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Introdução
• A porção intersticial da trompa de falópio é o segmento mais proximal e 

envolvido por miométrio.

• A gravidez ectópica intersticial representa 2-3% das gestações ectópicas, sendo 

a salpingectomia ipsilateral um fator de risco relevante.

Caso Clínico
28 anos, recorre ao Serviço de Urgência por quadro agudo com horas de evolução de:

náuseas dor abdominal de intensidade forte 

Sem outros sintomas, nomeadamente vómitos, alterações do trânsito intestinal, perda hemática vaginal ou febre

Antecedentes:
Médicos: nega

Medicação habitual: nega
Cirúrgicos: salpingectomia unilateral (esquerda) por 

gravidez ectópica tubar 3 anos antes

Ginecológicos e Obstétricos:
Menarca: 13 anos; Ciclos regulares mensais

Contraceção: preservativo; DUM: 4 semanas antes
IG 0P (gravidez ectópica)

Observação:

Hemodinamicamente estável, desconforto à palpação hipogástrica profunda, sem irritação peritoneal.
Exame ginecológico: sem perda hemática genital; colo fechado. 

MCDTs:

Análises: hemoglobina 13g/dL, leucócitos 10,5x103/uL, plaquetas 213x103/uL, função renal e hepática sem 
alterações, proteína C reativa negativa. β-hCG positiva: 3726 mUI/mL.
Ecografia transvaginal: sem sinais de gravidez intrauterina e áreas anexiais sem sinais inequívocos de 
gravidez ectópica, havendo no entanto líquido livre abdominal em quantidade moderada.

Agravamento do quadro clínico:
agravamento da dor, com sinais de irritação peritoneal e hipotensão arterial

Hemoperitoneu em quantidade moderada; trompa, ovário direito e ovário esquerdo sem 
alterações; tumefacação vascularizada com cerca de 2,5cm na zona cornual uterina esquerda 
com hemorragia ativa.

Laparoscopia diagnóstica:

Decidida conversão para laparotomia (hemoperitoneu considerável, hemorragia ativa, instabilidade 
hemodinâmica e para melhor abordagem cirúrgica):

Realizada resseção da gravidez ectópica intersticial com encerramento da parede uterina 
envolvida e limpeza da cavidade abdominal.

Pós-operatório: anemia moderada (hemoglobina 7,3g/dL) – corrigida com carboximaltose férrica 
endovenosa; sem outras intercorrências.

Mulher em idade fértil com dor abdominal 

intensa e instabilidade hemodinâmica: 

considerar o diagnóstico de rotura de 

gravidez ectópica. Está descrito que a rotura 

de gravidez intersticial parece ocorrer numa 

fase precoce, tal como neste caso.

Conclusão


