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INTRODUÇÃO 

DESCRIÇÃO DO CASO 

O HÍMEN MICROPERFURADO é uma anomalia congénita, por vezes confundida com hímen imperfurado, que resulta 

frequentemente em dispareunia, infeções urogenitais de repetição e alterações do padrão menstrual.1,2 Quando detetado 

atempadamente, um procedimento cirúrgico minor pode ser realizado para corrigir a anomalia e melhorar a qualidade de vida 

da mulher.3 A gravidez na presença de hímen intacto ou microperfurado, impossibilitando a penetração vaginal pelo pénis, é 

uma entidade rara.1 

DISCUSSÃO 

REFERÊNCIAS 

Uma primigesta de 22 anos teve a sua primeira consulta de rotina a nível hospitalar às 39 semanas e 5 dias, após 

acompanhamento durante toda a gravidez no Centro de Saúde. A gravidez foi diagnosticada na 15ª semana e, para além de um 

rastreio do segundo trimestre borderline para trissomia 21, não registou intercorrências. 

A falência no processo de recanalização do hímen no período intra-uterino pode conduzir a anomalias obstrutivas 

(hímen imperfurado) ou não-obstrutivas (microperfurado, cribiforme, septado).4 

Há alguns casos descritos de encerramento espontâneo do hímen durante a gravidez.5 Estão também reportados 

abortamentos incompletos2 e até gravidezes de termo (com parto por cesariana ou vaginal com correção cirúrgica prévia)1, 3, 4 

em mulheres com hímen microperfurado, o que evidencia a necessidade de correção cirúrgica atempada. Este é o primeiro 

caso descrito de um parto eutócico numa mulher com hímen microperfurado não diagnosticado e/ou tratado previamente à 

gestação. 
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Nunca havia sido submetida a exame ginecológico e, quando 

questionada, revelou que a coitarca ocorrera pouco antes da gravidez, 

sendo que as relações sexuais foram sempre dolorosas, não tendo, por 

este motivo, mantido atividade sexual na gestação. Previamente, tinha 

interlúnios regulares, embora com queixas frequentes de 

dismenorreia. 

À inspecão da região genital externa foi detetada uma 

estrutura membranosa a recobrir por completo a entrada da vagina, 

sem visualização do cérvix. Constatou tratar-se de um hímen intacto, 

microperfurado na região periuretral, que, após dilatação, era 

permeável a um dedo do examinador (IMAGEM 1). 

Quatro dias após a avaliação inicial, a paciente deu entrada no 

serviço de urgência por rotura prematura de membranas. O trabalho de 

parto foi induzido com a introdução de 50 microgramas de misoprostol 

por exame unidigital. O parto foi eutócico com episiotomia prévia, e 

resultou no nascimento de um recém-nascido do sexo masculino com 

3210 gramas. A himenotomia ocorreu durante o trabalho de parto e 

uma inspeção posterior evidenciou um septo vaginal, ancorado entre a 

parede vaginal e o hímen. 

Imagem 1 – Aparência genital externa à inspeção na 
admissão ao serviço de urgência. 


