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Caso Clínico

Discussão
• A abordagem clínica das massas anexiais na gravidez é desafiante, sendo o tratamento cirúrgico a estratégia de eleição para massas de maior

volume e potencial de malignidade e/ou complicação (rotura, torsão, hemorragia).

• A complicação por torsão ovárica é pouco frequente na grávida, sendo a sua abordagem clínica e terapêutica semelhante à mulher não grávida.

• Idealmente, o tratamento cirúrgico deve ser realizado na primeira fase da gravidez e de forma programada pela menor dimensão do útero 

gravídico e menor potencial de complicações cirúrgicas e obstétricas  associadas. 

Grávida de 31 anos
IIIG IP, GNT e PE há 3 anos
Antecedentes médicos

Hipotiroidismo auto-imune
Antecedentes cirúrgicos

Quistectomia do ovário esquerdo há 7 anos
Estudo anátomo-patológico: “cistadenoma mucinoso”)

Referenciada às 10s de gestação para 
vigilância na consulta de endocrinopatias

Referia sensação de peso pélvico na consulta das 12s

Gravidez intrauterina de 8s com vitalidade Ovário direito com múltiplas formações quísticas com dimensões 105x68x136mm, de conteúdo líquido espesso e pouco vascularizado

Proposta para quistectomia eletiva do ovário direito às 15 semanas

Às 14s5d, recorreu ao Serviço de Urgência por dor 
abdominal de instalação súbita e intensa

Exame objetivo:
Consciente e orientada
Abdómen distendido e doloroso à palpação sobretudo na
fossa ilíaca direita

Ecografia abdominal:
Ovário direito sem evidência de vascularização; feto com
vitalidade

Torsão do ovário direito

Foi submetida a 
quistectomia do ovário 
direito por laparoscopia

14s5d

Ao longo da gravidez, houve
necessidade de aumentar a dose de
levotiroxina, sem outras
intercorrências

Trabalho de parto espontâneo às 37
semanas com rotura espontânea de
membranas. Parto eutócico com
laceração perineal de 2º grau

Recém-nascido do sexo feminino
Peso ao nascimento: 3195g
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Estudo anátomo-patológico: 
Cistoadenoma mucinoso do ovário direito


