
Gravidez heterotópica 
– um desafio diagnóstico –

Caso Clínico

Introdução: A gravidez heterotópica (GH) é uma entidade rara que se caracteriza pela coexistência de uma
gravidez intrauterina e de uma gravidez ectópica. A incidência da GH tem aumentado nas últimas décadas
devido ao aumento do número de ciclos de estimulação da ovulação e das técnicas de reprodução
medicamente assistida. A ocorrência de GH após conceção espontânea é rara (1:30000 gestações), sendo o
diagnóstico desafiante e podendo ser potencialmente fatal.

Mulher de 25 anos, saudável. Primigesta.
Amenorreia de 6 semanas. Gravidez espontânea.
Serviço de Urgência:
Recorre por dor nos quadrantes inferiores do
abdómen com 24 horas de evolução e de agravamento
progressivo. Nega perda hemática vaginal, alterações
do trânsito intestinal ou queixas urinárias.

Exame objetivo:
Hemodinamicamente estável.
Exame ao espéculo sem alterações.
Toque vaginal muito doloroso, impossibilitando a
avaliação das regiões anexiais.
Abdómen doloroso à palpação dos quadrantes
inferiores, com defesa.

Ecografia endovaginal: saco gestacional intrauterino
contendo vesícula vitelina e eco embrionário com
2mm. Ovário direito com duas formações de centro
anecogénico e halo discretamente ecogénico, uma
compatível com corpo amarelo e a outra, mais
periférica, com 17x16mm e com pequena estrutura
ecogénica no interior, sugestiva de gravidez ectópica.
Ovário esquerdo (OE) aumentado de volume à custa
de formação quística unilocular, de aspeto simples,
com 64x50x74mm. Derrame pélvico moderado.

Conclusão: A gravidez heterotópica representa um desafio diagnóstico, devendo ser considerada perante uma
gravidez intrauterina com abdómen agudo. A ecografia é o método preferencial para suspeição diagnóstica e a
laparoscopia permite confirmar o diagnóstico.

Proposta para laparoscopia diagnóstica:
- Hemoperitoneu em moderada quantidade

que foi drenado (400ml);
- Excisão de formação justa-ovárica à direita,

arredondada com coágulos, com cerca de
2-3cm;

- Quistectomia do OE.

Estudo histológico: formação justa-ovárica
direita: focos periféricos de células do
trofoblasto, compatível com gravidez peri-
ovárica direita. Cistadenoma seroso do OE.

A gravidez intrauterina evoluiu sem 
intercorrências. 
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