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ABSTRACT

The authors report five cases of vulvovaginal masses diagnosed over the last two years, describing 
both clinical presentation and imagiological features. The definitive diagnosis was histological in 
all cases, and some unusual conditions were uncovered, namely an intraductal papiloma in ectopic 
breast tissue and a primary breast-like cancer of the vulva. Two other cases were found to be Mülle-
rian cysts and the last one a Müllerian and an epidermal inclusion cyst, simultaneously in the same 
vulvovaginal mass. The estimated vaginal cysts prevalence in the literature was 1:200 being the 
Müllerian cysts the most frequently diagnosed. Ectopic breast tissue has a global incidence of 2-6%, 
being the vulvar localization the less frequent one and its malignant transformation an even rarer 
event with 20 cases reported.

Key-words: vulvovaginal mass, Müllerian cyst, epidermal inclusion cyst, ectopic breast tissue, vul-
var primary breast-like cancer 

INTRODUÇÃO

As massas vulvovaginais podem classificar-se, con-
soante a sua natureza, em sólidas e quísticas. Entre 
as massas de natureza quística podemos considerar 2 
grandes grupos: as de origem embrionária e não em-
brionária. 
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da Reprodução

A prevalência das formações quísticas vaginais 
foi estimada em 1:200 mulheres1, assumindo-se uma 
subvalorização na medida em que parte dos casos não 
é alvo de publicação. Numa revisão de 43 quistos va-
ginais realizada por Pradhan et Tobon (referenciada 
em 1) durante um período de 10 anos e publicada em 
1986, a incidência dos vários tipos etiológicos foi, por 
ordem decrescente: quisto Mulleriano (44%), quisto 
epidérmico de inclusão (23%), quisto do canal de 
Gartner (11%), quisto da glândula de Bartholin (7%) 
e quisto endometrióide (7%).1 

Os quistos de origem embrionária são na sua 
maioria de pequenas dimensões, assintomáticos e lo-
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calizados à parede anterolateral da vagina. Incluem 
entidades patológicas como o quisto Mulleriano e o 
quisto do canal de Gartner, cuja distinção não assume 
relevância clínica. O quisto Mulleriano é o tipo de 
quisto vaginal mais frequente. Apresenta um reves-
timento epitelial de tipo pseudoestratificado cilíndri-
co, de predomínio mucinoso, que pode persistir após 
a 12ª semana de vida intrauterina, momento em que 
se inicia a sua substituição por epitélio pavimentoso 
proveniente do seio urogenital. O quisto do canal de 
Gartner desenvolve-se a partir de resquícios embrio-
nários dos canais mesonéfricos ou Wolffianos e dis-
tingue-se, do ponto de vista histológico, pela presen-
ça de um revestimento epitelial cubóide ou colunar 
baixo, não ciliado e não mucinoso.1

De entre os quistos de origem não embrionária, 
o quisto epidérmico de inclusão, secundário a uma 
episiorrafia ou outra cirurgia perineal prévia, é o mais 
frequentemente encontrado na prática clínica1. Assu-
me uma prevalência mais elevada nos países africanos 
ou do Médio Oriente, onde a cirurgia de circuncisão 
feminina constitui uma prática corrente, e secundaria-
mente nos países que acolhem a população emigrante 
originária dessas áreas geográficas. A localização no 
clitóris, na vulva ou na vagina está, por conseguinte, 
dependente dos antecedentes cirúrgicos da doente. A 
dimensão pode ser considerável pela acumulação de 
células epiteliais descamadas e material sebáceo. Na 
maioria dos casos trata-se de uma massa assintomáti-
ca identificada geralmente após a puberdade, periodo 
que coincide com a intensificação da actividade glan-
dular apócrina.2

Outros tipos de lesões quísticas não embrioná-
rias incluem as secundárias a obstrução dos canais 
de drenagem das glândulas de Skene (quisto do ca-
nal de Skene), de Bartholin (quisto da glândula de 
Bartholin), sebáceas/sudoríparas (quisto da glândula 
sebácea / sudorípara, hidradenite) ou periuretrais (di-
vertículo uretral, uretrocelo ectópico), patologias que 
podem ainda apresentar-se clinicamente sob a forma 
de abcessos. Devemos ainda incluir neste grupo de as 
formas de apresentação inicial de prolapso dos orgãos 
pélvicos e as lesões de endometriose.

Entre as massas de natureza sólida incluem-se as 
de etiologia neoplásica benigna ou maligna (primá-

rias ou metastáticas). As neoplasias primárias podem 
ter origem em componentes teciduais locais como 
os componentes epidérmicos (carcinoma pavimen-
tocelular, melanoma, basalioma), dérmico (sarcoma, 
fibroma), hipoderme (lipoma, liposarcoma), glan-
dulares (adenocarcinoma, carcinoma das células de 
transição, tumor adenóide quístico, hidradenocarci-
noma) ou em componentes de tecido ectópico, no-
meadamente mamário (fibropapiloma, hidradenoma 
papilífero, adenocarcinoma). A detecção de tecido 
mamário ectópico apresenta uma incidência global 
de 2-6%, sendo que a localização vulvar, coincidente 
com a persistência embrionária na extremidade in-
ferior da crista mamária, é a localização menos fre-
quente3. Trata-se de um tecido hormono-sensível que 
é passível de sofrer todas as alterações fisiológicas e 
patológicas encontradas no tecido mamário eutópi-
co3. No entanto, a transformação maligna é um diag-
nóstico extremamente raro, encontrando-se descritos 
apenas 20 casos na literatura.4 Finalmente, podemos 
ainda considerar neste grupo de lesões sólidas as mas-
sa de etiologia infecciosa como os condilomas ou o 
Tumor de Buschke-Löwenstein.

Do ponto de vista clínico, as massas vulvovagi-
nais podem constituir um achado ao exame físico ou 
associarem-se a sintomatologia local ou urinária1. O 
recurso aos exames auxiliares imagiológicos para 
uma correcta caracterização das lesões reveste-se de 
particular importância na marcha diagnóstica e na 
programação cirúrgica. O diagnóstico definitivo des-
tas entidades é histológico. 

Os autores descrevem cinco casos clínicos de 
massas vulvovaginais diagnosticados nos últimos 
dois anos no Departamento de Obstetrícia, Ginecolo-
gia e Medicina da Reprodução do Hospital de Santa 
Maria.

CASOS CLÍNICOS

CASO 1: Mulher de 28 anos de idade, caucasiana, 
com antecedentes obstétricos de gravidez única aos 
24 anos e parto de termo distócico por forceps; actu-
almente sob contracepção hormonal oral cíclica. Sem 
outros antecedentes pessoais ou familiares relevantes. 
Referenciada à consulta de ginecologia em Fev/2007 
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com a hipótese diagnóstica de cistocelo com um ano 
de evolução e agravamento progressivo. Ao exame 
objectivo individualizava-se uma massa com prová-
vel ponto de partida no fundo-de-saco lateral direito, 
que sofria exteriorização e aumento considerável de 
volume com a manobra de Valsalva. (Figura 1)

volume, contendo um líquido não puro, de natureza 
provavelmente hemorrágica, sem evidente correlação 
com a bexiga, e preenchendo o fundo da vagina com 
alguma lateralização para o fundo-de-saco lateral di-
reito. (Figura 2) 

Em Maio/2007 foi realizada drenagem de líquido 
mucoso espesso seguida de excisão cirúrgica comple-
ta, sob anestesia geral. O diagnóstico histológico foi 
de quisto Mulleriano. (Figura 3)

Nos 5 meses de vigilância pós-operatória não se 
identificou recidiva da lesão.

 
Figura 1 – imagem da exteriorização da massa vulvovaginal com 
a manobra de Valsalva.

 

Figura 2 – corte sagital (RMN) ao nível do fundo-de-saco lateral 
direito interessando o quisto vulvovaginal em toda a sua exten-
são.

A caracterização imagiológica obtida por RMN 
pélvica revelou uma massa de natureza quística com 
dimensões de 120 x 60 x 60 mm e cerca de 200cc de 

 
 

Figura 3 – corte histológico da peça de quistectomia evidencian-
do o revestimento por epitélio mucoso com focos de metaplasia 
pavimentosa imatura. (HE, 200x).

CASO 2: Mulher de 51 anos de idade, caucasiana, 
com antecedentes obstétricos de 2 partos de termo e 
eutócicos, em pós-menopausa cirúrgica desde os 38 
anos por quadro de menometrorragias e dismenorreia 
(sem identificação de alterações anatomo-patológicas 
na peça cirúrgica), sem tratamento de substituição 
hormonal. Com antecedentes pessoais conhecidos de 
Cistite Intersticial refractária, seguida em consulta de 
Urologia do Hospital de Santa Maria. Foi enviada à 
consulta de Ginecologia em Jan/2006 por quadro clí-
nico de ardor vulvar persistente e dispareunia ocasio-
nal com cerca de seis meses de evolução. Ao exame 
ginecológico observou-se uma formação polipóide 
localizada na parede vaginal lateral direita justa-cú-
pula com aproximadamente 30 mm de maior eixo e 
de base larga. Sem documentação imagiológica com-
plementar, foi feita a excisão cirúrgica completa 10 
dias depois, sob anestesia geral. 

Acta Obstet Ginecol Port 2009;3(3):121-127



124

A avaliação histológica individualizou a presença 
de dois quistos no mesmo estroma capsular: um quisto 
queratinocítico epidermóide e um quisto revestido por 
epitélio cilíndrico e cubóide, focalmente ciliado, tipo 
tubário, compatível com quisto Mulleriano. (Figura 4)

A reavaliação pós-operatória nos 18 meses seguin-
tes não revelou sinais de recidiva local.

sentava sinais inflamatórios, era indolor à palpação e 
tinha uma consistência predominantemente elástica.

A RMN pélvica e perineal revelou uma massa de 
configuração ovóide com 110 x 30 mm, de extensão 
posterior até ao múculo transversal do períneo e sem 
aparente expressão no triângulo perineal posterior. 
Era visível um fino septo posterior e o conteúdo foi 
descrito como hemorrágico. (Figuras 6 e 7)  No es-
tudo imagiológico efectuado não se individualizaram 
outras lesões suspeitas. 

 
 Quisto 1 

Quisto 2 

Figura 4– corte histológico da peça de quistectomia intersectan-
do os dois quistos: quisto de inclusão (quisto 1) e quisto de ori-
gem embrionária (quisto 2). (HE, 25x).

CASO 3: Nulípara de 30 anos de idade, caucasiana, 
sob anticoncepção hormonal cíclica, referenciada à 
consulta de Ginecologia em Nov/2006 por volumosa 
massa não dolorosa, localizada no grande lábio direito, 
com um ano de evolução e aumento progressivo das 
dimensões. (Figura 5) Ao exame objectivo não apre-

 

 
 

Figura 5 – massa vulvovaginal visualizada ao exame objectivo.

 

Figura 6 – corte transversal (RMN) do períneo com delimitação 
da massa contida na metade direita do triângulo perineal ante-
rior. 

Neste contexto clinico-imagiológico foi colocado 
como diagnóstico mais provável um endometrioma 
pelo que, no mesmo tempo operatório em que se pro-
cedeu à excisão cirúrgica, se realizou também uma 
laparoscopia diagnóstica, sob anestesia geral, em 
Jul/2007. Não se identificaram lesões endometrió-
ticas peritoneais. Após a quistectomia com cápsula 
intacta procedeu-se à drenagem do conteúdo que se 
mostrou espesso e castanho escuro, muito sugestivo 
de endometriose. (Figura 8)

O diagnóstico histológico revelou tratar-se de um 
quisto mucoso e ciliado, sem individualização de es-
troma ou glândulas endometriais, compatível com 
quisto Mulleriano. (Figura 9)

O aspecto macroscópico do conteúdo intra-quísti-
co foi explicado pela presença de focos de processo 
inflamatório na parede do quisto e depósitos de he-
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CASO 4: Mulher de 42 anos de idade, caucasiana, 
com antecedentes obstétricos de gravidez aos 30 anos 
e parto de termo vaginal por forceps. Actualmente 
com método contraceptivo hormonal cíclico e sem 
outros antecedentes pessoais ou familiares relevan-
tes. Foi referenciada à consulta de Colposcopia em 
Mar/2005 por nódulo vulvar localizado no pequeno 
lábio esquerdo, de crescimento lento, com cerca de 
20 mm de maior eixo. Foi realizada no mesmo dia a 
excisão cirúrgica completa, sob anestesia local. 

O diagnóstico histológico revelou tratar-se de um 
papiloma intra-ductal em tecido mamário ectópico, 
comprovado pelas colorações efectuadas para recep-
tores de estrogénios e para o Human Milk Growth 
Factor tipo 1 (HMGF1). (Figura 11)

 

 

Figura 7 – corte sagital (RMN) ao nível do grande lábio direito 
interessando toda a extensão antero-posterior do quisto.

 

 

Figura 8 – imagem da drenagem do quisto biloculado com 110 
mm de maior eixo.

mossiderina sugestivos de hemorragia intra-quística 
antiga. (Figura 10)

O seguimento clínico posterior durante um ano 
não revelou sinais de recidiva local.

 

 

Figura 9 – corte histológico da peça de quistectomia evidencian-
do um epitélio de tipo tubário – um dos tipos de epitélio Mulle-
riano. (HE, 400x).

 

 

Figura 10 – corte histológico da parede do quisto interessando 
processo inflamatório crónico intenso e depósitos focais de pig-
mento de hemossiderina em macrófagos. (HE, 200x).
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A vigilância pós-operatória realizada até aos 24 
meses não identificou recidiva local.

CASO 5: Mulher de 82 anos de idade, caucasiana, com 
antecedentes obstétricos de 2 partos de termo eutócicos; 
em pós-menopausa espontânea desde os 50 anos de ida-
de, sem tratamento de substituição hormonal. Antece-
dentes de laparotomia exploradora em Mar/2005 com 
anexectomia bilateral por torsão do ovário (diagnóstico 
histológico de cistadenoma mucinoso do tipo endocer-
vical). História concomitante de factores de risco cardio-
vascular e acidente vascular cerebral prévio. 

Foi observada em consulta de Ginecologia em 
Jan/2007 por nódulo vulvar, assintomático, com 6 
meses de evolução. À observação individualizava-se 
uma formação nodular exofítica localizada no grande 
lábio esquerdo, junto ao clitóris, com cerca de 20 mm 
de maior eixo. Era pediculada, móvel e apresentava 
uma consistência dura.

Foi submetida a tumorectomia 3 meses depois, 
sob anestesia geral. O exame histológico revelou a  
presença de um nódulo com 5 mm de diâmetro com-
patível com adenocarcinoma provavelmente de tipo 
mamário dada a presença de marcadores específicos 
positivos, nomeadamente o EMA (Epithelial Mem-
brane Antigen) e o CEA (Carcinoembryonic Anti-
gen). A coloração para os receptores de estrogénios 
e progesterona foi positiva, com registo de um índice 
proliferativo elevado, e invasão peri-neural e da pare-
de dos vasos sanguíneos. (Figura 12)

No sentido de excluir a presença de neoplasia or-
totópica da mama foi efectuado estudo radiológico 
bilateral que foi insuspeito (BI-RADS 1).

Os restantes exames complementares para averi-
guação da presença de metástases, nomeadamente a 
radiografia torácica, a ecografia pélvica, a RMN ab-
domino-pélvica e a cintigrafia óssea, não revelaram 
alterações significativas.

Neste contexto foi decidido em reunião multidis-
ciplinar iniciar radioterapia loco-regional e inibidores 
da aromatase, terapêuticas que cumpre actualmente.

O follow-up realizado durante os últimos 8 meses 
não mostrou qualquer indício de recidiva.

DISCUSSÃO

Os casos de massas vulvovaginais apresentados referem-
se a três formações quísticas, duas das quais de origem 
embriológica (quistos Mullerianos) e uma de origem 
não embriológica (quisto epidérmico de inclusão), e a 
dois casos de neoformações sólidas (papiloma intraduc-
tal e adenocarcinoma em tecido mamário ectópico).

Na primeira doente descrita foi diagnosticado 
um quisto embriológico volumoso que pode simular 
clinicamente um cistocelo. As dimensões deste tipo 
de quisto descritas numa revisão da literatura anglo-
saxónica1 podem variar entre 1 a 7 cm de diâmetro. 
Assistimos neste caso a um crescimento progessivo 
ao longo de 12 meses atingindo dimensões conside-
ráveis (12 x 6cm).  

 

 

Figura 11 – corte histológico da peça de tumorectomia eviden-
ciando a presença de papilas glandulares de tipo mamário e pare-
de do quisto. (HE, 200x).

 

 

Figura 12 – corte histológico da peça de tumorectomia eviden-
ciando adenocarcinoma ductal invasivo semelhante ao habitual-
mente observado em tecido mamário. (HE, 400x).
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No segundo caso apresentado foi feita a excisão 
de uma neoformação vaginal com individualização 
de dois tipos de quistos etiologica e histologica-
mente distintos – um quisto de origem embriológi-
ca revestido por epitélio mulleriano e um quisto de 
origem não embriológica de tipo epidermóide. Esta 
doente tinha antecedentes de 2 partos vaginais com 
episiorrafia medio-lateral, um tipo de cirurgia peri-
neal frequente na mulher e que pode constituir um 
factor facilitador da formação de quistos epidérmi-
cos de inclusão1.

O diagnóstico histológico obtido no terceiro caso 
apresentado veio contrariar as evidências clínico-ima-
giológicas e mesmo o aspecto macroscópico sugesti-
vo do conteúdo intra-quístico. Neste caso foi estabe-
lecido um diagnóstico exclusivamente histológico de 
quisto Mulleriano após uma abordagem concordante 
com a hipótese de uma endometriose extra-pélvica. 
Com base na evidência de que a manifestação vulvo-
vaginal é uma situação rara que surge em regra secun-
dariamente a uma doença pélvica estabelecida (com 
uma incidência que se aproxima dos 12%5 - referin-
do-se essencialmente a focos nos fundos-de-saco va-
ginais), foi adoptada a realização de uma celioscopia 
diagnóstica no mesmo tempo operatório.6

Nos quarto e quinto casos foram identificadas his-
tologicamente alterações patológicas de tecido mamá-

rio em localização ectópica. Nas situações de ectopias 
mamárias é unânime a indicação de excisão cirúrgi-
ca completa pelo risco de malignização, particular-
mente nas mulheres mais idosas3,7. Em particular, o 
diagnóstico de adenocarcinoma mamário primário 
de localização vulvar é extremamente raro, conforme 
referido anteriormente, motivo pelo qual  não estão 
disponíveis directrizes terapêuticas. Foi seguida a 
abordagem sugerida na literatura4, designadamente 
a exclusão de metástases de carcinoma ortotópico e 
o cumprimento das mesmas linhas orientadoras da 
neoplasia mamária ortotópica no que diz respeito ao 
tratamento e follow-up.

REFERÊNCIAS

1.   Eilber KS e Raz S. Benign cystic lesions of the vagina: a literature 
review. J Urol 2003; 170: 717-22

2.  Kroll GL e Miller L. Vulvar epithelial inclusion cyst as a late 
complication of childhood female traditional genital surgery. Am J 
Obstet Gynecol 2000; 183: 509-10

3.     Duvvur S, Sotres M, Lingam K et al. Ectopic breast tissue of the vulva. 
J Obstet Gynaecol. 2007; 27: 530-1

4.     North J, Perez D, Fentinam G et al. Primary breast cancer of the vulva: case 
report and literature review. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2007; 47: 77-9

5.     Su H, Chen WH e Chen CH. Extra-pelvic endometriosis presenting as a 
vulvar mass in a teenage girl. Int J Gynaecol Obstet 2004; 87: 252-3

6.    Gocmen A, Inaloz HS, Sari I et al. Endometriosis in the Bartholin gland. 
Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2004; 114: 110-1

7.     Bardsley M e Petterson C. Ectopic breast tissue presenting as a persistent 
vulvar cyst. Aust N Z J Obst Gynaecol 2004; 44: 166-7

Acta Obstet Ginecol Port 2009;3(3):121-127


