
Útero retrovertido, também conhecido como

virado, é quando o útero está posicionado virado para trás do corpo e não 

como acontece na maior parte das mulheres

 

         

 

Ter  o útero invertido não impede 
é que as mulheres portadoras de útero invertido tem maior probabilidade de desenvolver 

endometriose e isso sim pode dificultar a fecundação e a gravidez

 

Causas: 

A retroversão não é adquirida com o tempo, vem desde o

paciente por toda a vida, mas na maioria dos casos não é nada que faça tanta

apenas estrutural. 

  

Sintomas: 

Não necessariamente a paciente possuirá todos os sintomas

• Dores na região dos quadris

• Fortes cólicas menstruais

• Dores durante e após o contato íntimo

• Dores ao urinar e evac

 

ÚTERO RETROVERTIDO 

 

também conhecido como  útero invertido, útero 

está posicionado virado para trás do corpo e não voltado para frente, 

como acontece na maior parte das mulheres. 

impede a mulher de engravidar, o único problema que pode ocorrer 

s portadoras de útero invertido tem maior probabilidade de desenvolver 

endometriose e isso sim pode dificultar a fecundação e a gravidez. 

retroversão não é adquirida com o tempo, vem desde o nascimento, e acompanhará a 

paciente por toda a vida, mas na maioria dos casos não é nada que faça tanta

riamente a paciente possuirá todos os sintomas:  

Dores na região dos quadris; 

Fortes cólicas menstruais; 

Dores durante e após o contato íntimo; 

Dores ao urinar e evacuar. 

 reverso ou útero 

voltado para frente, 

 

único problema que pode ocorrer 

s portadoras de útero invertido tem maior probabilidade de desenvolver 

, e acompanhará a 

paciente por toda a vida, mas na maioria dos casos não é nada que faça tanta diferença, pois é 



Diagnóstico: 

A comprovação é feita através de exames ginecológicos de rotina como a ultrassonografia 

pélvica. 

  

Tratamento: 

Na maioria dos casos não será necessário tratamento algum, apenas o médico poderá 

informar a melhor forma de lidar com este estado. 

 

O útero retrovertido não dificulta e  

nem traz grandes complicações durante a gravidez. 

 


