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INTRODUÇÃO

• Os tumores tímicos representam cerca de 0,2-1,5% de todas as neoplasias, 90% desenvolvem-se no mediastino anterior, correspondendo a 20-30% dos
tumores mediastínicos. Apesar de quase 50% dos casos serem diagnosticados em idade reprodutiva, a sua ocorrência na gravidez é extremamente rara.

• 1/3 são assintomáticos e o diagnóstico faz-se após achado imagiológico, 1/3 apresenta sintomas locais (tosse, síndrome da veia cava superior, disfagia), 1/3
manifesta-se com síndromes paraneoplásicos e distúrbios autoimunes, dos quais a miastenia gravis é o mais frequente (ocorre em 30-50% dos casos).

CONCLUSÃO
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• Os tumores do timo são neoplasias raras e a sua abordagem na gravidez constitui um desafio.
• No caso descrito, verificou-se aumento dimensional do tumor, condicionando compromisso vascular e respiratório. Para melhorar o sucesso da gravidez e
parto, destaca-se a importância da abordagem multidisciplinar, no sentido de se desenvolver um plano adequado de cuidados obstétricos, oncológicos,
anestésicos e cirúrgicos.
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Serv. Urgência:
Tosse seca + dispneia + 

toracalgia pleurítica com 4 
meses de evolução

SARS-Cov2 (PCR): positivo

Internada por suspeita de 
pneumonia COVID
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Estadiamento:
TC Toráx: volumosa massa mediastínica
anterior a condicionar colapso do pulmão
direito e atelectasia parcial do pulmão
esquerdo. Espessamento pleural nodulariforme
sugestivo de metastização da pleura
mediastínica e diafragmática.
RM abdominal: sem evidência de metastização

Feto pós-viabilidade!
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RMD:
Considerado irressecável

Proposta:
QT neoadjuvante

Cirurgia
Radioterapia adjuvante
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Tumor lentamente progressivo
Sintomatologia controlada

QT durante a gravidez vs. 
Prematuridade vs. Progressão da 

doença

Dispneia para pequenos esforços, ortopneia e
edema exuberante dos membros inferiores;
Sem sinais de síndrome da veia cava superior;
Exame neurológico normal;
Assimetria na amplitude dos pulsos radiais.

Prednisolona 40 mg/dia, 
Paracetamol/Codeína 1 comp/dia

Enoxaparina 40 mg sc/dia
Esomeprazol 40mg/dia

Miastenia Gravis: Ac-anti recetor de
acetilcolina (+); EMG fibra única:
discretas alterações da transmissão da
placa neuromuscular
Anticorpos anti-tiroideus (+)
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Proposta de início de QT 
neoadjuvante

Melhoria franca

Recusa QT

Cesariana às 33s+4d em hospital com 
capacidade de ECMO, sem intercorrências.
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Contraindicação 
para neuroprotecção 
com sulfato de Mg2+ Imunoglobulina IV humana 

(prevenção de crise 
miasténica)
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Avaliação do risco de colapso 
circulatório/vascular 

intraparto

Via de parto - CST
Corticoterapia para 

maturação pulmonar 2 semanas pós-parto:
Inicio de QT - IPO lisboa


