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CONCLUSÃO

CASO CLÍNICO 

INTRODUÇÃO

O tratamento médico da GE pode complicar-se por situações emergentes, entre as quais a rotura tubária, que poderá ocorrer
tardiamente e com baixos níveis de βhCG.

A gravidez ectópica (GE) é diagnosticada em 2% das gestações, tendo em 96% dos casos localização tubária.1 O tratamento
com metotrexato tem eficácia semelhante ao tratamento cirúrgico e, portanto, a escolha deve ser individualizada. A rotura
de GE, após tratamento com metotrexato, ocorre em 7-14% dos casos.2

• Mulher de 32 anos, primigesta
• Grupo de Sangue: 0 Rh positivo

Dia 1:
Recorreu ao serviço de urgência (SU) por suspeita diagnóstica
de Gravidez Ectópica. Encontrava-se assintomática.
Amenorreia de 8 semanas e 3 dias.

Analiticamente: βhCG 4741mUI/mL. Função renal, função
hepática e hemograma normais.

Fig 2. EcoTV dia 1: sinal Doppler em “anel de fogo”. 

Assintomática.
βhCG: 6043.3 mUI/mL

• Peso: 97kg, Altura: 176cm
• Antecedentes Pessoais: Obesidade (IMC 31.3 kg/m2)

D4 D7

Assintomática.
βhCG: 5410.7 mUI/mL

Por apresentar diminuição <15% em D7, 
administrada 2ª dose de metotrexato. 

D14

Refere perda hemática vaginal de sangue escuro.

EcoTV: endométrio com 4mm espessura máxima;
anexo direito sem alterações; mantém à esquerda
imagem sacular justaovárica com 15x9mm
(sobreponível à imagem de D1).
Sem líquido livre no FSV.

βhCG: 1649.8 mUI/mL

D21

βhCG do exterior:
531 mUI/mL

D27

Recorreu ao SU por algias pélvicas intensas.

Hemodinamicamente estável.

Exame físico: dor à palpação dos quadrantes
inferiores com defesa.

βhCG :298mUI/mL

EcoTV: hemoperitoneu volumoso e massa anexial
esquerda heterogénea de limites mal definidos.

Realizou-se laparoscopia, tendo-
se confirmado hemoperitoneu e 
Rotura de Gravidez Tubária 
Esquerda. 
Procedeu-se a Salpingectomia. 

1 - Bouyer, J. “Sites of Ectopic Pregnancy: a 10 Year Population-Based Study of 1800 Cases.” Human Reproduction, vol. 17, no. 12, 2002, pp. 3224–3230., 
doi:10.1093/humrep/17.12.3224. 
2 - Dudley, Paul S., et al. “Characterizing Ectopic Pregnancies That Rupture despite Treatment with Methotrexate.” Fertility and Sterility, vol. 82, no. 5, 2004, pp. 

1374–1378., doi:10.1016/j.fertnstert.2004.03.066. 

Ecografia transvaginal (EcoTV): formação arredondada,
heterogénea, na trompa esquerda, com 15x9mm, sinal Doppler
em “anel de fogo” e ligeiro derrame no fundo de saco de Douglas.

Após discussão das opções terapêuticas, decidiu-se tratamento
com metotrexato (110mg).

Fig 1. EcoTV dia 1: formação arredondada, heterogénea, com 15x9mm.


