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Caso clínico: Lesão cervical vascularizada pós-abortamento – diagnóstico e tratamento
_______________________________________________________________________
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Introdução: A gravidez não evolutiva (GNE) no primeiro trimestre (1ºTM) afeta 1 em cada 6 gestações iniciais. A ecografia é a base do diagnóstico, e o
tratamento pode ser expectante, farmacológico ou cirúrgico.

Caso-clinico: em forma de diagrama cronológico, apresentamos o caso de uma primigesta de 42 anos, com diagnóstico de GNE do 1ºTM com uma imagem
ecográfica persistente de massa vascularizada intrauterina que se revelou um desafio de diagnóstico e de orientação.

Conclusão:
Este caso de evolução atípica demonstra a importância da discussão multidisciplinar e a importância das técnicas endoscópicas no diagnóstico e tratamento.
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D-0: Diagnóstico de GNE de 1ºtrimestre
Eco-TV: saco gestacional (SG) intrauterino (IU), com
embrião com CRL 17,2mm, sem embriocardio
->Opta por atitude expectante

D-8: Inicia protocolo de resolução de GNE
(medicamentoso)

D-15: Reavaliação de GNE de 1ºtrimestre
Eco-TV: SG fúndico
->Tentativa de remoção de conteúdo com pinça Pean +
aplicação de 2 comprimidos de misoprostol vaginais e 2
jugais
Eco-TV: SG no canal cervical
->Tentativa de remoção com pinça de anel
Eco-TV: endométrio com 5 mm a nível fúndico, conteúdo
com cerca de 15 mm a nível do colo sugestivo de
sangue/coágulos

D-39: Episódio de urgência por perda hemática
persistente
Eco-TV: imagem heterogéna ístmica com 29mm e
vascularização
-> Efetuado esvaziamento uterino instrumentado (EUI),
com progressão impedida a nível cervical

D-40: Internamento por suspeita de Gravidez ectópica
-> Realizado Metrotrexato sistémico no D40 e D47
-> Alta contra parecer no D50

D-53: Episódio de urgência no CHSJ
Eco-TV: Lesão ístmica de50x39mm, muito vascularizada

-> Por β-HCG 1585mUI/ml opta-se por nova
administração de metrotrexato sistémico D53 e D59

D-68: Episódio de urgência no CHSJ por perda hemática
Eco-TV: lesão cervico-ístmica posterior de 50x39mm,
muito vascularizada

->Hipóteses diagnósticas: Restos ovulares/Doença
gestacional do trofoblasto (DGT)/ Malformação arterio-
venosa (MAV).
Internamento para realização de meios

complementares de diagnóstico

D 71: TAC –”... massa marcadamente vascularizada centrada no colo do útero,
com cerca de 63x70x49mm, suspeita de traduzir neoplasia do cólo do útero,
ligeira densificação dos tecidos adjacentes indicia o evolvimento dos
paramétrios.”
-> Realizada citologia cervical de rastreio→ NILM, HPV negativo

D 72: AngioRM “...massa do corpo e colo uterinos marcadamente
heterogénea, com 59x46x62 mm, com franca heterogeneidade estrutural pré
administração de contraste e sinais sugestivos de invasão de mais de 75% da
espessura do miométrio. Parece-nos evidente traduzir a presença de DGT
nomeadamente mola invasiva ou coriocarcinoma”.

-> Alta, com vigilância em contexto de consulta externa

D-108: Consulta Externa
Eco-TV: Lesão ístmica heterogénea de 41x42mm, com
vascularização periférica (score 2)
-> Opta-se pela realização de histeroscopia

D-136: Ressetoscopia – “Persistência de fragmento ao nível da parede
posterior, procedeu-se à sua remoção com energia bipolar. Constatação de
loca ao nível da parede posterior do canal cervical”.

-> Resultado anatomo-patológico: Produto de abortamento de gravidez
uterina de primeiro trimestre (datação dificultada por aspetos degenerativos),
com alterações associadas a retenção de várias semanas (estadio 3).

D-212: Alta clínica
Histeroscopia de controlo: restauração da morfologia
normal do canal cervical
-> Diagnóstico final: Restos ovulares retidos em lesão
artificial, potencialmente criada durante as primeiras
tentativas de remoção de conteúdo em contexto de
ambulatório


