
26 anos | saudável |G2P0 ( 1 IVG) | Última menstruação: 11/08/2020 |  Amenorreia de 7 semanas 

• 3 dias de evolução, intensidade 4/10. tipo cólica

• sem irradiação, agravamento com os movimentos

• Palpação bimanual dolorosa na área anexial esquerda com formação móvel palpável 

Ovário esquerdo
• massa unilocular retrouterina , 111 x 90x 68 mm, não vascularizada
• conteúdo misto - áreas hiperecogenicas densas condicionando cone de sombra,

áreas hipoecogénicas com partículas hiperecogenicas em suspensão e algumas
imagens lineares – aspeto sugestivo de quisto dermoide.

Marcadores tumorais: CEA 8,7 ng/dL ; CA 125 60,7 U/mL; CA 19.9 < 0,6 U/mL

Quistectomia laparoscópica do ovário esquerdo às 14 semanas e 6 dias

Alta ao 2º dia de internamento  | Restante gravidez sem intercorrências

Teratoma quístico maduro com 100x40x25 mm  + cistadenoma mucinoso com 20x15x15 mm

Massa anexial na gravidez – caso clínico
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INTRODUÇÃO

CASO CLÍNICO

DOR FOSSA ILÍACA ESQUERDA 

Serviço de Urgência 

• Gravidez intrauterina – saco gestacional 4x2 mm sem embrião visível;
• Formação hipoecogénica na região anexial esquerda com 100 x 90 mm. 
• Sem sinais de torção anexial .Ausência de liquido no fundo-de-saco posterior e perianexial. 

Reavaliação ecográfica – 9 semanas  

Risco de obstrução do canal de parto  e torção anexial +  manutenção da dor pélvica 

• A incidência global de massas anexiais na gravidez é de 0,1%. A maioria são benignas, funcionai e  regridem 
espontaneamente.

• Os quistos dermoides constituem a maioria das massas anexiais não funcionais diagnosticadas a partir das 16 
semanas. 

• O tratamento cirúrgico está indicado em situações de abdómen agudo, suspeita de malignidade, formações 
quisticas com >  10 cm que poderão causar obstrução canal de parto e formações sólidas entre 6 e 8 cm, pelo 
risco de torção.  

Ecografia ginecológica

Referenciação a consulta de medicina materno-fetal 


