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Introdução
Na sequência dos avanços no diagnós1co ecográfico pré-natal, o achado incidental de massas anexiais durante a
gravidez é cada vez mais frequente. Apesar de serem maioritariamente benignas e assintomá1cas, a incidência de
malignidade ronda os 8%. O seu diagnós1co defini1vo é histológico, impondo assim um desafio durante a gravidez.

Conclusão
Este caso ilustra a importância da ecografia obstétrica no despiste de patologia materna além da avaliação do
desenvolvimento fetal. A abordagem terapêu1ca destes achados é controversa e deve ser individualizada,
balanceando o risco/beneKcio materno-fetal.
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Fig.1 – Imagens de
Ressonância Magné1ca
Pélvica, ob1das aquisições
ponderadas em T2 nos
planos axial (A), coronal (B)
e sagital (C)

Fig.2 – Imagens da peça operatória 

Caso Clínico
§ 40 Anos, IO: 1011 (1 cesariana, 1 aborto

espontâneo)
§ Gravidez gemelar bicoriónica/biamnió1ca
§ Diabetes gestacional do 1ºT sob

meaormina
§ AP: obesidade mórbida (IMC 47.2 Kg/m2),

insuficiência venosa crónica

Ecografia 2ºT (21s+3d): volumosa formação
anexial esquerda, mul3loculada, colour score
1
Ressonância magné1ca (Fig.1): formação
quís3ca na referida área anexial, de conteúdo
hídrico, com septações internas e paredes
finas, medindo 204x190x115mm

Suspeita de benignidade
+

Risco de prematuridade
(maturação pulmonar às 33 semanas)

A1tude expectante 

Rotura prematura pré-termo 
membranas às 35 semanas e 2 dias

Cesariana e anexectomia esquerda 
(Fig.2)

DH: Cistadenoma mucinoso do ovário

O desafio do diagnós-co de uma 
massa anexial na gravidez
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