis de estrogênio, mas mostram
redução do volume uterino.17
O Anastrozol, um inibidor de aromatase usado
em paciente pré-menopausa, reduz o volume do mioma uterino, sendo eficaz no controle da sintomatologia mais frequente da doença, sem alterar os níveis
séricos de estradiol, hormônio folículoestimulante
(FSH), androstenediona e testosterona.17
São necessárias mais informações para confirmar
os efeitos dos inibidores da aromatase no tratamento
do mioma uterino, especialmente, quanto à redução
do volume do útero.

Moduladores da Progesterona
Os agentes antiprogestínicos atuam no nível dos
receptores de progesterona encontrados em grande
concentração nos miomas uterinos.18,19 A mifepristona
é o modulador de progesterona mais estudado.20,21 Sua
administração em altas doses levam à redução de 26%
a 74% do volume dos tumores.22,23 Essa redução é comparável à encontrada com o uso de análogos do GnRH,
e os miomas parecem ter ritmo mais lento de recorrência de seu crescimento após a interrupção da mifepristona. A amenorreia também ocorre em consequência
do uso de mefepristona, bem como a estabilização da
densidade mineral óssea e melhora na pressão pélvica.
Os efeitos adversos da mifepristona incluem: hiperplasia endometrial sem atipia e aumento transitório dos níveis de transaminases, o que torna necessária a monitoração da função hepática durante o
tratamento.22,24
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A administração de baixas doses de mifepristona
a 42 mulheres com mioma uterino por seis meses proporcionou aumento significativo das taxas de amenorreia, redução do tamanho uterino e melhora da
qualidade de vida. Não foi observado nenhum caso
de hiperplasia uterina nesse período.20

Embolização de Artéria Uterina
A embolização da artéria uterina (EAU) tem
sido proposta, desde 1979, como alternativa ao
tratamento cirúrgico convencional.25 É realizada
principalmente por radiologistas intervencionistas,
pela embolização da artéria uterina por intermédio
de acesso transcutâneo da artéria femoral. O resultado é a desvascularização do mioma e, consequentemente, sua involução. O objetivo é preservar
o útero, os ovários e os tecidos adjacentes. A EAU
é feita com partículas de polivinilálcool ou microesferas de gelatina de triacil.3 Provoca isquemia do
mioma e a consequente redução de seu volume. O
recrutamento de circulação colateral é estimulado,
quando o suprimento sanguíneo é interrompido.
O mioma é mais sensível à isquemia quando comparado ao miométrio, e não tolera o tempo necessário para que a circulação seja re-estabelecida. A
EAU é capaz de reduzir o volume do mioma, sem
afetar intensamente o miométrio.26 Não foram encontrados marcadores séricos de isquemia miometrial após a realização de EAU em mulheres com
mioma uterino.27
A diminuição média do volume do mioma varia
entre 40% e 70%. Esse resultado é similar ao alcançado com a administração de agonistas de GnRH, mas
a taxa de recidiva do crescimento do mioma é menor
com a EAU.
A EAU associa-se também com diminuição do
impacto na qualidade de vida, da duração média do
período menstrual, da dismenorréia e da polaciúria e
urgência urinária.28
A comparação de resultados entre a EAU e a histerectomia total no tratamento de miomas sintomáticos mostrou que o primeiro procedimento associa-se
com dor significativamente menos intensa nas primeiras 24 horas após o procedimento, e retorno mais
rápido ao trabalho (28.1 versus 63.4 dias).29 As complicações importantes tiveram taxas similares nos dois
grupos de pacientes, entretanto, as complicações
menores, como expulsão do mioma e hematoma, fo-
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ram mais freqüentes no grupo submetido à EAU (58%
versus 40%), assim como o número de readmissões
(11,1% versus 0%)30. A comparação entre a EAU com
miomectomia e a histerectomia evidenciou que o
primeiro método resultou em menor tempo de internação hospitalar, retorno mais rápido às atividades, e
maior taxa de complicações menores.31 A taxa global
de complicações após a EAU foi de cinco por cento.32
A comparação de resultados a longo prazo entre
a EAU e a miomectomia relatou maior taxa de reintervenção no primeiro procedimento (29%) comparada
com a miomectomia (3%).33 A EAU, baseando-se em
resultados de curto e longo prazo, representa opção
segura e eficaz, em mulheres selecionadas, que desejam manter o útero.

Ligadura de Artéria Uterina
A ligadura laparoscópica de artéria uterina é procedimento efetivamente equivalente à EAU, porém
utiliza oclusão externa e não interna da artéria.26 Na
ligadura laparoscópica, faz-se incisão do peritônio
sobrejacente à artéria ilíaca externa, entre os ligamentos redondo e infundíbulo-pélvico. A artéria uterina é ocluída com um endoclipe, no nível da artéria
ilíaca interna.
A comparação do resultado da EAU e da ligadura
da artéria uterina, em mulheres na pré-menopausa
com sintomatologia relacionada a mioma, revelou
que seis meses depois34 o volume uterino foi reduzido em 35% a 40% em ambos os procedimentos
Entretanto, a ligadura da artéria uterina associou-se
com menor tempo de internação hospitalar, menos
dor e náusea e mais sangramento menstrual intenso.
Os resultados da EAU e da ligadura laparoscópica de
artéria uterina parecem ser semelhantes.
A ligadura também pode ser temporária (por seis
horas) e realizada por via transvaginal35 por intermédio de clampe guiado por ultrassom Doppler. O
fluxo é restabelecido imediatamente após a remoção do clampe. A observação de dado procedente
de um caso revela que em três meses após o tratamento, os volumes uterino e do mioma reduziram
em 49% e 54%, respectivamente. São necessários ensaios clínicos randomizados para garantir a eficácia
e a segurança da ligadura transvaginal temporária
de artéria uterina como opção terapêutica para miomas uterinos.

Ultrassom Focalizado
de Alta Intensidade
O ultrassom (US) focalizado de alta intensidade é
técnica de termoablação já usada, entre outros, para
tratamento do câncer de próstata e de mama. Seu
uso ainda é recente e testes clínicos ainda estão sendo realizados. Constitui-se em tratamento não invasivo, já que as ondas de US apenas aquecem os tecidos
na região para a qual convergem.
O procedimento é guiado por ressonância magnética que, durante todo o tempo, fornece imagens
do mioma e dos órgãos adjacentes. A técnica permite
abordagem com ressecção específica do mioma. No
tecido atingido, é promovida a desnaturação de proteínas, dano celular irreversível e necrose de coagulação.3 A diminuição de tamanho provocada pelo US
nas lesões parece ser modesta, quando comparada
a outros métodos disponíveis. Os resultados quanto
à qualidade de vida e melhoria dos sintomas são animadores mesmo sem grandes alterações no volume
da lesão.36
A principal dificuldade da técnica é a exigência
de equipamento sofisticado, em geral, indisponível.
Os efeitos adversos incluem: menorragia, necessidade de transfusão sanguínea, dor e sangramento
persistentes, hospitalização por náuseas, dores nas
pernas e nádegas por acometimento do nervo ciático, com resolução espontânea eventual.7,37 Não é
descrita sintomatologia como a da síndrome de pós-embolização, associada à EAU.26 Além disso, não
ocorrem lesões de intestino, muito comuns em outras abordagens dos miomas.38 O tempo médio de retorno às atividades diárias é de um dia, comparando-se a 13 da EAU e de seis semanas da miomectomia e
histerectomia abdominais.39 O papel do US focado de
alta intensidade no tratamento da miomatose uterina
ainda não está estabelecido, mas já se percebe sua
grande utilidade.

Conclusão
As alternativas conservadoras para o tratamento
do mioma uterino apresentam vantagens como preservação do útero, redução do tempo de internação
e retorno mais rápido ao trabalho, além de possuírem
menores riscos quando comparadas às opções cirúrgicas convencionais.
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A terapia farmacológica mostra-se eficaz em aliviar temporariamente a sintomatologia; entretanto,
é alta a taxa de crescimento recidivante do tumor.
A EAU representa outra intervenção segura e eficaz,
quando usada em paciente selecionada. Esse método,
entretanto, possui maior incidência de complicações
menores, como hematomas e expulsão do tumor,
além de maiores taxas de readmissões hospitalares.
A ligadura de artérias uterinas, por via laparoscópica ou transvaginal, possui resultados semelhantes à
EAU. Esses procedimentos ainda são pouco usados
e são necessários mais estudos para comprovar sua
eficácia definitiva. A ultrassonografia focalizada de
alta intensidade, recentemente incorporada às alternativas ao tratamento de miomas uterinos, é técnica
com poucos efeitos adversos e boa recuperação. Tem
como problemas a necessidade de equipamentos e
treinamento diferenciado e a falta de conhecimentos
acerca de seus resultados.
Estão disponíveis importantes e efetivas alternativas à histerectomia no tratamento de miomas uterinos, sendo o mais importante, na decisão terapêutica, a individualização dos casos.
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