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Introdução
A torção anexial é um evento raro no terceiro trimestre da gravidez. A apresentação clínica é inespecífica,
sendo importante um elevado nível de suspeição para o diagnóstico e tratamento atempado.

Conclusão
O diagnóstico de torção anexial é desafiante, dada a alteração da anatomia abdomino-pélvica e as 
várias causas possíveis de dor aguda na gravidez de termo. 
Um diagnóstico célere com intervenção cirúrgica atempada são essenciais para a prevenção de 
complicações materno-fetais.

Palavras- chave:  Torção anexial, Gravidez, Terceiro trimestre

Caso clínico

24 anos

➢ Gesta 2 Para 1 (CSA a termo há 5 
anos por EFNT)

➢ Gravidez de 37 sem + 5 dias, 
evolução normal.

➢ Saudável, sem outros antecedentes 
cirúrgicos

Anamnese:       Dor – 15h de evolução
✓ tipo cólica, lombar e no flanco esquerdo
✓ irradiação pélvica 
✓ agravamento progressivo, sem melhoria com 

analgesia
x Nega febre, queixas urinárias ou 

gastrointestinais. 

Exame objetivo
➢ Sinais vitais:  36,7ºC  TA 99/56mmHg  FC 61/min
➢ Dor à palpação da região lombar, flanco e 

hipocôndrio esquerdos, com defesa.
➢ Tónus uterino normal
➢ Toque vaginal: Colo posterior, amolecido, 

formado, dilatado a 1cm. Apresentação cefálica 
> 1º plano de Hodge

➢ Murphy renal duvidoso
➢ Tira teste urinária – sem alterações

Exames Complementares de Diagnóstico

➢ Cardiotocografia: Normal, sem contrações.
➢ Perfil biofísico fetal – 10/10
➢ Análises: Leucocitose e Trombocitose 

ligeiras.

➢ Ecografia abdominal: 
Quisto simples com 9cm a nível do hipocôndrio 
esquerdo, aparentemente na dependência do 
ovário. Estudo vascular não acessível.

Torção anexial?

LAPAROTOMIA  (Incisão de Pfannenstiel)

1. CSA
RN do sexo masculino, com 2850g, índice de Apgar 
9/10/10

2. Destorção anexial    +     Quistectomia

Puerpério
→ Sem intercorrências. Alta ao 3º dia

Estudo histológico: cistadenoma mucinoso


