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EDITORIAL/EDITORIAL

Habituamo-nos a considerar que os registos de morbili-
dade e mortalidade em Portugal não têm qualidade. Mas, o 
que fazemos para melhor este estado de coisas? Contribu-
ímos para os registos atualmente em vigor? Será que sabe-
mos que registos estão a decorrer? A maioria dos registos 
são feitos voluntariamente, não estando alocado tempo de 
trabalho para os realizar. O que motiva quem efetua os re-
gistos com qualidade? 

Um dos registos existentes no nosso país é o das ano-
malias congénitas, que se iniciou em 19851, sob a respon-
sabilidade do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jor-
ge. Inicialmente chamado Centro de Estudos e Registo de 
Anomalias Congénitas (CERAC), passou a denominar-se 
Registo Nacional de Anomalias Congénitas (RENAC) em 
1996. A notificação é voluntária e é efetuada pelos servi-
ços de Obstetrícia (nos casos de morte fetal ou interrupção 
médica da gravidez) e Neonatologia/Pediatria (no caso de 
nado-vivo). Entre 2002 e 2007 a notificação corresponde 
a 66,6% do número total de nascimentos2, e em 2011 par-
ticiparam no registo 37 hospitais (públicos e privados)3. A 
subnotificação impossibilita uma correta interpretação dos 
dados, não permitindo por exemplo avaliar a prevalência 
de anomalias em Portugal. Tem havido um esforço da equi-
pa central no sentido de motivar os Serviços para a notifi-
cação, mas continua a depender totalmente do interesse / 
vontade de alguns profissionais. A divulgação dos dados 
em reuniões científicas é uma das medidas que tem sido 
utilizada para motivar a notificação. 

Por iniciativa da Direção Geral da Saúde (DGS), re-
aliza-se desde 1993 o Estudo Epidemiológico dos Óbitos 
Perinatais, que a partir de 2004 inclui também o período 
perinatal alargado (Estudo Epidemiológico dos Óbitos no 
Período Perinatal Alargado). Apesar de serem notificados 
casos provenientes de todos os hospitais públicos de Por-
tugal continental, num grande número de situações a res-
posta a alguns itens é muito baixa. Em 2006, por exemplo, 
desconhece-se o total de consultas pré-natais efetuadas em 
42% dos casos e em que trimestre ocorreu a primeira con-
sulta em 55% dos casos4. 

National registries in Obstetrics
Registos Nacionais no âmbito da Obstetrícia

Em Portugal, registam-se as anomalias congénitas no 
RENAC, as mortes perinatais no Estudo Epidemiológico 
dos Óbitos no Período Perinatal Alargado, as interrupções 
de gravidez no Registos das Interrupções da Gravidez 
(DGS, registo obrigatório ao abrigo da lei 16/2007 de 17 de 
abril), os recém-nascidos de muito baixo peso no Registo 
Nacional do Recém-nascido de Muito Baixo Peso (Grupo 
do registo nacional do recém-nascido de muito baixo peso, 
Seção de Neonatologia da Sociedade Portuguesa de Pedia-
tria), entre outros. Alguns casos estão registados em dois 
ou três locais, o que constitui uma duplicação de trabalho. 

As mortes maternas são registadas no Inquérito Epi-
demiológico de Mortes Maternas (da responsabilidade da 
DGS). Devido ao número reduzido de mortes maternas, a 
sua subnotificação tem um grande impacto percentual. O 
registo através do inquérito epidemiológico, entre 2001 e 
2007, englobou apenas 47 das 92 mortes identificadas em 
Portugal5. Sabendo que só através do registo no inquérito 
epidemiológico se podem avaliar as circunstâncias clíni-
cas/obstétricas em que ocorreu a morte, é pois fundamental 
que se proceda a esse registo. 

Como se consegue melhorar o registo? Primeiro, temos 
que considerar que o assunto é do interesse geral, que é 
importante conhecermos a realidade para que se possam 
implementar medidas de prevenção e atuação. Segundo, a 
existência de um bom registo tem que ser entendida como 
uma base importante de trabalho científico, a que quem es-
tiver interessado na investigação possa aceder. É habitual 
que a partir de um registo, quer seja abrangente ou mais 
restrito (algumas vezes só de uma patologia), possam de-
correr várias publicações. Por exemplo, o registo de ictiose 
dos EUA (The National Registry for Ichthyosis and Rela-
ted Disorders), que decorreu de 1994 a 2012, possibilitou 
já a publicação de 22 artigos científicos6. 

Quem é responsável pelos registos? Como se cria um 
registo? Um estudo da Orphanet revela que 95,3% dos re-
gistos na Europa são suportados por instituições académi-
cas, 3,1% por empresas privadas e 1,6% por associações 
de pacientes7. Os registos académicos são criados com o 
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objetivo de efetuar estudos epidemiológicos ou clínicos, 
enquanto os registos de empresas têm como principal ob-
jetivo a vigilância farmacológica. Alguns países, sobretudo 
na Escandinávia, têm registos nacionais de base hospitalar 
já há vários anos, com dados clínicos e administrativos, 
que permitem o acesso aos dados segundo várias perspe-
tivas. O Danish National Patient Register, é um destes re-
gistos, com dados desde 1997, considerado uma referência 
internacional8. 

Num país tão pequeno, que tem dificuldade em ter nú-
meros que possibilitem a análise estatística, não seria pre-
ferível criar um registo de base nacional na área da Obste-
trícia que possibilitasse a análise de todos estes (e outros) 
dados? O Serviço de Bioestatística e Informática da Fa-
culdade de Medicina da Universidade do Porto, o Serviço 
de Obstetrícia do Centro Hospitalar S. João e o Serviço 
de Obstetrícia da Faculdade de Medicina da Universidade 
do Porto têm vindo a desenvolver um programa de registo 
clínico em obstetrícia (ObsCare) que é utilizado na prática 
clínica do Serviço de Obstetrícia do Centro Hospitalar S. 
João. Num futuro próximo, a utilização deste programa po-
derá ser alargado a todo o país, proporcionando uma base 
nacional de dados obstétricos e perinatais. Dados esses que 
seriam utilizados para estudos epidemiológicos, clínicos e 
de avaliação de qualidade. 
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Opinion Article/Artigo De Opinião

Residency in Obstetrics and Gynecology: what Kind of  
residents’ training and evalutation do we want?

Internato complementar de Obstetrícia e Ginecologia: 
que tipo de formação e de avaliação queremos?

Passados alguns anos sobre a última vez em que parti-
cipei em júris do exame final do Internato de Obstetrícia 
e Ginecologia tive, um “regresso ao passado” quando o 
Departamento que dirijo foi chamado a examinar seis can-
didatos, obviamente com a frequência do Internato fora do 
CHLN – Hospital de Santa Maria.

Os Colegas que desempenham há muito tempo cargos 
de responsabilidade nos diversos serviços de Obstetrícia 
e Ginecologia do País estão familiarizados com as longas 
maratonas que constituem estes exames. Não haveria ra-
zões de queixa quanto a esse esforço se sentíssemos que 
estas formalidades comportam uma verdadeira utilidade 
e que, através delas, os júris pudessem aperceber-se, com 
a precisão necessária e desejável, da preparação teórica, 
da qualidade técnica e da qualificação clínica dos internos 
que examinam. Mas assim não acontece. Pelo contrário, de 
pouco servem para que tais objectivos sejam alcançáveis.

A progressiva melhoria da qualidade dos internos que 
escolhem esta especialidade é incontroversa. Pelo menos 
essa é a opinião daqueles que, nos seus serviços, se preo-
cupam com o dia-a-dia da formação e com a carreira des-
tes jovens médicos. Mas esta preocupação não se esgota 
na criação das oportunidades para cumprirem os pontos 
curriculares “da portaria”. A maioria dos responsáveis 
pela formação destes jovens médicos vai para além des-
sa obrigação básica, expondo-os, com grande frequência, 
a momentos de decisão clínica, obrigando-os ao registo 

completo dos casos cirúrgicos ou médicos que observam 
e em que intervêm, estimulando-os para a investigação clí-
nica coerente e responsabilizando-os pela apresentação de 
temas a tratar nas reuniões dos Serviços (casos clínicos, 
revisões de casuística, elaboração de protocolos, revisões 
bibliográficas, e por aí adiante) e em reuniões nacionais e 
internacionais.

E, no entanto, o modelo de curriculum actualmente 
vigente e, ainda pior, a valorização  da maioria das acti-
vidades acima enumeradas, nunca ultrapassa os 3 ou 4 va-
lores. Mas o que mais perturba é o facto de a formação e as 
actividades em Medicina Materno-Fetal e em Ginecologia 
Médica em que os internos intervieram praticamente não 
serem visíveis nem tangíveis nos documentos apresentados 
a exame, não sendo assim devidamente valorizados.

Efectivamente, quando lemos os curricula, somos con-
frontados com a informação genérica da realização, por 
exemplo, de umas centenas de ecografias em grávidas e 
outras centenas de cardiotocografias. O que nos diz isto 
sobre a formação dos internos nestas áreas? Literalmente 
nada. Não sabemos qual o trimestre em que esses exames 
foram efectuados, quais as indicações desses actos, qual 
a percentagem de exames em que o interno foi autónomo 
(ainda que com a validação de um tutor), qual o desfecho 
clínico dessas situações, etc. Mas, apesar da indigência da 
informação, mesmo assim é dada alguma quantificação 
da experiência obtida pelos internos nessas áreas. Mais 

Luís Mendes da Graça*

* Professor Catedrático de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina de Lisboa
Presidente da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia e Medicina Materno-Fetal

Acta Obstet Ginecol Port 2012;6(4):157-159



158

Mendes da Graça L

grave do que isso, porém, dada a informação patente nos  
curricula ser praticamente nula, é a ausência de quaisquer 
informações sobre a variedade de patologia materno-fetal 
ou da ginecologia não cirúrgica, ou sobre o número de 
casos que os internos observaram e em que intervieram, 
seja no ambulatório, seja no internamento. Em contrapar-
tida, a par com o desempenho cirúrgico em ginecologia, 
não faltam as listas de cesarianas, partos instrumentados, 
curetagens e até intervenções menos frequentes sem ser de-
vidamente objectivado o treino prévio dos internos nessas 
técnicas1.

Adicionalmente, há que sublinhar a pobreza da expe-
riência dos internos em intervenções obstétricas cada vez 
menos frequentemente praticadas. Se é óbvio que a muitís-
simo criticada publicação de Mary Hannah sobre o parto 
nas apresentações pélvicas2 ter feito o seu pernicioso cur-
so, o que teve como consequência imediata a abolição do 
treino dos especialistas mais jovens (que deveriam formar 
os internos neste tipo de intervenção), já carece de justifi-
cação a quase completa ausência de competências dos fu-
turos especialistas na versão fetal por manobras externas e 
no parto vaginal do 2º gémeo quando não cefálico (e em 
alguns casos, mesmo que o seja!). Tanto quanto recordo, 
só mais de uma década depois de ter terminado o Internato 
ouvi falar de se ter praticado no Hospital de Santa Maria 
uma cesariana para o nascimento do 2º gémeo depois do 
co-gémeo ter nascido por via vaginal. Actualmente, este 
tipo de casos constitui uma trivialidade, pelo que não está 
longe o dia em que todos os partos gemelares virão a ocor-
rer por cesariana.

Dois últimos exemplos, muito marcantes do “ar do 
tempo”: com frequência, aparecem nos curricula como 
indicações para cesariana, electiva ou intra-parto, as men-
ções “suspeita de hipóxia fetal” e “indução negativa”. 
Porém, nunca são referidos nem as características dos tra-
çados cardiotocográficos que levaram ao primeiro “diag-
nóstico” (e isso seria fácil) nem os valores da gasimetria 
no sangue da artéria umbilical. O mesmo se passa com os 
dados relativos às indicações das induções e as razões por-
que foram consideradas “negativas”: tempo de gestação, 
membranas rotas ou intactas, características do colo ute-
rino avaliadas pelo toque vaginal, execução rigorosa dos 
protocolos de indução, etc. Claro que isto não sucede por 
negligência, o que seria muito reprovável; ocorre por uma 
grande falta de exigência quanto aos respectivos registos, 
em parte por responsabilidade dos serviços e dos tutores 
dos internos, mas também porque a estrutura do modelo de 
curriculum privilegia o detalhe dos actos cirúrgicos gine-
cológicos, menosprezando os actos médicos (obstétricos e 
ginecológicos) ou “menos-cirúrgicos”, opção alheia ao que 
seria lógico. Na verdade, o futuro próximo destes quase 
especialistas passará em grande parte por actividades não 

cirúrgicas, seja nos serviços de Ginecologia, seja na área 
da Clínica Obstétrica, principalmente em ambulatório, no 
atendimento na urgência obstétrico-ginecológica e nos 
Blocos de Partos.

Mas a esquizofrenia do sistema que pretende avaliar o 
que os internos aprenderam e fizeram nos seis anos do Inter-
nato Complementar não se esgota aqui. Na verdade, sendo 
escassa a valorização dada aos actos curriculares não cirúr-
gicos, ainda é menor a atribuída à vertente não especifica-
mente clínica do internato. Quanto valem as comunicações 
orais em congressos internacionais e as publicações em re-
vistas indexadas de alto/médio impacto em que os internos 
são primeiros autores? Muito pouco mais do que comuni-
cações, cartazes ou publicações em reuniões nacionais, re-
gionais ou locais. Poder-se-á argumentar que a valorização 
destas actividades não clínicas colocaria em vantagem os in-
ternos dos serviços dos hospitais de apoio perinatal diferen-
ciado (universitários e outros) relativamente aos dos outros 
serviços. Talvez tal seja verdade, mas se essa actividade for 
devidamente valorizada no exame final, serão os próprios in-
ternos a exigir a si próprios e aos seus tutores a estruturação 
sistemática de projectos com alguma qualidade na área da 
investigação clínica.

Algumas palavras sobre o arcaico modelo dos exames 
finais do Internato Complementar de Obstetrícia e Gineco-
logia. Na minha opinião, esta forma de, pretensamente, se 
avaliarem e graduarem os futuros especialistas está esgotada 
há muitos anos. Não me isento da responsabilidade de, ao 
longo de três mandatos como presidente do Colégio da Es-
pecialidade, só ter sido possível alterar ligeiramente o mode-
lo do Internato, conseguindo que os internos apenas saíssem 
dos serviços de acolhimento e formação básica durante o 5º 
ano, regressando no 6º ano para completarem estágios nas 
áreas de sua escolha.

Por vários motivos, entre eles a Portaria que, ao tempo, 
regulamentava os Internatos (substituída entretanto pela 
Portaria nº 251/11 de 24 de Junho, que nada de verdadei-
ramente novo nos trouxe), não foi possível obter êxito com 
a proposta para modificar o perfil do exame final que tinha 
como objectivo tentar torná-lo mais eficaz. Foi trabalhada 
a hipótese de transformar as provas prática e teórica num 
exame escrito de escolha múltipla com 120-150 perguntas, 
metade de cada uma das áreas da Especialidade. O referido 
exame incluiria questões de índole variada: fisiologia e fisio-
patologia, análise de casos clínicos, técnicas cirúrgicas, ati-
tudes preventivas e terapêuticas, interpretação de imagens e 
de traçados cardiotocográficos, etc. A prova seria efectuada 
em Lisboa, Porto e Coimbra no mesmo dia e à mesma hora 
por todos os internos a examinar, substituindo as actuais pro-
vas prática e teórica (que pouco avaliam e nada graduam) 
e permitiria seriar os internos de acordo com as classifica-
ções que obtivessem. Este exame escrito seria precedido 
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(ou seguido) pela prova de análise curricular, na qual todos 
os internos seriam examinados pelo mesmo júri, obrigato-
riamente constituído pelo presidente (o director do serviço 
onde se efectuassem as provas, designado pela Administra-
ção Central dos Serviços de Saúde – ACSS) e seis vogais 
pertencentes a seis hospitais diferentes, dois de cada uma 
das três regiões médicas do País, indicados pelo Colégio da 
Especialidade. Esse júri verdadeiramente nacional reuniria 
durante os dias que fossem necessários para examinar todos 
os candidatos (cada um interrogado apenas por 3 membros 
do júri), tendo lugar sucessivamente no Porto, em Coimbra 
e em Lisboa. Não interrogariam nem teriam direito a voto o 
tutor, que apenas apresentaria o Interno e assistiria às provas, 
e os membros do júri que, eventualmente, pertencessem aos 
serviços de acolhimento e formação básica dos candidatos.

Claro que existe um forte óbice à implementação deste 
tipo de exame. Quem o elaboraria e como se garantiria a 
confidencialidade? Mesmo assim, julgo que seriam obstácu-
los contornáveis se o Colégio da Especialidade de Gineco-
logia e Obstetrícia da Ordem dos Médicos fosse incumbido 
pela ACSS de solicitar a todos directores dos serviços de 
Obstetrícia e Ginecologia com idoneidade para a formação 
dos internos a apresentação em cada ano, de acordo com re-
gras muito estritas, de 40 questões (20 de Obstetrícia e ou-
tras tantas de Ginecologia). Entre essas regras, figuraria a 
obrigatoriedade de as questões se basearem na doutrina da 
última edição disponível de um ou dois tratados consagrados 
de cada área da especialidade, a designar por períodos de 

três anos. Desta forma, conseguir-se-ia, no mínimo, obter 
um “banco” de 1200 questões, das quais sairiam as 120-
150 do exame. A selecção e aperfeiçoamento das pergun-
tas seriam feitos por um júri “ad hoc” de quatro membros 
(dois de cada área) nomeados pela ACSS, sob proposta do 
Colégio da Especialidade. Os membros deste júri teriam de 
prestar, por escrito, uma declaração de honra quanto à sua 
obrigação de sigilo.

Não considero irrealista o que acima defendo, apesar de 
poder parecer controverso. E, havendo controvérsia, nada 
melhor do que discutir os diversos argumentos para se con-
seguir chegar a um consenso. Queiramos ou não, o tipo de 
formação e, principalmente, o método de avaliação dos in-
ternos de Obstetrícia e Ginecologia estão parados no tempo. 
Invertendo o sentido da consagrada frase de Tancredo no 
romance de Lampedusa, é mesmo necessário mudar alguma 
coisa para nada fique na mesma3.
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ABSTRACT

Objective: Study the influence of the degree of flexion of the fetal head on the levator stretch value, during 
simulated childbirth.
Study Design: Using geometrical data, obtained from cadaver measurements, a simulation model for the pelvic 
muscles was created and added to an existing model of the pelvic bones. To simulate childbirth, a model for 
the fetus was passed through the pelvis, along the birth canal. In order to verify the influence of the degree of 
flexion of the fetus head on the levator stretch, a series of simulations, with different degrees of flexion were 
conducted. The stretch values were evaluated during the descent of the fetus, during delivery.
Results: In the different numerical simulation conducted, with different degrees of flexion, the maximum stre-
tch value, obtained on the puborectalis muscle, varied between 1,58 and 1,65.
Conclusions: The authors were able to verify that the stretch on the levator ani muscle augmented when the ex-
tension of the fetus head increased. With future developments, the presented work may help explain epidemio-
logic data regarding the impact of a vaginal delivery on the pelvic floor muscles, taking into account different 
parameters, such as the fetus head flexion.

Keywords: childbirth simulation, fetus head flexion, levator ani.

Study on the influence of the fetal head flexion during vaginal 
delivery by using a computational model
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INTRODUÇÃO

As disfunções do pavimento pélvico na mulher repre-
sentam um problema complexo, de dimensões ainda pou-
co conhecidas. O termo “disfunção do pavimento pélvico” 
refere-se a um grupo de condições clínicas que inclui proble-
mas tais como a incontinência urinária, incontinência fecal,  

prolapso de órgãos da cavidade pélvica e outras anorma-
lidades do trato urinário e gastrointestinal. As estatísticas 
mostram que 1 em cada 10 mulheres irá sofrer de uma dis-
função do pavimento pélvico tão severa que irá necessitar 
de cirurgia1. Adicionalmente, as estatísticas mostram tam-
bém que 30 a 40% das mulheres irá sofrer de alguma forma 
de incontinência durante o seu período de vida2.
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Nos Estados Unidos, estudos mostram que a inconti-
nência urinária afecta entre 17 a 55% das mulheres idosas e 
12 a 42% de mulheres jovens3, com um impacto financeiro 
anual de aproximadamente 12000 milhões de dólares4.

Vários estudos têm mostrado que os danos no pavi-
mento pélvico durante um parto vaginal podem ser consi-
derados um factor importante para o desenvolvimento de 
incontinência urinária, incontinência fecal ou prolapso dos 
órgãos da cavidade pélvica5,6. Estudos mostram também 
que a paridade está associada com a incontinência, sendo 
o primeiro parto o mais significante7. Não é ainda claro 
se o principal mecanismo para o desenvolvimento de uma 
condição de disfunção é o dano nos tecidos musculares ou 
o dano nos diferentes nervos (neuropatia). Alguns autores 
acreditam que as disfunções do pavimento pélvico são  
causadas em grande parte pelo dano dos tecidos conectivos 
(ligamentos e fáscias) e músculos do pavimento pélvico.

Durante o parto, o pavimento pélvico passa por diver-
sas alterações, que não podem ser medidas in vivo devido 
a motivos clínicos, técnicos e éticos. De forma a estimar 
as alterações biomecânicas (deformações, tensões, etc.) 
nos tecidos do pavimento pélvico, é utilizado um método  
biomecânico para modelar um processo biológico, neste 
caso o parto vaginal, desenvolvido nos trabalhos anteriores 
dos autores8-11. O conhecimento destas alterações biome-
cânicas poderá ajudar a explicar fenómenos conhecidos, 
associados com o parto e a gravidez, tais como o dano 
dos músculos do pavimento pélvico, incluindo o músculo  
elevador do ânus.

O objectivo do presente estudo é compreender como a 
flexão da cabeça fetal durante um parto vaginal afecta os 
valores do alongamento que o elevador do ânus tem que 
suportar, usando para isso o modelo computacional desen-
volvido anteriormente..

MATERIAL E MÉTODOS

A construção de um modelo geométrico 3D (tal como a 
cavidade pélvica) que pode ser manipulado por métodos 
numéricos, de forma a simular um ser Humano vivo é 
ainda um grande desafio, nomeadamente devido à grande 
complexidade da anatomia humana, tal como reconhecido 
por diversos autores12,13. Existe também uma falta de co-
nhecimentos acerca da biomecânica dos tecidos moles, tal 
como reconhecido por Humphrey14.

Recentemente tem havido algumas tentativas para mo-
delar o corpo humano12, a cavidade do pavimento pélvico15 
e o seu conteúdo16-18. No entanto, no presente, não existem 
conhecimentos suficientes acerca das relações estruturais 

identificadas através da imagiologia MRI16, de forma a 
permitir a criação de um modelo numérico preciso19,20.

A informação geométrica necessária para a construção 
da malha de elementos finitos para o pavimento pélvico, 
necessária para as simulações numéricas, foi obtida sob a 
forma de pontos, a partir da medição em cadáver por Janda 
et al15. Todas as medições foram realizadas num cadáver 
embalsamado de uma mulher de 72 anos, obtido para in-
vestigação científica. O espécimen foi selecionado por não 
ter nenhuma patologia conhecida do pavimento pélvico. A 
causa de morte era desconhecida e presumivelmente não 
afectou a geometria da musculatura do pavimento pélvico. 
O resultado das medições foi um conjunto 3D de pontos 
pertencentes aos diferentes músculos do pavimento pélvico.

Utilizando o conjunto de pontos disponíveis, foram 
construídas linhas, que permitiram a definição de superfí-
cies, que foram depois utilizadas para a construção da ma-
lha de elementos finitos. O modelo de elementos finitos do 
pavimento pélvico foi depois unido a um modelo da estru-
tura óssea da bacia, tal como se mostra na Figura 1. Mais 
detalhes sobre a construção do modelo de elementos finitos 
pode ser consultado nos trabalhos prévios dos autores8-11.

Nas simulações numéricas realizadas, foram aplicadas 

Figura 1: Modelo de elementos finitos para o pavimento pélvico 
e estrutura óssea.

Acta Obstet Ginecol Port 2012;6(4):160-166



162

condições fronteira de deslocamento nulo a todos os nós 
conectados aos ossos pélvicos, ligamentos e cóccix.

Um modelo de elementos finitos de um feto é necessário 
para a simulação de um parto vaginal, tal como se mostra 
nas Figuras 2 e 3. As dimensões obstétricas principais para a 
cabeça fetal são as seguintes21: diâmetro Suboccipito-breg-
mático, 10 cm, diâmetro Suboccipito-frontal, 10,5 cm, diâ-
metro Occipito-frontal, 12,0 cm, diâmetro Mento-vertical, 
13,0 cm e diâmetro Submento-bregmático, 11,5 cm.

O modelo constitutivo adoptado neste trabalho para 
o comportamento ativo e passivo dos músculos do pavi-
mento pélvico é uma forma modificada22 do modelo hi-
perelástico incompressível, transversalmente isotrópico, 
proposto por Humphrey e Yin23. Devido à sua estrutura, 
nomeadamente à orientação das fibras musculares, os teci-
dos musculares apresentam comportamentos que não são 
idênticos em todas as direções (comportamento anisotró-
pico). A anisotropia dos músculos do pavimento pélvico 
resulta da existência das fibras musculares, cuja direção é 
tida em consideração no modelo de Humphrey. A função 
energia de deformação no modelo de Humphrey é o resul-
tado da soma de um termo relacionado com a matriz isotró-
pica, que embebe as fibras musculares e um segundo termo 
relacionado com as fibras musculares. Mais detalhes sobre 
o modelo constitutivo utilizado podem ser consultados nos 
trabalhos prévios dos autores10.

Figura 2: Modelo de elementos finitos completo.

Figura 3: Pontos usados para controlar o movimento do feto.

Figura 4: Definição do ângulo de flexão β.
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Neste trabalho foram simulados para o feto os seguintes 
movimentos cardinais: encravamento, descida da apresen-
tação, flexão, rotação interna e extensão. Os movimentos 
foram impostos controlando diferentes pontos que perten-
ciam ao modelo do feto. O deslocamento vertical refere-se 
ao deslocamento vertical do ponto de controlo P1, mostra-
do na Figura 3.

Para se estudar a influência do grau de flexão da cabeça 
fetal na evolução do parto e nos valores de alongamento dos 
músculos do pavimento pélvico, foi realizada uma série de 
simulações, variando-se o grau de flexão da cabeça fetal em 
cada uma delas. Para as diferentes simulações, os movimentos 
do feto foram definidos de forma a garantir que após a rota-
ção interna do feto, este se apresenta com diferentes graus de 
flexão β. A Figura 4 mostra a definição do ângulo β, utilizado 
para quantificar o grau de flexão da cabeça fetal. O ângulo β 
foi definido como o ângulo entre uma linha vertical e uma 
linha que passa pela parte superior da orelha do feto e pelos 
seus olhos, tal como se mostra na Figura 4. A Figura 5a mos-
tra a cabeça fetal na sua posição mais flectida, com β =14,3º, 
e a Figura 5b mostra a cabeça fetal estendida no seu valor 
máximo, com β =54,4º. Os valores máximos e mínimos para 
o ângulo β foram obtidos variando a flexão da cabeça fetal, 
para um deslocamento vertical de 30 mm. Este valores foram 
limitados pelo aparecimento de interferência entre o modelo 
do feto e o modelo para os ossos da pelve (máxima extensão), 
assim como entre o queixo do feto e o seu peito (máxima fle-
xão). Os restantes movimentos do feto, durante a sua descida, 
foram definidos de forma a apresentar ao canal do parto o me-
nor diâmetro possível da cabeça fetal.

Figura 5a: Feto numa posição de flexão completa.

Figura 5b: Feto numa posição estendida.. Figura 6: Curva utilizada para obter o alongamento.
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A Figura 8 mostra a evolução da tensão principal máxi-
ma, ao longo da curva da Figura 6, para um deslocamento 
vertical da cabeça fetal de 60 mm e para vários ângulos de 
flexão. Uma vez que a deformação dos músculos do pavi-
mento pélvico não é uniforme, a distribuição das tensões 
também não será uniforme. Observa-se que quando o feto 
se encontra numa posição de flexão completa (β =14,3º), é 
obtido um valor máximo de 0,98 MPa, este valor aumenta 
para 1,52 MPa, quando o feto se apresenta numa situação 
de extensão (β =54,4º), o que representa um acréscimo de 
aproximadamente 55%. Uma vez mais, a situação mais 
favorável é claramente aquela em que o feto se apresenta 
numa posição de flexão completa, com o seu queixo perto 
do seu peito. Os valores máximos de tensão foram obtidos 
na zona medio posterior do músculo puborectal.

As simulações numéricas realizadas mostram que uma 
flexão total da cabeça fetal é a posição mais favorável du-
rante o parto. Os alongamentos e tensões obtidos foram 
mais pequenos quando a cabeça do feto estava bem flectida.

DISCUSSÃO

Investigações sobre os mecanismos responsáveis pelo 
dano em músculos, utilizando músculos de rato, obtiveram 
para o valor máximo de alongamento um valor de 1,5, para 

De forma a obter-se a evolução do alongamento do ele-
vador do ânus durante o parto, foi definido uma curva, tal 
como se mostra na Figura 6, que passa aproximadamente 
em cima do músculo puborectal. Medindo o comprimento 
desta curva durante a simulação e conhecendo o seu valor 
inicial, é possível obter a evolução do alongamento durante 
o parto (Figura 6). O alongamento é definido como o rácio 
entre o comprimento atual e o inicial.

RESULTADOS

A Figura 7 mostra os valores obtidos para a evolução 
do alongamento, calculado com base na curva da Figura 6, 
para os diferentes graus de flexão da cabeça fetal. É clara-
mente visível na Figura 7 que quando o grau de flexão da 
cabeça fetal é reduzido (aumentando β) o valor máximo 
para o alongamento aumenta. Os valores mais baixos para 
o alongamento, foram obtidos quando o parto ocorria com 
o feto na posição mais flectida. Quando o feto se encon-
tra numa posição de flexão completa (β =14,3º), o valor 
máximo para o alongamento obtido durante o parto foi de 
1,58. Quando o feto se encontra numa posição de extensão  
(β =54,4º), o valor máximo obtido para o alongamento au-
menta para 1,65, o que representa um aumento de aproxi-
madamente 5%.
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Figura 7: Definição do ângulo de flexão β.
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o qual os músculos começam a apresentar deterioração das 
suas propriedades19,24. Os valores máximos de alongamento 
obtidos neste trabalho variam entre 1,58 e 1,65, excedendo 
o valor máximo de 1,5, para o qual os músculos começam 
a apresentar danos permanentes. Se a extensão excessiva 
das fibras musculares, acima de um valor admissível pode 
causar lesão, podemos concluir que existe um risco para os 
músculos do pavimento pélvico durante o parto.

Os valores obtidos neste trabalho para os alongamen-
tos dos músculos do pavimento pélvico são inferiores aos 
obtidos num trabalho similar, realizado por Lien et al19,20. 
O valor máximo de alongamento obtido por Lien et al. foi 
de 2,73 para o músculo iliococcígeo e 2,50 para o músculo 
pubococcígeo. Estas diferenças verificadas para os valores 
de alongamento podem ser justificadas pelo facto de no seu 
trabalho, Lien et al. considerar uma esfera para representar 
a cabeça fetal, o que poderá ter induzido alongamentos mais 
elevados no pavimento pélvico.

Verificou-se que os valores máximos de tensão no pa-
vimento pélvico foram obtidos na zona medio-posterior do 
músculo puborectal. Este facto poderá estar relacionado 
com o aparecimento de disfunções do pavimento pélvico, tal 
como reconhecido por diversos autores24.

O problema estudado aqui é muito complexo, e qualquer 
metodologia utilizada será propensa a ter limitações e criti-

cismo. De forma a interpretar corretamente os dados obti-
dos, é necessário considerar as limitações envolvidas.

Em relação aos dados utilizados (nomeadamente geomé-
tricos e relacionados com os materiais), recolhidos de um 
cadáver de uma mulher de 72 anos, podem ser colocadas 
dúvidas em relação à falta de informação sobre a existência 
ou não de alguma gravidez e parto.

Foi assumido que o alongamento era uniforme ao lon-
go das curvas consideradas, o que não é verdade, pois pode 
variar localmente ao longo do músculo e transversalmente 
ao músculo, especialmente se a espessura variar, levando a 
obtenção de valores conservativos para as deformações. Os 
efeitos da dependência ao longo do tempo, das propriedades 
mecânicas, não foram considerados. Apesar de estes efeitos 
poderem afectar as tensões obtidas19, eles não irão afectar os 
resultados obtidos em relação às deformações.

Durante as últimas semanas de gravidez, o pavimento 
pélvico passa por diversas modificações de forma a facilitar 
o parto, o que pode reduzir as deformações máximas. Estas 
modificações não foram consideradas neste estudo26.

Durante o parto, a cabeça fetal muda de configuração, de 
forma a reduzir o volume do crânio e facilitar a passagem pelo 
canal do parto21. O osso occipital desloca-se por debaixo dos 
dois ossos parietais, durante o parto, reduzindo o tamanho da 
fontanela posterior. Este efeito não foi considerado neste estudo.

Figura 8: Definição do ângulo de flexão β.
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Um grande número de variáveis, tais como variações 
na forma dos ossos pélvicos, cabeça fetal, modificações da 
cabeça fetal, tipos de episiotomias, variedade, etc. podem 
afectar os valores máximos de alongamento, afectando desta 
forma os resultados finais.

À medida que a investigação progredir, os clínicos irão 
eventualmente passar de uma avaliação da paciente, baseada 
nos seus sintomas, para uma avaliação baseada nos danos que 
o pavimento pélvico dessa pessoa apresenta, transformando 
radicalmente não só a investigação clínica como os cuidados 
médicos. Uma maior precisão na definição das disfunções do 
pavimento pélvico irá revolucionar a capacidade de definir e 
implementar um tratamento apropriado, assim como realizar 
investigação clínica de uma forma focalizada no problema.

Apesar da aplicabilidade prática dos resultados obtidos 
neste trabalho ser ainda inexistente, o modelo computacional 
apresentado neste trabalho é um primeiro passo para se com-
preender a forma como os factores obstétricos podem influen-
ciar o risco de dano para o músculo elevador do ânus, uma vez 
que medições experimentais do alongamento do músculo ele-
vador, durante o parto, presentemente não são possíveis, devido 
a motivos clínicos, técnicos e éticos. A utilização de modelos 
numéricos precisos da cavidade pélvica da mulher irá, no fu-
turo, fornecer ferramentas para simular, de uma forma realista, 
a cavidade pélvica e o efeito das suas disfunções. Desta forma 
será possível produzir ferramentas que irão permitir aos cirurgi-
ões planear a cirurgia e realizá-la de uma forma mais controlada 
e com mais confiança nos resultados finais. 
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ABSTRACT

Overview and aims: The determinants for the choice of the mode of delivery inpregnant women are not 
clear and probably are influenced by multiples factors. Weevaluate the preference for delivery type in general  
pregnancy population and thedeterminants of this choice
Study design: Prospective, transversal study
Population and methods: Between October 2010 and October 2011, at 34-35 weeks ofpregnancy, we applied 
a questionnaire at a general pregnancy population. Dataconcerning socio-demographics characteristics, pre-
vious obstetric history, preferenceof mode of delivery and its reasons were collected.
Results: Of the 608 women who answer, 59 (9,7%) chosed an elective cesareandelivery. Cesarean section in 
a previous pregnancy (OR 7,03; 95%CI 3,77-13,11) andbeing at their first pregnancy (OR 2,51 95%CI 1,43-
4,39) were associated with a strongdesire for a cesarean delivery. The fear of pain in a vaginal delivery and a 
previouscesarean satisfactory experience, were the most pointed reasons
Conclusion: In a general pregnant population there is a small number of women whowant an elective cesarean delivery
Keywords: cesarean, cesarean request, autonomy

The preference of delivery in a general pregnancy population 
A preferência da via de parto numa população de grávidas

Claudia Milhinhos*, Ana Lavaredas*, Nuno Clode**

Departamento de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina da Reprodução 
Centro Hospitalar Lisboa Norte, Hospital de Santa Maria

* Enfermeira Especialista em Enfermagem de Saúde Materna
** Chefe de Serviço de Obstetrícia/Ginecologia 

INTRODUÇÃO

A gravidez é considerada como um dos momentos mais 
importantes da vida da mulher. Contudo, é também uma 
altura que se associa a angústia e ansiedade, sobretudo no 
que concerne ao tipo de parto, podendo para tal contribuir 
o facto da mulher não ter liberdade de escolha ou não estar 
apta a decidir por falta de informação.

O que determina a escolha do tipo de parto pela grávida 
ainda não se encontra esclarecido e o mais provável é que sejam 

múltiplos os factores envolvidos. O parto, pela sua natureza, 
mobiliza grandes níveis de ansiedade, medo, excitação e ex-
pectativas1. O medo do parto e da dor associada, assim como a 
crença por parte da grávida de que o parto vaginal esteja relacio-
nado com maior probabilidade de ocorrência de perturbações 
urogenitais e sexuais, de um maior risco para o feto – sobretudo 
em situações de prematuridade ou de restrição de crescimento – 
além das vantagens de poder programá-lo, de poder dispor dos 
cuidados permanentes do obstetra e de decidir o momento e a 
data de nascimento, são factores que podem justificar a escolha 
preferencial da cesariana como via de parto. 

O aumento da taxa de cesarianas a que se assiste 
nos países desenvolvidos e que em Portugal em 2009, 
nos hospitais da rede do SNS, terá rondado os 33% 
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com variações regionais e de centro para centro2, tem 
sido atribuído a múltiplos factores. Um deles é a cesa-
riana a pedido mas em Portugal, nos hospitais públicos, 
o desejo da grávida não é razão suficiente para a sua re-
alização. Embora a maioria dos trabalhos publicados  
sobre este tema refira que a forma como é registada a causa das  
cesarianas não permita saber qual a prevalência 
da cesariana por opção materna, uma série recen-
te mostrou que esta causa de cesarianas é aquela com 
maior incremento no ultimo decénio, embora ten-
do ainda uma expressão residual (<1% de todas as 
cesarianas)3. No entanto é estimado que 4 a 18% das cesa-
rianas nos EUA são realizadas a pedido da grávida4, sendo 
ainda maior a taxa na Austrália (26,8%)5, e  que perante este
desejo a anuência do obstetra varie entre os 15-20% regis-
tados em Espanha, França e Holanda e os 75% na Alema-
nha e Grã-Bretanha6. 

Não conhecemos, em Portugal, nenhuma ava-
liação sobre a preferência da grávida quanto à via 
de parto. O seu conhecimento é importante pois 
permite saber qual a prevalência desta opção, 
bem como qual a actuação a seguir pelos pro-
fissionais de saúde, respeitando a autonomia da 
grávida, desmistificando preconceitos para que a 
mulher possa tomar uma decisão esclarecida após 
ser informada das vantagens/desvantagens da via 
de parto que vier a escolher. Assim, realizámos 
um estudo com o objectivo de conhecer qual a via 
de parto preferencial em grávidas de baixo risco e 
quais as determinantes desta escolha.

POPULAÇÃO E MÉTODOS

Entre Outubro de 2010 e Outubro de 2011 foi rea-
lizado um estudo transversal e prospectivo na Con-
sulta Pré-Natal. Nesta consulta são prestados cuida-
dos pré-natais a grávidas, com feto único e ausência 
de patologia materna, fetal ou obstétrica conhecida. 
Esta população foi convidada, entre as 34/35 sema-
nas, a participar no estudo desde que compreendes-
sem o português escrito. 

A todas as grávidas foi pedido consentimento 
informado da aceitação da participação no estu-
do e que, em caso de menoridade, era assinado 
pelo seu representante legal. Às que aceitaram 
participar foi aplicado um questionário anónimo, 
de auto-preenchimento, constituído por 12 ques-
tões fechadas abordando variáveis respeitantes 
à caracterização sócio-demográfica, anteceden-

tes obstétricos e preferência da via de parto (“Que tipo de  
parto prefere?”) e uma questão aberta em que era pedido 
à grávida que justificasse o porquê da escolha da via de 
parto.

Foram analisadas as características demográficas, só-
cio-económicas e antecedentes obstétricos da população, e 
estimada a relação destas características com a preferência 
pela via de parto. As razões da escolha de determinada via 
parto foram agrupadas em categorias através da análise de 
conteúdo. A análise estatística foi efectuada recorrendo ao 
SPSS 18.0® e utilizou-se o teste de χ2 para as variáveis 
categóricas e a regressão logística linear para identificar os 
factores que se relacionaram com a preferência da via de 
parto. O nível de significância de p foi de 0,05. 

O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética e Conse-
lho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte.

Tabela I – Características sócio – demográficas da população

Características N
(620) %

Idade -<18 18 2,9
- 19 a 30 360 58,1
- 31 a 39 227 36,6
- >40 15 2,4

Etnia - Branca 464 74,8
- Negra 107 17,3
- Mestiça 32 5,2
- Outras 17 2,7

Naturalidade - Portuguesa 476 76,8
- Brasileira 33 5,3
- Países de Leste 24 3,9
- PALOP 64 10,3
- Países Europeus 15 2,4
- Outras 8 1,3

Estado civil - Solteira 150 24,2
- Casada 241 38,9
- União de facto 218 35,2
- Separada ou divorciada 11 1,8

Escolaridade - Não estudou ou 1º ciclo 16 2,6
- 2º ciclo ou 3º ciclo 157 25,3
- Ensino secundário 290 46,8
- Ensino superior 157 25,3

Situação Laboral - Ocupação a tempo completo 358 57,7
- Ocupação a tempo parcial 52 8,4
- Desempregada 166 26,8
- Doméstica 44 7,1

Rendimento Mensal - < 500€ 183 29,5
- 500€ a 1000€ 215 34,7
- 1001€ a 1500€ 130 21,0
- 1501€ a 2000€ 57 9,2
- > 2000€ 35 5,6
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RESULTADOS

Foram distribuídos 650 inquéritos, tendo aceitado 
participar no estudo 620 grávidas. As Tabelas I e II 
referem-se às características sócio-demográficas e an-
tecedentes obstétricos da população. A maioria das grá-
vidas avaliadas apresentava uma idade entre 20-29 anos 
(49,0%) , eram de naturalidade portuguesa (76,8%), 
de etnia caucasiana (74,8%), casadas (38,9%) ou em 
união de facto (35,2%),  com ocupação profissional a 
tempo completo (57,7%), possuindo uma escolaridade 
equivalente ao ensino secundário (46,8%) e com  um 
rendimento mensal entre 500€ a 1000€  (34,7%). No 
que concerne à paridade, 56,7% esperava o seu primei-
ro filho e das multíparas, 74,2% aguardavam o segundo 
filho. Das multíparas, 68 (25,1%) referiam a existência 
de uma cesariana anterior.

Doze grávidas (1,9%) não responderam à questão 
da preferência sobre a via de parto e das 608 que o fi-
zeram, 59 (9,7%) optaram pela realização de cesariana 
(tabela III). Na resposta à razão da escolha da via de 
parto (Tabela IV) aquelas que optaram pela cesariana 
apontaram sobretudo o medo da dor do parto vaginal e 

a experiência gra-
tificante de uma 
cesariana anterior. 
Na razão codifi-
cada como “ou-
tras” são referidas 
a possibilidade de 
laqueação tubária 
e a idade materna 
avançada. As ra-
zões mais aponta-
das para a escolha 
do parto vaginal 
foram a associação 
com um processo 
natural e fisiológi-
co e as vantagens 
numa mais rápida 
recuperação; as-
pectos relativos à 
auto-imagem fo-
ram codificados 
como “outros”.

A regressão lo-
gística linear mos-
trou que apenas 

Tabela III - Opção pela via de parto.

N
(620) %

Opção pelo parto vaginal 549 88,4

Opção por cesariana 59 9,7

Não sabe ou não respondeu 12 1,9

Tabela II – Dados relativos à paridade.

N
(620) %

Nulípara 348 56,7
Multípara 271 43,3
Número de partos 
anteriores

1
2
≥3

201 74,2
47 17,3
23 8,5

Existência de cesariana anterior

Não
Sim

203 74,9
68 25,1

Tabela IV - Razões da opção pela via de parto.

N
Razões da opção pelo
parto vaginal (n =549)  Processo natural 224

 Vantagens na recuperação 135

Maior segurança 86

Não desejar uma experiência cirúrgica 34

Experiência anterior positiva 32

O processo melhor, o mais saudável 31

Permitir vivências e emoções relativas ao momento do nascimento 30

Menor associação com dor 26

Permitir maior contacto mãe/filho/pai 22

Outros 20

Razões da opção pelo
parto cesariana (n =59) Medo da dor/ medo do parto 31

Experiência anterior semelhante e gratificante 17

Maior segurança 8

Experiência desagradável de parto vaginal anterior 6

Outros 5
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a existência de cesariana anterior (OR 7,03; 95%CI 
3,77-13,11), e o facto de ser o primeiro filho (OR 2,51; 
95%CI 1,43-4,39) se associaram à preferência de cesa-
riana como via de parto na gravidez actual

DISCUSSÃO

No estudo que efectuamos, menos de 10% das grávidas 
inquiridas desejou que o seu parto ocorresse por cesaria-
na. Este valor encontra-se entre o que é referido na popu-
lação europeia e que varia entre os 6%7 e os 17%8 mas 
em franco contraste do que é registado na América do 
Norte (21%) e do Sul (24%)9. A baixa preferência pela 
cesariana por nós observada pode ter várias justificações. 
Incluímos apenas uma população de grávidas sem evi-
dência de complicações médicas ou obstétricas, em que 
a priori a percepção do bem-estar do feto é maior do que 
na população de gestantes de risco, pois face a situações 
de gravidez múltipla, fetos com patologia (malformações, 
restrição de crescimento) ou doença materna (diabetes, 
hipertensão arterial) entre outras condições que acarretam 
risco para gravidez, as gestantes podem percepcionar a 
cesariana como uma via mais segura de nascimento. A re-
alização do inquérito num hospital público pode ter sido 
também um condicionante da resposta, pois as grávidas 
sabiam de antemão que não são aceites cesarianas a pe-
dido materno. De facto, em populações às quais se fez 
idêntica pergunta e cujo parto iria decorrer num hospital 
privado, a preferência por cesariana ascendeu a mais de 
50%10. Na medida em que a escolha pela cesariana como 
via de parto preferencial tende a diminuir com o avançar 
da gravidez11 a realização do inquérito no 3º trimestre e 
já próximo do termo (34-35 semanas), altura em que a 
mulher coligiu mais informação sobre a gravidez e parto 
e pôde trocar experiências com outras, pode ter sido outro 
factor responsável pela taxa de preferência inferior a 10% 
por nós observada.

No presente estudo, apenas a existência de cesariana 
anterior e a nuliparidade se associaram à preferência do 
parto por cesariana. Pela dimensão da amostra e a forma 
como o inquérito foi construído, não foi possível avaliar 
outros factores que, numa série que englobou perto de 60 
mil grávidas, se associaram com a preferência por cesa-
riana: idade materna avançada, baixa escolaridade, desem-
prego, tabagismo, medo do parto, insatisfação no acompa-
nhamento da gravidez, parceiro com rendimento elevado 
(apenas nas nulíparas) e, nas multíparas, a existência de 
cesariana anterior, prévia má experiencia em parto vaginal 
anterior e do parto a ocorrer num centro com alta taxa de 

cesarianas7. Apesar de várias publicações apontarem para 
todos estes factores decisórios12-14, há uma série que mos-
tra que, mesmo em centros onde existe uma elevada taxa 
de cesarianas, as grávidas mantêm a preferência pelo parto 
vaginal15. Noutra, em que as gestantes foram interrogadas 
sobre as eventuais consequências da via de parto sobre a 
funcionalidade do pavimento pélvico e actividade sexual 
posterior, mostrou que as nulíparas, se lhes fosse possível 
escolher, preferiam o parto vaginal apesar de se preocupa-
rem com o maior risco de incontinência, de prolapso uro-
genital e de modificações na actividade sexual16.

O inquérito teve como resposta aberta as razões que a 
grávida apontava para a escolha da via de parto. Nas que 
escolheram a cesariana, o medo da dor ou do parto em si, 
a experiência de uma cesariana anterior gratificante ou de 
um parto vaginal traumático no passado foram as razões 
mais citadas e que estão de acordo com estudos previa-
mente realizados. Mas a importância de viver um processo 
natural, de presumir que haja uma mais rápida recupera-
ção, de ser um processo mais seguro, além de permitir uma 
maior interacção com o parceiro, foram as razões invoca-
das por aquelas que escolhiam o parto vaginal como via 
preferencial e mostram que, apesar do mito popular actual 
de que a cesariana é uma forma de nascer mais segura, a 
grande maioria das mulheres tem uma percepção da vanta-
gem do parto por via vaginal. 

Em conclusão, numa população geral de grávidas é resi-
dual o número daquelas que pretende que o parto ocorra por 
cesariana. Permitir à grávida (ao casal), desde o início da ges-
tação, a verbalização dos seus receios quanto ao parto vaginal, 
dar precocemente informação sobre os riscos e vantagens das 
diferentes formas de nascer, abordar as experiência menos sa-
tisfatórias do parto anterior, são formas de personalizar os cui-
dados na fase pré-natal e que podem ter resultados relevantes 
na diminuição da percentagem de mulheres que deseja uma 
cesariana na ausência de indicação médica.

Os autores declaram não possuir conflitos de interesses
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ABSTRACT

Overview and Aims: Cervical insufficiency represents an important cause of second trimester pregnancy loss-
es. Emergency cerclage has been proposed in women with mid-trimester cervical dilation. The aim of this study 
was to evaluate the efficacy of this procedure concerning perinatal outcome.
Study Design: Retrospective observational study.
Population: All pregnant women submitted to emergency cervical cerclage, from January 2005 to January 2011.
Methods: Emergency cerclage was performed when dilated external cervical os (≥2cm) and visible membranes 
were seen between the 16 and 24 weeks of gestation. Major fetal malformations, uterine contractions, rupture of 
membranes, chorioamnionitis and significant vaginal bleeding were excluded before the procedure.
Results: A total of 18 emergency cerclages were performed. We report a mean prolongation of pregnancy of 
7.5±6.7 weeks, a neonatal survival rate of 78.6% and an admission rate to neonatal intensive care unit of 69.2%. 
The late abortion rate was 27.8% and the preterm birth rate less than 32 weeks was 58.3%. No major maternal 
complications were observed.
Keywords: Emergency cervical cerclage can be a safe alternative to expectant management (bed rest only) in 
women with mid-trimester cervical dilation and prolapsed membranes.
Keywords: cervical cerclage, uterine cervical incompetence, premature birth

Emergency Cervical Cerclage – Retrospective Analysis of 18 Cases 
Cerclage Emergente – Análise retrospectiva de 18 casos

Inês Reis*, Joana Barros*, Nuno Clode**, Luís Mendes da Graça***

Departamento de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina da Reprodução
Centro Hospitalar Lisboa Norte - Hospital de Santa Maria

* Interna da Formação Específica em Ginecologia/Obstetrícia
** Chefe de Serviço de Obstetrícia/Ginecologia

*** Director do Departamento de Obstetrícia/Ginecologia, e Medicina 
da Reprodução

IINTRODUCTION

The terms “cervical insufficiency” or “cervical incompe-
tence” have been used to describe the inability of the uterine 
cervix to retain a pregnancy in the absence of contractions 
or labor.

The incidence of cervical insufficiency is difficult to 
ascertain, due to the lack of clear diagnostic criteria. Ho-
wever, this clinical entity is widely recognized as an im-
portant cause of preterm birth, being responsible for appro-

ximately 10-25% of second trimester pregnancy losses.1

The most challenging presentation of cervical incom-
petence refers to a woman presenting at mid trimester with 
cervical dilation and prolapsed or visible membranes. Mo-
reover, this frequently occurs in women without a history 
of preterm birth or risk factors for cervical incompetence. 
In these situations an attempt can be made to perform an 
emergency cervical cerclage with the aim of prolonging 
the gestation and improving the perinatal outcome.

Studies published on this issue are mostly retrospecti-
ve. Few small prospective trials have evaluated this situ-
ation, comparing emergency cerclage with expectant ma-
nagement (bed rest only), and the reported outcomes are 
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with a gelatin sponge (Spongostan®) mounted on a forceps. 
Cerclage was performed using a 5 mm polyester cerclage 
tape (Mersilene®) and the knot was tied anteriorly leaving 
a long tail of tape to ease removal. All patients were given 
clindamycin 900 mg every 8 hours intravenously until 24 
hours after the procedure. In the postoperative period they 
received prophylactic tocolysis using 100 mg indomethacin 
rectally twice a day for 24 hours. After a 48-hour period of 
absolute bed rest in the hospital, an ultrasound examination 
of the cervix was performed to confirm correct placement of 
the suture. Patients were then discharged with an indication 
for restricted physical activity and sexual abstinence until 34 
weeks of gestation.

Follow-up included antenatal clinic assessment at 
4-week intervals. The suture was removed at 37 weeks of 
gestation or whenever preterm rupture of membranes, labor 
or suspicion of infection was established.

All women with a gestational age of 24 weeks received 
betamethasone (two administrations of a 12 mg dose with 
a 24 hour interval) for acceleration of fetal lung maturity. 
All fetal deaths before the 24th week were considered as late 
abortions.

The main evaluated outcomes were the prolongation of 
pregnancy, the rate of late abortions, neonatal survival and 
neonatal morbidity, defined as admission to the neonatal in-
tensive care unit (ICU). Approval by the ethics committee of 
our institution was not requested in this context..

RESULTS

During the study period, 18 emergency cervical cerclages 
were performed at our unit, 2 of them in twin pregnancies. 
A description of the 18 cases is presented in Table II.  Five 
women were primigravidas and 4 had at least one previous 
spontaneous preterm delivery or midtrimester abortion in the 
previous pregnancy. None referred a history of cervical trau-
ma or surgery. Mean gestational age at cerclage placement 
was 20.8 ± 2.5 weeks, with a mean cervical dilation of 2.4 
± 0.6 cm. Prolapsed membranes were observed in 13 cases. 

All cervical cerclages were performed according to 
McDonald technique, with a post procedure mean distance 
between stitches and external cervical os of 19 ± 2.3 mm. 
Membrane rupture did not occur during cerclage place-
ment in any patient, and there were no surgical or anesthe-
tic complications.

The suture was removed in 8 patients (44.4%) due to 
preterm premature rupture of membranes (PPROM), 3 of 
which before 24 weeks. In 7 of those, PPROM was accom-
panied or followed by uterine contractions or chorioam-

very heterogeneous in what concerns perinatal mortality 
and prolongation of pregnancy.

The purpose of this study is to evaluate the efficacy of 
emergency cerclage in women presenting with cervical in-
competence and prolapsed/visible membranes.

METHODS

We performed a retrospective observational study of all 
pregnant women who underwent an emergency cervical cer-
clage, between January 2005 and January2011. 

An emergency cerclage was offered to patients with 
membranes at or beyond (prolapsed membranes) a dilated 
external cervical os (≥2cm), accessed through vaginal spe-
culum examination, between 16 and 24 weeks of gestation. 
The detailed inclusion and exclusion criteria considered for 
cerclage placement are described in Table I. The gestational 
age was determined using data obtained by a first-trimester 
ultrasonography (11-13 weeks).

All patients were observed for 8-24 hours to exclude 
preterm labor as the cause of the cervical dilation. Uterine 
activity was assessed with patient perception of contractions 
as well as abdominal palpation. Infection was excluded cli-

Table I – Inclusion and Exclusion Criteria for Emergency 
Cerclage Placement

Inclusion Criteria
•  Cervical dilation ≥ 2 cm with visible membranes
•  Live fetus 
•  Intact membranes

Exclusion Criteria
•  Uterine contractions
•  Clinical evidence of chorioamnionitis
•  Significant vaginal bleeding
•  Known fetal malformations
•  Placenta previa
•  Known congenital uterine malformation
•  Oligohydramnios or hydramnios

nically by absence of pyrexia, uterine tenderness, and ma-
ternal or fetal tachycardia. A white blood count of less than 
14,000/mL and a negative C-reactive protein test were also 
necessary. All women had a high vaginal swab culture to 
exclude the presence of pathogens.

Cerclage placement was performed using the McDonald 
technique, under general or spinal anesthesia. The patient 
was placed in dorsal lithotomy position with steep Trende-
lenburg tilt, and the vaginal walls, fornices and cervix were 
prepared with antiseptic solution. If necessary, the prolapsed 
membranes were displaced upward into the uterine cavity 
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Table II – Individual case data concerning maternal characteristics, intervention and perinatal outcomes

Case 
Nr. Age (y) Previous 

Gestations
Gest. Age 

(wk)
Subsequent 

Pregnancy Course

Suture 
Removal

(wk)

Gest. Age 
at delivery 

(wk)
Delivery Perinatal 

outcomes

1* 32 G2P0 20 PPROM 
Chorioamnionitis 22 22 Vaginal Late abortion

2 33 G4P0 17 Uneventful 37 38 Vaginal 2875g  AS 9/10

  3* 21 G1P0 19 Uneventful 37 40 Vaginal 2840g  AS 9/10

  4* 28 G3P0 17 PPROM + PTL 29 29 Vaginal
1320g  AS 8/9                    

RDS I;  NICU 25 
days

  5* 29 G6P2 20
PPROM at 23 wk 

Chorioamnionitis at 
25 wk

25 25 Cesarean
(Pelvic)

670g  AS 4/8                        
Sepsis; IVH

NICU 15 days
Neonatal death

6 31 G6P2 18 PPROM + PTL 
Chorioamnionitis 20 20 Vaginal Late abortion

7 36 G1P0 23 PTL 27 27 Vaginal
1120g  AS 9/10 
Leukomalacia;                
NICU 72 days

8 31 G1P0 22 Chorioamnionitis 23 23 Vaginal Late abortion

9 28 G2P0 23 Labor induction 
(Preeclampsia) 34 34

Cesarean 
(failed 

induction)

1580g AS 9/10                                          
NICU 30 days

10 26 G2P0 21 Uneventful 37 37 Vaginal 2935g  AS 9/10

11 35 G3P2 22 Suspected fetal 
hypoxia 30 30

Cesarean 
(fetal 

hypoxia)

1300g  AS 8/9                                                
NICU 45 days

12 29 G4P0 16 PPROM + PTL 19 19 Vaginal Late abortion

13 32 G1P0 21 Twin; PTL
Chorioamnionitis 21 21 Vaginal Late abortion

  14* 31 G2P1 24 Chorioamnionitis 25 25 Vaginal 
breech

786g  AS 1/8                 
NICU 82 days               
Sepsis; RDS I; 

retinopathy

15 33 G4P1 21
PPROM at 30 wk
Labor induction  
(oligoamnios)

30 32
Cesarean 

(failed 
induction)

1905g  AS 7/8                                                
NICU 21 days

16 35 G2P1 23 Twin; PTL 35 35
Cesarean 
(arrested 
dilation)

2690g AS 10/10                                    
2620g AS 10/10

17 27 G1P0 24 PPROM + PTL 25 25 Vaginal

800g AS 8/9              
Sepsis; IVH
NICU 3 days             

Neonatal death

18 29 G2P0 24 PPROM at 27 wk
Spontaneous labor 27 29 Vaginal

1340g  AS 9/10
Anemia ; NICU 60 

days
* Women with visible but not prolapsed membranes
PPROM, Preterm premature rupture of membranes; PTL, preterm labor; AS, Apgar score; ICU intensive care unit; RDS, respiratory distress syn-
drome; IVH, intraventricular hemorrhage
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nionitis. The diagnosis of chorioamnionitis alone was the 
reason for suture removal in 3 patients and preterm labor in 
2. In 2 cases it was removed to proceed to labor induction 
due to maternal or fetal disease. In 3 women cerclage was 
removed electively at term.

We report 6 cases of chorioamnionitis (33.3%), 3 of 
them in women with previous PPROM. 

Mean prolongation of pregnancy after cerclage place-
ment was 7.5 ± 6.7 weeks. We report 5 cases of late abor-
tion (27,8%) and 10 preterm deliveries (55,6%), 7 of them 
before 32 weeks (from which 4 before 28 weeks). Of the 18 
pregnancies, 13 ended in live births (72.2%) and 11 of the 
14 liveborn infants survived (1 twin pregnancy), corres-
ponding to a neonatal survival rate of 78.6%. Nine of the 
14 liveborn infants (69.2%) were admitted to the neonatal 
intensive care unit (NICU) with a median stay of 30 days 
(range 3-82). The mean birth weight was 1770 ± 824g with 
a median weight 1460g (range 670-2 935g). 

Cesarean delivery rate was 27.8%. We didn´t observe 
any case of cervical laceration or cervical dystocia due to 
scar tissue. 

DISCUSSION

The progressive asymptomatic cervical dilation and sub-
sequent membrane prolapse represents a challenge for 
obstetricians, regarding both its pathophysiological basis 
and the adequate clinical approach. The role of emergent 
cervical cerclage applied to this clinical entity also remains 
controversial.

Few small prospective trials have studied this situation, 
comparing emergency cerclage with expectant manage-
ment (bed rest only). The most significant improvement 
in perinatal mortality was reported in a non-randomized 
study (46 patients) describing a reduction in perina-
tal mortality from 70% in the bed rest group to 17% in 
the cerclage group (RR 0.22).2 A small randomized trial 
(23 patients) found a significant prolongation of pregnancy 
and a significantly lower preterm delivery before 34 weeks 
of gestation, but no significant difference in the neonatal 
survival in the cerclage group.3 A larger observational stu-
dy of pregnancies with cervical dilation at 14 to 25 weeks’ 
gestation, which included a subgroup of women presenting 
with a cervical dilation of 2-4cm (61 with visible or prolap-
sed membranes), also found a significantly increased ges-
tational age at delivery, neonatal survival and birth weight 
(versus expectant management).4

In our series, the interval from cerclage to delivery 
(7.5±6.7 wks) was similar to cerclage group as described 

in other reports. Daskalakis2 described a mean extension 
of pregnancy of 8.8 vs. 3.1wks (cerclage vs. bedrest),  
Althisius3 group reported 7.7 vs. 2.9 wks and Cockwell5 a 
7-week pregnancy prolongation after cerclage.

The neonatal survival rate we have observed (78.6%) is 
very similar to the best rates reported for cerclage groups 
in larger published studies. However, the live-born rate 
(72.2%), which is superior to previously reported survi-
val rates in bedrest groups, is lower than the described for 
cerclage groups in larger series and prospective studies. 
In the large retrospective study of 161 women, Siedentopf 
observed a live birth rate of 78% in cerclage group and of 
44% after conservative management6; the prospective non 
randomized study of Deskalakis2 reached a 86.2% live bir-
th rate in the study group (vs. 41.2% in the control group) 
and the randomized trial of Althisius reported no late  
abortions3. This means that the main difference in our 
series’ perinatal outcome is the number of late abortions, 
which, in all but one case, occurred subsequently to a su-
ture removal, before 24 weeks, after a diagnosis of chorio-
amnionitis.

In the group of cases we present, chorioamnionitis oc-
curred more frequently than in published series that report 
this complication.2,3,7 Some authors have suggested amnio-
centesis as a possible strategy to exclude subclinical in-
traamniotic infection previous to cerclage placement and 
minimize cases of chorioamnionitis. Amniotic fluid culture 
is recognized as the most accurate method for diagnosis, 
but several other tests have been described, namely glu-
cose concentration, white blood cell concentration, lactate 
dehydrogenase level and measurement of cytokines (eg, IL-
6). However, considering the delay in obtaining definitive 
culture results, the poor predictive value of available tests 
and the lack of data showing an improvement in maternal/
neonatal morbidity, the systematic use of amniocentesis be-
fore emergency cerclage is not indicated. 8,9,10,11Daskalakis2

and Ouviña Millán7, who described lower rates of chorio-
amnionitis (3/29 and 0/8, respectively), also did not inclu-
de amniocentesis in their protocol. 

Although we had a high rate of NICU admission, it was 
inferior to every bedrest outcome reported by other groups, 
and most of them corresponded to very preterm births. 
A factor that may worsen our pregnancy outcome is the 
fact that the majority of our cases had membrane prolapse 
beyond external cervical os.

To date, there have been no consensual attitudes con-
cerning gestational age limits for cerclage placement, an-
tibiotic and tocolysis regimen, duration and pattern of bed 
rest or discharge moment.
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We have generally considered, at our unit, the 24th week 
as the upper limit for performing an emergency cerclage, 
because before this gestational age fetal viability is extre-
mely low, making the risk of an invasive procedure to pro-
long pregnancy acceptable.

The McDonald procedure is the most commonly used 
technique in our department (and the one used in all cases 
reported in our series) because it is simpler and less time 
consuming, when compared with the Shirodkar technique, 
and no differences have been found between the two pro-
cedures in what concerns efficacy.7

The main limitation of our study is the absence of a 
control group. We are aware that comparisons between 
studies are of limited value, as articles published on this 
issue are mostly small sample studies and show significant 
disparities concerning selection criteria. The retrospective 
design and the limited number of cases may also be consi-
dered weaknesses of our report. Daskalakis considers the 
inclusion of women with previous preterm delivery as a 
possible bias when studying the management of cervical 
insufficiency with bulging fetal membranes2. Having in 
mind that we intend to identify and counteract the patho-
physiological process that causes “cervical insufficiency”, 
we believe that women with a past obstetric history sug-
gesting this condition should not be excluded.

The experience we report allows us to consider emer-
gency cerclage as an alternative to expectant management 
(bed rest only) for women with mid-trimester cervical dila-
tion, since the higher neonatal survival and lower NICU ad-
mission rates described in our series are far better than those 
reported for bed rest alone in previously published studies.

The findings reported here and in other papers publi-
shed to date need to be replicated. Considering the rarity 
of this condition, the only viable way to reach consistent 
conclusions that can guide our attitudes is to evaluate it in 

a multicenter randomized controlled trial, comparing cer-
clage placement and bed rest with bed rest only
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ABSTRACT

Overview and Aim - The number of detected cases of Ductal Carcinoma in situ (DCIS) is rising due to the 
use of screening mammography. The use of conservative treatment as a first approach is increasing. Howe-
ver the proximal surgical margins and the large size of the tumour may lead to a second approach, such as 
mastectomy or widening margins. The study aims to analyse the surgical approach in DCIS patients based 
on the tumour’s characteristics.
Study Design - Retrospective study of patients treated by DCIS. Two groups were compared: patients submit-
ted to a conservative treatment vs patients submitted to a mastectomy as second approach.
Population - Eighty-four female patients with DCIS treated between 2006 and 2010
Methods - A χ2 test was performed to assess the correlation between the tumour’s treatment in characteristics 
and each surgical approach.
Results - Breast conservative surgery, as the first approach, was a definitive treatmentin 84,5% patients and the 
mastectomy in 15,5%. However, a second surgery (mastectomy) was needed in 43,6% patients and widening 
margins in 11,3%. Correlative analysis between these two groups showed menopausal status in 77,5% vs 51,6% 
(p=n.s); imaging presentation in 87,5% vs 80,6% (p=n.s); high citonuclear grade in 3,0% vs 18,2% (p=n.s); tu-
mour size > 3,1 cm in 15,4% vs 66,7% (p=0,0001); positive surgical margins in 35,9% vs 93,1% (p=0,0001).
Conclusions - The proximal surgical margins along with a large tumour size were the main predictors to undergo 
a second surgical approach in patients previously submitted to a breast conservative surgery.
Keywords: Ductal carcinoma in situ; Breast conservative surgery; Positive margins
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INTRODUÇÃO

O carcinoma ductal in situ (CDIS) engloba um grupo 
heterogéneo de lesões malignas com origem nas células 
epiteliais dos ductos mamários que, ao contrário do carci-

noma invasivo, não invadem a membrana basal. A hetero-
geneidade deste carcinoma prende-se com a existência de 
diferentes subtipos histológicos de CDIS (sólido, cribifor-
me, papilar, micropapilar) com evolução e prognóstico di-
ferentes, além dos diferentes sub-tipos moleculares.1,2,3,4 O 
prognóstico deste tipo de carcinomas também é influencia-
do pelo tamanho da lesão, estado das margens operatórias, 
grau nuclear e de diferenciação, assim como pela presença 
ou ausência de necrose.1,5,6 Sabe-se que um pior prognósti-
co e uma maior taxa de recorrência estão relacionados com 
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MATERIAL

Trata-se de um estudo retrospectivo de 84 pacientes do 
sexo feminino admitidas no Serviço de Ginecologia entre 
2006 e 2010 com diagnóstico de CDIS isolado ou associa-
do a alterações mamárias benignas.

As lesões microinvasivas e invasivas foram excluí-
das deste estudo.

Na análise estatística foi usado o teste χ2.

RESULTADOS

Num total de 84 mulheres admitidas para este estudo, a 
média das idades foi de 56 ± 12 [32-86] anos, das quais 
33,3% eram pré-menopausicas.

A abordagem terapêutica inicial para os CDIS consistiu 
em cirurgia conservadora em 84,5% dos casos e mastecto-
mia em 15,5% dos casos. A decisão inicial para realização de 
mastectomia teve como base a existência de lesões mamárias 
centrais, lesões imagiologicamente extensas ou lesões com 
vários focos imagiologicos dispersos. Dos casos submetidos 
inicialmente a cirurgia conservadora houve necessidade de 
reintervenção com alargamento de margens em 11,3% e com 
mastectomia em 43,6%. Os achados anatomo-patologicos 
destas peças de reintervenção mostraram: ausência de lesão 
em 41,2% nas peças de mastectomia e 72,72% nas peças de 
alargamento de margens; lesão residual em 47,1% das peças 
de mastectomia e 18,2% nas de alargamento de margens; a 
presença isolada de hiperplasia atípica foi encontrada em 11,8 
% das peças de mastecomia e 9,1% das peças de alargamento.

No global, a taxa de mastectomia para tratamento de 
CDIS verificada no nosso Serviço foi de 51,2%. Em 3 ca-
sos realizou-se mastectomia contralateral profiláctica, por 
opção das pacientes.

as maiores dimensões da lesão, um tipo histológico de alto 
grau e a presença de necrose.5,6

Os factores de risco conhecidos para o desenvolvimen-
to deste tipo de carcinomas não invasores são os mesmos 
existentes para as lesões invasoras: idade, exposição hor-
monal (menarca precoce, menopausa tardia, nuliparidade), 
existência de determinadas lesões proliferativas benignas e 
história familiar de cancro da mama, entre outros.7

A taxa de incidência do CDIS aumentou nos últimos 
anos devido à implementação da mamografia num progra-
ma de rastreio populacional2,5. Antes deste ponto de vira-
gem, a maioria dos CDIS eram diagnosticados na sequên-
cia da remoção cirúrgica de uma massa /nódulo mamário 
suspeito.

O tratamento preconizado para os CDIS passa pela cirur-
gia conservadora com ou sem radioterapia ou pela mastecto-
mia. A detecção cada vez mais precoce de lesões infracenti-
métricas, bem como a melhoria de técnicas de radioterapia, 
tem possibilitado uma abordagem terapêutica mais conser-
vadora deste tipo de carcinomas.4 No entanto, a presença de 
margens operatórias positivas, a subestimativa do tamanho 
da lesão por imagiologia e o elevado grau histológico le-
vam, por vezes, à necessidade de uma segunda abordagem 
cirúrgica: alargamento de margens ou mastectomia. O limite 
da margem de segurança mantém-se controverso; segundo 
alguns autores 1 mm seria o suficiente, embora a taxa de 
recorrência local seja elevada, enquanto outros referem a ne-
cessidade de, pelo menos, 2mm de margem livre de tumor.3,8 
No nosso estudo considerámos margem livre de segurança a 
presença de >= 2 mm de margem operatória sem doença. A 
realização do gânglio sentinela (GS) para detecção de pro-
vável disseminação secundária axilar tem sido preconizada 
para os CDIS de alto grau ou com grandes dimensões. 

Um estudo efectuado por B.Cutuli evidenciou que a 
mastectomia e a cirurgia conservadora isolada ou associa-
da à RT foram a primeira escolha de tratamento em CDIS 
em 30,5%, 7,8% e 61,7%, respectivamente.6

Outros estudos mostraram taxas de mastectomias equi-
valentes (30,5%), embora num estudo efectuado pelo Ne-
therlands Cancer Institute a taxa de mastectomia é surpre-
endentemente mais elevada (58%).6

No estudo de O. Buonomo a taxa de cirurgia conserva-
dora, como tratamento definitivo, foi de 80%.5

OBJECTIVO

O objectivo consistiu na análise do tipo de abordagem ci-
rúrgica efectuada nas pacientes com CDIS, avaliando as 
principais características do tumor.

	  

Gráfico 1: Características das margens operatórias após cirurgia 
conservadora nos grupos de pacientes submetidas a tumorecto-
mia + mastectomia vs tumorectomia
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Comparando o grupo de pacientes submetidas, apenas 
a tumorectomia vs pacientes submetidas a mastectomia 
após tumorectomia, obtiveram-se os seguintes resultados: 
pós-menopausa em 77,5% vs 51,6% (p=n.s); apresentação 
imagiologica da lesão em 87,5% vs 80,6% (p=n.s); grau 
citonuclear elevado (G3) em 3,0% vs 18,2% (p=n.s); di-
mensão > 3,1 cm em 15,4% vs 66,7% (p=0,0001); invasão 
de margens em 35,9% vs 93,1% (p=0,0001) (gráfico 1-2).

	  

O status hormonal das doentes, o grau citonuclear e a 
apresentação do tumor não evidenciaram diferenças esta-
tísticas significativas entre os dois grupos analisados. Já 
a existência de invasão das margens na peça operatória e 
uma dimensão de tumor superior a 3,1cm, apresentaram 
diferenças significativas entre os dois grupos de pacientes, 
sendo estatisticamente superior no das mulheres submeti-
das a mastectomia após cirurgia conservadora.

Apesar do diagnóstico precoce e da tentativa de cirurgia 
conservadora no tratamento dos CDIS, as características 
da peça operatória obrigam a reintervenções mais radicais, 
fazendo com que a taxa de mastectomia para este carcino-
ma não tenha sofrido grandes alterações nos últimos anos, 
comparando com outros estudos. Verificou-se que necessi-
dade de reintervenção com mastectomia foi útil uma vez 
que os achados anátomo-patológicos destas peças operató-
rias mostraram doença residual em 47,1% dos casos.
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CONCLUSÃO

Os CDIS têm vindo a ser detectados cada vez mais preco-
cemente devido à implementação de programas de rastreio 
do cancro da mama, o que tem permitido uma abordagem 
cirúrgica inicial cada vez mais conservadora. A taxa de ci-
rurgia conservadora, como abordagem inicial, verificada 
no nosso Serviço foi elevada (84,5%); contudo, houve ne-
cessidade de reintervenção com mastectomia em 43,6% e 
alargamento de margens em 11,3%.

Entre 2006 e 2010 verificou-se uma taxa global 51,2% 
de mastectomias realizadas para tratamento dos CDIS, 
diagnosticados e tratados no Serviço de Ginecologia.
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ABSTRACT

Gender identity disorder, also known as transsexualism, is a rare entity in psychiatry used to describe people 
who feet profound discomfort about their biological sex. Various biological and psychosocial explanations have 
been suggested, however none of them provide a satisfactory explanation.

Sex reassignment involves a multidisciplinary team, including mental health professionals, endocrinolo-
gists, urologists and surgeons. In this article we review the approach to these patients, with a special focus on 
the endocrine treatment of transsexual people.

Keywords: Gender identity disorder; endocrine treatment

Endocrine treatment in gender identity disorder
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INTRODUÇÃO

O transtorno de identidade de género (TIG), também 
conhecido como transexualismo (TS) ou transexualidade, 
é uma identidade rara em psiquiatra usada para descre-
ver pessoas que desejam viver e que se identificam como 
membros do sexo biológico e anatómico oposto1. 

O termo “transexual feminino para masculino” (TFM) 
refere-se a homens transexuais, ou seja, pessoas com uma 
identidade de género masculino e cujo sexo atribuído à 
nascença foi o feminino. O termo “transexual masculino 
para feminino” (TMF) refere-se a mulheres transexuais, 
ou seja, pessoas com uma identidade de género feminino e 
cujo sexo atribuído à nascença foi o masculino.

De acordo os estudos, a frequência do TIG é muito va-

riável, estimando-se de 1 /10.000 a 1/100.000 no caso do 
TMF e 1/30.000 a 1/400.000 no caso do TFM2.

A etiologia do TIG está mal esclarecida e os estudos 
são inconclusivos.

Entre as possíveis causas do TIG podemos incluir fac-
tores genéticos (especialmente em crianças com TIG), o es-
tado hormonal pré-natal (androgenização de fetos 46,XX), 
factores sociais pós-natais e determinantes hormonais  
pós-pubertários3. 

Os estudos também não mostraram haver diferenças 
nos níveis de hormonas sexuais entre transexuais e não 
transexuais4.

Actualmente apontam-se também algumas diferenças 
anatómicas cerebrais entre transexuais e não transexuais. A 
hipótese mais aceite é de que se trata de uma diferenciação 
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Não é possível identificar uma causa isolada para TIG, 
pelo que a sua etiologia é desconhecida, multifactorial e 
complexa.

O tratamento do TIG envolve uma equipa multidisci-
plinar, incluindo entre outros, profissionais em saúde men-
tal, endocrinologistas, urologistas e outros cirurgiões.

De acordo com as últimas recomendações publicadas 
em 2009 por consenso de várias sociedades (Endocrine 
Society, European Society of Endocrinology, European 
Society for Paediatric Endocrinology, Lawson Wilkins Pe-
diatric Endocrine Society, World Professional Association 
for Transgender Health)8, a abordagem aos pacientes com 
TIG envolve várias fases, começando pelo diagnóstico cor-
recto, psicoterapia e experiência de vida real, tratamento 
hormonal e cirúrgico.

sexual prejudicada a nível cerebral5. Zhou et al6 mostraram 
que o volume da subdivisão central do leito do núcleo da 
estria terminalis (área essencial no comportamento sexual) 
é maior em homens que mulheres. Contudo, TMF e TFM 
têm estria terminalis com tamanhos e números de neuró-
nios semelhantes aos de mulheres controlos e homens con-
trolos, respectivamente. 

Anomalias funcionais ou morfológicas que interfiram 
na acção dos androgénios a nível cerebral podem ser res-
ponsáveis pela dissociação entre sexo psicológico, gona-
dal, hormonal e fenotípico no TS. No entanto, um estudo 
recente publicado por Ujike et al7, não mostrou relação en-
tre variantes de genes relacionados com hormonas sexuais 
(receptores androgénios, estrogénios, progesterona, aro-
matase) e susceptibilidade individual para TFM ou TMF.

Tabela I – Critérios Diagnósticos para Transtorno da Identidade de Género (TIG)9

A. Uma forte e persistente identificação com o género oposto (não meramente um desejo de obter quaisquer vantagens culturais 
percebidas pelo facto de ser do sexo oposto). Em crianças, a perturbação é manifestada por quatro (ou mais) dos seguintes 
requisitos:  
(1) declarou repetidamente o desejo de ser, ou insistência de que é, do sexo oposto 
(2) em meninos, preferência pelo uso de roupas do género oposto ou simulação de trajes femininos; em meninas, insistência em 
usar apenas roupas estereotipadamente masculinas 
(3) preferências intensas e persistentes por papéis do sexo oposto em brincadeiras de faz-de-conta, ou fantasias persistentes acerca 
de ser do sexo oposto 
(4) intenso desejo de participar em jogos e passatempos estereotípicos do sexo oposto 
(5) forte preferência por companheiros do sexo oposto 
Em adolescentes e adultos, o distúrbio manifesta-se por sintomas tais como desejo declarado de ser do sexo oposto, passar-se 
frequentemente por alguém do sexo posto, desejo de viver ou ser tratado como alguém do sexo oposto, ou a convicção de ter os 
sentimentos e reacções típicos do sexo oposto.
 
B. Desconforto persistente com o seu sexo ou sentimento de inadequação no papel de género deste sexo. 
Em crianças, a perturbação manifesta-se por qualquer das seguintes formas: em meninos, afirmação de que o seu pénis ou 
testículos são repulsivos ou desaparecerão, declaração de que seria melhor não ter um pénis ou aversão a brincadeiras rudes 
e rejeição a brinquedos, jogos e actividades estereotipadamente masculinos; em meninas, rejeição a urinar sentada, afirmação 
de que desenvolverá um pénis, afirmação de que não deseja desenvolver seios ou menstruar ou acentuada aversão a roupas 
caracteristicamente femininas.  
Em adolescentes e adultos, o distúrbio manifesta-se por sintomas tais como preocupação em ver-se livre de características 
sexuais primárias ou secundárias (por ex., solicitação de hormonas, cirurgia ou outros procedimentos para alterar fisicamente as 
características sexuais, com o objectivo de simular o sexo oposto) ou crença de ter nascido com o sexo errado.

C. A perturbação não é concomitante a uma condição intersexual física.

D. A perturbação causa sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social ou ocupacional ou em outras 
áreas importantes da vida do indivíduo.  
Codificar com base na idade actual: 
302.6 Transtorno da Identidade de Género em Crianças 
302.85 Transtorno da Identidade de Género em Adolescentes ou Adultos  
Especificar para indivíduos sexualmente maduros: 
Atracção sexual por homens 
Atracção sexual por mulheres 
Atracção sexual por ambos os sexos 
Ausência de atracção sexual por quaisquer dos sexos
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DIAGNÓSTICO

O diagnóstico de TIG deve ser feito com muito cuidado por 
profissionais de saúde mental (psicólogos, psiquiatras, sexólo-
gos), de preferência especializados na área de transtornos se-
xuais. Deve-se também avaliar factores de risco psicossociais 
que possam influenciar negativamente a abordagem e terapêu-
ticas subsequentes durante o processo de mudança de sexo8.

Os critérios de diagnóstico de TIG (tabelas I e II) 
encontram-se especificados no sistema de classifica-
ção psiquiátrica do Manual Diagnóstico e Estatísti-
co de Transtornos Mentais (Diagnostic and Statisti-
cal Manual of Mental Disorders, DSM-IV-TR)9 ou na 
Classificação Internacional de Doenças (CID-10)10.
O diagnóstico diferencial deve ser feito com homossexua-
lismo, travestismo, início precoce de transtornos da perso-
nalidade, crises da adolescência, doenças intersexuais con-
génitas e psicoses. Na esquizofrenia, por exemplo, pode 
haver, raramente, delírios de pertencer ao sexo oposto9. 
A categoria TIG Sem Outra Especificação pode ser usada 
para indivíduos com um problema de identidade de géne-
ro com uma condição intersexual congénita concomitante 
(por ex., síndrome de insensibilidade a androgénios ou hi-
perplasia adrenal congénita)9.

PSICOTERAPIA E EXPERIÊNCIA DE VIDA REAL 
(REAL LIFE EXPERIENCE)

A psicoterapia beneficia muitos dos pacientes com TIG11, vis-
to que apresentam diversos problemas psicológicos e alguma 

resistência em falarem sobre os seus problemas, devido a inú-
meras rejeições sofridas.

Por vezes os pacientes têm expectativas pouco realistas 
em relação ao tratamento hormonal e cirúrgico, e neste ponto 
o aconselhamento permite esclarecer melhor os transexuais 
sobre os riscos e benefícios destes tratamentos2.

É recomendado ainda a adopção de comportamentos e 
papéis característicos do género pretendido, processo este 
designado por Experiência de Vida Real (Real Life Experien-
ce), durante um período de aproximadamente 12 meses8. Os 
pacientes bem preparados durante este período, geralmente, 
tornam-se bem integrados socialmente após a correcção ci-
rúrgica1.

Durante todo este processo é fundamental o acompanha-
mento pelo profissional de saúde e um bom apoio familiar e 
psicossocial.

TRATAMENTO HORMONAL

A terapia hormonal constitui um importante componente 
no tratamento médico do TIG.

O tratamento hormonal ou endócrino só deverá ser ini-
ciado pelo endocrinologista se os pacientes verificarem as 
seguintes condições8:

Adultos:
1. Preencher os critérios de diagnóstico da DSM-IV-TR ou 

CID-10 para TIG ou TS
2. Ausência de comorbilidade psiquiátrica que interfira 

com o tratamento

Tabela II – Critérios da CID-10 para transtornos da identidade sexual (F64)10

Transexualismo (F64.0) 
(1) Desejo de viver e ser aceite enquanto pessoa do sexo oposto. Este desejo acompanha-se em geral de um sentimento de mal-
estar ou de inadaptação por referência ao seu próprio sexo anatómico e do desejo de submeter-se a uma intervenção cirúrgica ou a 
um tratamento hormonal com a finalidade de tornar o seu corpo tão conforme quanto possível ao sexo desejado.
(2) Persistência da identidade transexual por mais de 2 anos
(3) O transtorno não é sintoma de nenhuma doença mental ou genética, intersexo ou anormalidade cromossómica.

 
Transtorno de identidade sexual na infância (F64.2) 

Transtorno que usualmente se manifesta no início da infância (e sempre bem antes da puberdade), caracterizado por um 
persistente e intenso sofrimento em relação a pertencer a um determinado sexo, juntamente com o desejo de ser (ou a insistência 
de que se é) do outro sexo. Há uma preocupação persistente com a roupa e as actividades do sexo oposto e repúdio do próprio 
sexo. O diagnóstico requer uma profunda perturbação da identidade sexual normal; não é suficiente que uma menina seja 
traquinas ou que o menino tenha uma atitude afeminada.

Exclui:
 
- orientação sexual egodistónica (F66.1) 
- transtorno da maturação sexual (F66.0)
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3. Compreender riscos e benefícios do tratamento hormo-
nal e cirúrgico

4. Psicoterapia e experiência de vida real durante cerca de 
12 meses (mínimo 3 meses).

Adolescentes:
1. Preencher os critérios de diagnóstico da DSM-IV-TR ou 

CID-10 para TIG ou TS
2. Ausência de comorbilidade psiquiátrica que interfira 

com o tratamento
3. Compreender riscos e benefícios do tratamento hormo-

nal e cirúrgico
4. Suporte psicológico, social e familiar adequado
5. Supressão da puberdade a partir do estádio 2 de Tanner
6. Indução da puberdade a partir dos 16 anos de idade.

O tratamento hormonal ou endócrino não é recomen-
dado em crianças porque existe remissão em 75 a 80% das 
crianças pré-pubertárias com diagnóstico de TIG12. Os es-
tudos mostram que a abordagem terapêutica deverá apenas 
ser realizada apartir do estádio 2 de Tanner porque nesta 
fase ainda é possível reverter as características sexuais se-
cundárias indesejáveis e induzir com maior taxa de sucesso 
as alterações físicas do sexo desejado13.

Nos adolescentes, o tratamento hormonal compreende 
duas fases8:

1. Supressão da puberdade com análogo de GnRH 
(hormona libertadora das gonadotrofinas) ou outras alter-
nativas menos eficazes mas mais baratas (medroxiproges-
terona, anti-androgénios ou anti-estrogénios). Este trata-
mento é reversível porque se for suspenso, voltam a surgir 
as características sexuais secundárias indesejáveis. Reco-
mendada a partir do estadio 2 de Tanner.

2. Indução da puberdade com estrogénios no caso 
dos adolescentes TMF ou com androgénios (testosterona) 

no caso dos adolescentes TFM. Este tratamento é irrever-
sível e só recomendado a partir dos 16 anos. Durante o 
tratamento de indução deve ser mantida a supressão com 
análogo de GnRH até à gonadectomia.

O esquema terapêutico de indução da puberdade é se-
melhante ao usado em doentes hipogonádicos.

Não se explica em detalhe o tratamento hormonal de 
reatribuição de sexo nos adolescentes porque em Portugal 
não se faz este tipo de tratamento em adolescentes.

Em adultos, o endocrinologista antes de iniciar a hor-
monoterapia, além de verificar se o paciente preenche 
todos os requisitos já descritos, deve também avaliar as 
condições médicas que poderão agravar ou ser contra-indi-
cação para o tratamento hormonal (tabela III)8.

Nos TFM adultos o tratamento hormonal tem como fi-
nalidade induzir a masculinização em mulheres biológicas 
através da administração de testosterona14.

O regime de substituição hormonal nos TFM é seme-
lhante ao usado em homens com hipogonadismo15.

As doses de testosterona deverão ser suficientes para 
manter níveis séricos de testosterona, nos TFM, idênticos 
aos níveis fisiológicos encontados nos homens (320-1000 
ng/dL)8. Não são recomendados níveis suprafisiológicos 
devido ao maior risco de efeitos secundários8 (aumento do 
peso, alterações do hematócrito e da tensão arterial, acne, 
elevação enzimas hepáticas).

A via de administração em adultos pode ser oral, pa-
rentérica ou transdérmica, conforme ilustrado no quadro 1.

Os primeiros efeitos masculinizantes da terapêutica 
com testosterona em TFM surgem 3 a 6 meses após o seu 
início, causando aumento da massa muscular, pilosidade 
corporal, oleosidade da pele, líbido e ainda redistribuição 
da gordura corporal e diminuição ou cessação dos períodos 
menstruais8. Ao fim de um ano de terapêutica verifica-se 

Tabela III – Condições médicas que agravam com o tratamento hormonal8

TMF tratados com estrogénio
Doença tromboembólica
Macroprolactinoma
Doença hepática severa (transaminases > 3 x limite superior do normal)
Cancro da mama
Doença arterial coronária
Doença cerebrovascular
Enxaquecas severas

TFM tratados com testosterona
Cancro da mama ou do útero
Eritrocitose (hematócrino > 50%)
Doença hepática severa (transaminases > 3 x limite superior do normal)
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aumento do clítoris, voz mais grave e alopecia com padrão 
masculino em alguns TFM8. 

O protocolo de monitorização recomendado pelo con-
senso de 2009 em pacientes TFM  encontra-se resumido 
na tabela IV8.

Nos TMF adultos o tratamento hormonal é mais com-
plexo porque além da indução de características femini-
zantes com estrogénio, muitos autores defendem a associa-
ção de um anti-androgénio para diminuir as características 
masculinas e potenciar o efeito do estrogénio1,14,16.

O uso de progestativos também é preconizado por al-
guns autores para potenciar o aumento das mamas, mas 
está em desuso devido ao risco cardiovascular demonstra-
do em estudos recentes17. 

Os anti-androgénios utilizados incluem o acetato de 
ciproterona (Androcur ®), a espironolactona (Aldactone 
®) e alguns autores usaram análogo de GnRH (goserelina) 
associado ao estrogénio com bons resultados18. A flutami-
da não é recomendada como anti-androgénio devido à sua 
hepatotoxicidade19.

O objectivo da terapêutica hormonal em TMF consiste 
em manter níveis séricos de estradiol (E2) (<200 pg/mL) e 
testosterona (<55 ng/dL) semelhantes aos níveis fisiológi-
cos encontados em mulheres pré-menopausa8. Não são re-
comendados níveis suprafisiológicos devido ao maior risco 
de efeitos secundários8 (risco tromboembólico, elevação 
enzimas hepáticas, hiperprolactinemia, insulinorresistên-
cia, doença cardiovascular).

No entanto, não é possível fazer o ajuste da dose atra-
vés da monitorização dos níveis séricos de estradiol se fo-
rem usados estrogénios conjugados ou sintéticos (ex. etini-
lestradiol)8. Por este motivo é preferível usar formulações 
com 17-b-estradiol (muitas delas presentes em terapêutica 
de substituição hormonal), quer por via oral, transdérmica 
ou parentérica8.

Tabela IV – Protocolo de seguimento em TFM8

1. Periocidade: 3/3 M no 1º ano, depois 1-2 x/ano 

2. Monitorizar sinais de masculinização e efeitos secundários 

3. Hemograma e função hepática, antes do tratamento, 3/3 M no 1º ano, depois 1-2 x/ano
    Peso, tensão arterial, lípidos e glicemia jejum, regularmente 

4. Medir níveis de T cada 2-3 M até níveis fisiológicos (masculinos):
     - Enantato/cipionato: medir a meio entre as injecções; ajustar se <350 ou >700ng/dl
     - Undecanoato IM: medir antes da próxima injecção
     - Transdérmico: medir em qualquer  altura após 1 semana
     - Undecanoato oral: medir 3-5 h após ingestão 
5. Medir níveis estrogénios  (devem ser <50 pg/mL) nos 1ºs 6 meses ou até amenorreia >6 M 

6. Avaliar densidade mineral óssea se factores de risco para osteoporose; senão só a apartir dos 60 anos 

7. Citologia cervicovaginal (se existe cervix) 

8. Mamografia (se não mastectomizado) 

Quadro 1 – Regimes de tratamento hormonal com 
testosterona (T)

Testosterona Oral
Undecanoato T

Dose
160-240 mg/d

Parentérica
Enantato/cipionato T
Undecanoato T

Dose
100-200 mg IM 2/2 sem

1000 mg IM 3/3 M

Transdérmica
Gel Test 1%
Pós-menopausa

Dose
2.5-10 g/d

2.5-7.5 mg/d

Formulações comercializadas em Portugal

Testosterona Oral
Andriol® (undecanoato T)

Dose
40 mg por comp.

Parentérica
Testoviron Depot® (enantato T)
Sustenon® (decanoato T)
Nebido® (undecanoato T)

Dose
ampolas 250 mg/ml IM

(fornece 180 mg T), 2-4 sem
ampolas 1000 mg/4 ml IM

(fornece 157,9 mg T), 10-14 sem

Transdérmica
Testogel® e Testim®

Testopatch®

Dose
50 mg T/5 g gel, 24/24h

1,8 mg /24h e 2,4 mg/24h,
2 pensos 2/2 dias

}
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O risco de tromboembolismo venoso destes pacientes 
é elevado20, particularmente com etinilestradiol21. Logo, a 
maioria das pílulas existentes no mercado e que contêm 
etinilestradiol não serão o tratamento mais desejável pelo 
risco acrescido de tromboembolia e pela dificuldade em 
ajustar a dose através da monitorização dos seus níveis sé-
ricos8. 

Van Kesteren et al20, recomendam a administração 
transdérmica dos estrogénios, especialmente em pacientes 
com mais de 40 anos, para reduzir os riscos de tromboem-
bolismo venoso.

Antes de iniciar hormonoterapia em TMF deve-se sem-
pre determinar a existência de factores de risco cardiovas-
cular e tromboembólico8.

Os diferentes regimes de hormonoterapia para adultos 
TMF e respectivas vias de administração encontram-se 
ilustrados no quadro 28.

Apesar de haver intervariabilidade, os primeiros efeitos 
feminizantes da terapêutica hormonal em TFM surgem 3 
a 6 meses após o seu início, causando diminuição da líbi-
do, da pilosidade corporal, da oleosidade da pele e ainda 
redistribuição da gordura corporal8. O aumento mamário 
é máximo após 2 anos de tratamento8. Não se verificam 
alterações da voz com a hormonoterapia8.

O protocolo de monitorização recomendado pelo con-
senso de 2009 em pacientes TMF encontra-se resumido na 
tabela V8.

TRATAMENTO CIRÚRGICO

O tratamento cirúrgico só está indicado em indivíduos que 
atingiram a maioridade (idade>18 anos em Portugal) e que 
verificarem as seguintes condições8:
1. Preencher os critérios de diagnóstico da DSM-IV-TR ou 

CID-10 para TIG ou TS
2. Ausência de comorbilidade psiquiátrica ou médica que 

contra-indique a cirurgia
3. Compreender riscos e benefícios do tratamento cirúrgi-

co
4. Psicoterapia e experiência de vida real durante mais de 

12 meses
5. Resposta favorável ao tratamento hormonal durante 

mais de 12 meses.
São utilizadas várias técnicas cirúrgicas, não apenas 

para atingir o objectivo estético, mas também funcional da 
genitália, tentando-se preservar ao máximo a sensibilidade 
e capacidade destes indivíduos de atingirem o orgasmo22. 

Tabela V – Protocolo de seguimento em TFM8

1. Periocidade: 3/3 M no 1º ano, depois 1-2 x/ano 

2. Monitorizar sinais de feminização e efeitos secundários.
    Avaliar peso, tensão arterial e monitorizar a função hepática, glicemia jejum e perfil lipídico regularmente.

3. Medir níveis séricos de T e E2 cada 3 M:
     - T < 55 ng/dl
     - E2 < 200 pg/mL (pico fisiológico máximo)
     - Ajustar doses de estrogénio de acordo com nível sérico de E2
4. Nível sérico de prolactina (PRL) antes do tratamento e anualmente * 

4. Ionograma (se usar espironolactona) cada 2-3 M no 1º ano 

5. Rastreio de cancro (mama, cólon, próstata) idêntico à população não transexual (se não existirem factores de risco adicionais)

6. Avaliar densidade mineral óssea se factores de risco para osteoporose; senão só aos 60 anos 

* 20% dos TMF tratados com estrogénios têm aumento da PRL e os níveis normalizam com a redução ou suspensão da terapia. O 
risco de prolactinoma é baixo e deve-se investigar com imagem se PRL aumentar apesar dos níveis de estrogénios serem estáveis 
ou reduzidos8

Quadro 2 – Regimes de tratamento hormonal em TMF

Estrogénios
Oral: estradiol
TD: estradiol
Parental: valerato E2
Cipionato de estradiol

Dose
2.0-6.0 mg/d

0.1-0.4 mg 2x semana
5-20 mg IM 2/2 sem

2-10 mg semana/sem.

Antiandrogenios
Espironolactona
Acetato de ciproterona

Dose
100-200 mg/d
50-100 mg/d

Agonista GnRH
Goserelina

Dose
3.75 mg sc mensal
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Tabela VI – Tratamento cirúrgico do TIG e outras abordagens 
complementares

TMF
Gonadectomia (reduz risco de cancro próstata)
Penectomia
Vaginoplastia
Mamoplastia (após 2 anos de terapia com estrogénios)
Terapia da fala (preferível a fonocirurgia)
Cirurgia de feminização facial (nariz, lábios, rugas, 
contornos da face)
Remoção cosmética pêlos (laser, electrólise)

TFM
Neopénis (múltiplas cirurgias)
Histerectomia (reduz risco cancro endométrio)
Ooforectomia (reduz risco cancro ovário)
Vaginectomia
Mastectomia
Cirurgia de masculinização facial
Terapia da fala

No caso dos TFM o tratamento cirúrgico genital é mais 
difícil pois geralmente envolve várias intervenções cirúrgi-
cas e os resultados nem sempre são satisfatórios23.
Além da cirurgia genital, existem outros procedimentos 
cirúrgicos e não cirúrgicos, que variam de acordo com o 
fenótipo pretendido8 (tabela VI).

A REALIDADE EM PORTUGAL

Em Portugal, a intervenção médica para reatribuição de sexo 
só foi aprovada em 1995 através de uma resolução do Conse-
lho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos24.

O processo de transição começou inicialmente com as 
consultas de Psicoterapia Comportamental do Hospital Jú-
lio de Matos e do Hospital de Santa Maria, onde funcionam 
equipas pluridisciplinares. Noutros hospitais também existem 
consultas de transexualidade, embora com menor experiência 
e meios. O paciente será acompanhado por um psicólogo, psi-
quiatra ou sexólogo que confirmará o diagnóstico de TIG, e só 
após terminada a fase de avaliação psicológica será iniciado o 
tratamento hormonal por um endocrinologista.

Após a terapia hormonal, que dura pelo menos dois anos, 
cada um dos médicos da equipa pluridisciplinar escreve um 
relatório médico. Os relatórios serão enviados em anexo no 
requerimento dirigido ao Bastonário da Ordem dos Médicos, 
pela pessoa em transição, para que obtenha au torização para a 
intervenção cirúrgica.

As cirurgias, no sistema público, são feitas no Hospital de 
Santa Maria no serviço de Cirurgia Plástica, e mais recente-

mente, foi inaugurado no Hospital Universitário de Coimbra a 
Unidade de Reconstrução Genito-Urinária (URGUS), forma-
da por uma equipa multidisciplinar que inclui as especialida-
des de Urologia, Ginecologia e Cirurgia Plástica.

O paciente poderá recorrer ao sector privado, no entan to, 
além de ser mais dispendioso, muitas vezes não se encontram 
profissionais habilitados nesta área, correndo o risco de se 
submeter a procedimentos que podem colocar em causa a sua 
saúde e bem-estar

CONCLUSÃO

O transtorno de identidade de género, apesar da sua rari-
dade, causa muito desconforto e sofrimento nos pacientes 
transexuais. Por este motivo é fundamental uma equipa 
de profissionais multidisciplinar, incluindo profissionais 
em saúde mental, endocrinologistas, urologistas e outros 
cirurgiões, motivada, sensibilizada e acima de tudo com 
experiência na área.

Antes de iniciar o tratamento hormonal e endócrino é 
necessário que seja feito um diagnóstico correcto de TIG 
por um profissional de saúde e que haja um seguimento 
psicológico, aconselhamento, psicoterapia e experiência de 
vida real.

O endocrinologista deve ainda rastrear todas as condi-
ções médicas que poderão agravar com a hormonoterapia, 
e verificar se existem contra-indicações para este tipo de 
tratamento.

Aconselha-se um seguimento e monitorização de 3 em 
3 meses no primeiro ano e depois uma a duas vezes por 
ano.

A abordagem cirúrgica só está recomendada nos adul-
tos após tratamento hormonal por mais um ano (no mínimo 
dois anos em Portugal).
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ABSTRACT

Primary infection by the varicella-zoster virus (VZV) in pregnancy carries a nonnegligible maternal-fetal 
risk. Chickenpox during pregnancy may be associated with the fetal varicella syndrome and chickenpox in 
the newborn. Up to 10% of western adults and 40% of adults from tropical countries - including pregnant  
adults - are not immune and the contact with the VZV is common during pregnancy, especially for pregnant 
women with young children. These women, if not immune to VZV, may benefit from varicella-zoster immu-
noglobulin (VZIg) administration.

Keywords: Chickenpox; Herpes zoster; pregnancy

Exposure to Herpes Varicella-Zoster during pregnancy: 
relevance and actuation

Exposição ao Herpes Varicela-Zoster na gravidez:
relevância e actuação

José Agostinho Santos*

Unidade de Saúde Familiar Lagoa, Unidade Local de Saúde de Matosinhos

INTRODUÇÃO

A varicela constitui a infecção primária pelo vírus her-
pes varicela-zoster (VHVZ). Ao alojar-se na nasofaringe 
e lesões vesiculares dos indivíduos afectados, este DNA-
vírus torna-se transmissível por aerossóis, por contacto 
directo com fluído vesicular e, de forma indirecta, através 
de fómites.1,2 É caracterizada por febre e um exantema 
pruriginoso que começa, habitualmente, na face e couro 
cabeludo e que se dissemina rapidamente para o tronco, 
abdómen e membros, podendo atingir as mucosas bucal, 
orofaríngea e genital. Este rash é inicialmente macular, 
progredindo para pápulas, vesículas e pústulas em curto 
intervalo de tempo, pelo que, numa primeira avaliação 

médica, poderão já observar-se estas diferentes fases de 
evolução.2 O seu período de incubação é de 10 – 21 dias 
e a sua contagiosidade é máxima nos dois dias antes do 
início do exantema,  mantendo-se até que as lesões se tor-
nem crostosas.3,4

A zona, por sua vez, consiste na infecção secundária 
que resulta da reactivação da forma latente do vírus nos 
gânglios das raízes nervosas dorsais. Origina um típico 
exantema vesicular, frequentemente doloroso ou prurigi-
noso, atingindo um ou mais dermátomos.1

Uma clara maioria da população dos países ociden-
tais (cerca de 90%) já obteve uma imunização duradoura 
contra o VHVZ após a infecção primária durante a infân-
cia. Entretanto, até 10% dos adultos ocidentais e 40% dos 
adultos originários de países tropicais - incluindo grávidas 
adultas não se encontram imunes.1,3,4,5,6,7*Interno do 4º Ano de Medicina Geral e Familiar
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A primoinfecção pelo VHVZ na gravidez acarreta um 
risco materno-fetal não-desprezível.4,5 A varicela na gra-
videz pode associar-se à síndrome da varicela fetal (ante-
riormente designada síndrome da varicela congénita) e à 
varicela no recém-nascido. A zona não parece constituir 
ameaça significativa para o feto.4,5

A síndrome da varicela fetal não ocorre no momento da 
infecção fetal inicial, parecendo resultar de uma reactiva-
ção posterior do vírus in utero.2,5,7 Tal faz com que ocorra 
somente em 12% dos fetos infectados (que, por sua vez, 
correspondem a 25% das grávidas com varicela) e se de-
senvolva, quase sempre, quando a transmissão decorreu 
nas primeiras 20 semanas de gestação.7 Está associada 
a uma taxa de mortalidade de 30% nos primeiros meses 
de vida e é caracterizada por um ou mais dos seguintes 
sinais: cicatrizes cutâneas com distribuição segundo der-
mátomos, defeitos oculares (microftalmia, coriorretinite, 
catarata congénita), hipoplasia dos membros e anomalias 
neurológicas (microcefalia, atrofia cortical, atraso mental, 
disfunção dos esfíncteres).2,3,5,7 A técnica de PCR amplifica 
o DNA do vírus presente no líquido amniótico e constitui 
o método de escolha para detecção de infecção no feto. O 
diagnóstico de síndrome da varicela fetal é, entretanto, sus-
tentado por um exame ecográfico detalhado que revelará 
as alterações mais frequentes (deformidades dos membros, 
microcefalia, hidrocefalia, polihidrâmnios, calcificação 
dos tecidos moles e restrição do crescimento intrauterino) 
e que não deverá ser realizado em menos de cinco semanas 
após o exantema típico da gestante, respeitando o tempo 
mínimo necessário para a reactivação do vírus in utero.7 

A varicela no recém-nascido poderá ocorrer se a mãe 
manifesta primoinfecção nos últimos 7 dias de gravidez até 
2 dias pós-parto.2,4,5,6 O risco de transmissão é de 25-50%.3 
A grávida não transmite anticorpos anti-VHVZ em tem-
po útil e o recém-nascido poderá receber, num contexto de 
transmissão vertical, uma carga viral considerável que es-
tará associada a complicações graves e uma mortalidade de 
30%.2,3,4 Um parto electivo deve ser evitado até 5 – 7 dias 
após início do exantema, permitindo, então, a passagem 
desta imunidade passiva para o feto.5 Se, por outro lado, 
a grávida apresenta sintomas e sinais de varicela antes dos 
7 dias pré-parto permitirá a passagem de IgG anti-VHVZ 
maternas para o feto. Ocorrerão, assim, formas mais ligei-
ras de varicela no filho, pelo que a profilaxia com Imuno-
globulina Hiperimune para Varicela-Zoster (IgHVZ) não 
está indicada para o recém-nascido.3 

Nesta fase particular do 3º trimestre, o principal aler-
ta centra-se na mãe, atendendo ao risco superior de com-
plicações graves. As complicações da varicela são mais 

frequentes e graves entre doentes adultos do que entre as 
crianças.1,2,4,5,6 Existe, especificamente, um risco maior de 
pneumonia, encefalite e hepatite, cujas severidades pare-
cem aumentar com a progressão da gravidez devido a uma 
diminuição gradual da função das células T.4,5,7 O risco de 
varicela fatal é, estimadamente, 5 vezes superior na adulta 
grávida comparativamente a uma adulta não-grávida.5,6

Neste contexto, o clínico reconhece que o contacto com 
o VHVZ é frequente durante a gravidez, especialmente para 
as gestantes com filhos em idade pediátrica.3,5,7 Não são 
raras as vezes que uma exposição a este herpesvirus con-
duz uma grávida preocupada até aos Serviços de Saúde, 
procurando esclarecimento e orientação. Recentemente, a 
Direcção Geral de Saúde criou um documento entitulado 
“Saúde Reprodutiva – Doenças Infecciosas e Gravidez” 3, 
revendo aspectos bastante orientadores para o Obstetra ou 
para o Médico de Família no seguimento de uma gravidez. 
A abordagem específica da grávida referindo uma exposição 
ao VHVZ reveste-se, porém, de menor sistematização nes-
te documento, pelo que poderá não ser tão favorecedora de 
uma resposta rigorosa e fluída perante esta questão clínica.

O objectivo deste trabalho consiste, assim, em rever a 
evidência disponível sobre a exposição ao VHVZ durante 
a gravidez e consequente actuação médica.

RELEVÂNCIA DO CONTACTO

O primeiro passo clínico perante a grávida que refere expo-
sição ao VHVZ consiste no esclarecimento da relevância 
daquele referido contacto, averiguando cinco pontos essen-
ciais que assentam em cada letra do acrónimo HERPES:

• H de História anterior de varicela ou zona: O primeiro 
ponto salienta a importância de questionar a grávida so-
bre um antecedente pessoal de varicela ou zona. Se a his-
tória anterior é positiva (ou seja, a grávida afirma que já 
teve o diagnóstico anterior de uma infecção por VHVZ), 
existe alta probabilidade de esta grávida ser imune.5,6,7,8 

A revisão sistemática de Holmes C estudou o valor 
preditivo deste antecedente referido pelo paciente. In-
cluiu 12 estudos transversais (integrando crianças, ado-
lescentes, adultas grávidas e adultos) e documentou que 
uma história de varicela no passado tem alto valor pre-
ditivo positivo de imunidade numa população ocidental, 
cerca de 97-99%, enquanto que uma história negativa ou 
duvidosa tem baixo valor preditivo negativo9. Este bai-
xo valor preditivo negativo significa que a maioria (80-
90%) daqueles que têm história duvidosa ou negativa de 
varicela ou zona é, na realidade, imune.5,6,9 Uma história 
pregressa de infecção pelo VHVZ referida pela grávida 
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permitirá, portanto, tranquilizá-la, uma vez que não exis-
te risco materno-fetal e nenhuma investigação adicional 
será necessária.5,6,7,9 

Existe, contudo, incerteza quanto a aplicabilidade des-
tas conclusões numa população não-ocidental. O estudo 
de MacMahon et al10 concluíu que o antecedente referido 
de infecção anterior por VHVZ é um preditor menos segu-
ro de imunidade nesta população, pelo que o UK’s Depart-
ment of Health sugere um pedido imediato de serologia 
para as grávidas originárias de países não-ocidentais que 
relatem um contacto significativo com este DNAvírus.6

• E de Evolução da gravidez, isto é, idade gestacional: A 
idade gestacional é ponto central nas decisões clínicas 
a tomar. Se a grávida não tem uma história positiva de 
infecção pelo VHVZ e se encontra nas primeiras 28 se-
manas de gestação, existe o risco de síndrome da varice-
la fetal.5,6,8 Constitui o período susceptível para o feto, 
sendo o risco fetal nulo após as 28 semanas.5 

A revisão de 10 estudos cohorte por Koren G encon-
trou, entre as grávidas com primoinfecção, uma incidên-
cia de síndrome da varicela fetal de 0,78% (5/645) no 
1º trimestre, 1,52% (9/592) no 2º trimestre e não encon-
trou nenhum caso por infecção no 3º trimestre (0/208). 
Os relatos de SVF entre as 20 e as 28 semanas foram 
muito raros, pelo que a maior incidência desta embrio-
fetopatia no 2º trimestre se deve às infecções entre as 
13 e 20 semanas.7,11 Uma exposição no último trimestre 
apresenta, porém, dois grandes riscos: o de varicela no 
recém-nascido por transmissão transplacentária (nos úl-
timos 7 dias pré-parto) ou por transmissão horizontal e 
o de complicações maternas.5,6 A pneumonia herpética 
poderá ocorrer até 10 – 20% das grávidas primoinfecta-
das, incidência máxima no final do 3º trimestre.5,7,8 As-
sim, uma exposição relevante ao vírus na fase final da 
gestação exige uma vigilância apertada.

• R de Rash do indivíduo doente: Conhecendo a incidên-
cia relativamente elevada de inúmeros exantemas víri-
cos não-VHVZ, sobretudo entre a população pediátrica, 
torna-se importante esclarecer a etiologia do rash apre-
sentado pelo indivíduo que constitui o contacto doente. 
Não obstante a varicela e a zona apresentarem exante-
mas típicos e de relativo fácil diagnóstico, será impor-
tante que o clínico se assegure de que aquele caso de 
doença exantemática obteve observação médica e conse-
quente diagnóstico de infecção (primária ou secundária) 
por VHVZ. Tal poderá ser conseguido questionando à 
grávida se o diagnóstico do contacto foi elaborado ou 
confirmado após avaliação por um médico.6

• P de Proximidade do contacto: Este ponto estabelece a 
significância do contacto, de acordo com a proximidade 
estabelecida com o indivíduo doente. Assim, o contacto 
com um indivíduo com infecção por VHVZ é significa-
tivo se: 

•	 houve uma permanência próxima no mesmo espaço 
durante ≥ 15 minutos5,6 

•	 houve um contacto face-a-face como beijar, abraçar 
ou conversar5,6

•	 existiu um contacto com pele com lesões herpéticas 
(o risco de contágio é particularmente elevado se o 
exantema afecta a área oftálmica, se é  disseminado 
ou se surge em doente imunodeprimido)5,6

•	 houve uma permanência e contacto dentro de um 
quarto de uma enfermaria hospitalar (com duas a 
quatro camas) 5,6,8

• E de Extensão da história natural da doença do contac-
to: Outro aspecto que poderá determinar a significância 
do contacto é a extensão da história natural da doença em 
que ocorreu o contacto. Este é validado como relevante se 
ocorreu no período contagioso: entre as 48 horas antes do 
início do rash e até todas as lesões serem crostosas (geral-
mente 5 – 7 dias depois). Um contacto fora deste interva-
lo, não oferece risco para a grávida ou para o feto.5,6,8

• S de Serologia (IgG anti-VHVZ): Às grávidas que che-
guem a este quinto ponto (ou seja, aquelas com uma his-
tória anterior de infecção negativa ou duvidosa e cujo 
contacto foi significativo com indivíduo no período con-
tagioso da infecção por VHVZ clinicamente confirmada) 
será necessário requisitar IgG anti-VHVZ. O resultado 
deverá estar disponível nas primeiras 48 horas após pe-
dido, de modo a que possa estar disponível em tempo útil 
para actuação clínica.5,6,8 Se a serologia é positiva, a ges-
tante está imune; se é negativa, beneficiará de profilaxia 
com Imunoglobulina Hiperimune para Varicela-Zoster 
(IgHVZ).5,6,8

ACTUAÇÃO CLÍNICA

A Imunoglobulina Hiperimune (1000mg intramuscular6; 
1ml/Kg ou 25U/Kg endovenosa3) constitui um recurso 
caro, obtido a partir de doadores humanos,6 pelo que deve 
ser usado apenas após todo o processo de averiguação da 
relevância do contacto. A sua administração na grávida 
deve ser realizada, preferencialmente, nas primeiras 96 ho-
ras, embora possa ser administrada até aos 10 dias sem al-
terações significativas dos outcomes benéficos.6 A duração 
da acção da IgHVZ é desconhecida, porém estima-se que 
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corresponda, pelo menos, a uma semi-vida da imunoglo-
bulina G (3 semanas).7 O seu uso visa a redução da seve-
ridade da varicela na grávida e do risco de infecção fetal, 
porém a evidência em torno da sua eficácia profiláctica é 
escassa.5,6,7,8 O estudo cohorte de Enders et al (1994), com 
pequena dimensão amostral, documentou uma redução 
significativa de risco de síndrome da varicela fetal em mu-
lheres que receberam profilaxia (0/92) comparativamente 
ao grupo que não a fez (9/731).12 Outro estudo envolveu 
212 grávidas não-imunes que tiveram contacto significati-
vo com o VHVZ e que receberam profilaxia com IgHVZ. 
A varicela surgiu, mesmo assim, em 50% destas grávidas 
numa forma típica ou mais benigna.5,13 Por este motivo, a 
grávida que realiza profilaxia deverá ser abordada como 
potencial infectante durante os 28 dias pós-contacto, uma 
vez que a IgHVZ estende o período de incubação por mais 
uma semana do que o habitual.5,6 

A gestante deverá ser informada quanto à terapêuti-
ca profiláctica com IgHVZ e quanto aos sinais de alarme 
que deverão motivar um recurso médico imediato: desen-
volvimento de exantema, febre, sintomas de novo como 
dispneia, dor torácica, tosse ou sintomas neurológicos. 
O surgimento destes sintomas deverão conduzir a medi-
das preventivas como afastamento de recém-nascidos, de 
outras grávidas ou de imunocomprometidos.5,6,8 As reco-
mendações do Royal College of Obstetricians and Gyna-
ecologists incluem a referenciação hospitalar das grávidas 
fumadoras, com doença pulmonar crónica ou sob cortico-
terapia, mesmo sem qualquer sintoma ou sinal sugestivo 
de complicação.5 Perante o diagnóstico clínico, deverá ser 
ponderado, junto da grávida, o tratamento com aciclovir 
(800mg 5x/dia, 7 dias) nas primeiras 24 horas de evolu-
ção do exantema, mais seguro se idade gestacional > 20 
semanas embora não haja relatos de dano fetal com o seu 
uso nas primeiras 20 semanas.5,7,8  O antivírico deverá ser 
especialmente indicado em grávidas com doença pulmo-
nar crónica e fumadoras, pelo maior risco de pneumonia e 
possível necessidade de ventilação mecânica.7 O fármaco 
poderá reduzir a duração da febre e os sintomas na grávi-
da imunocompetente, mas desconhece-se o seu impacto na 
prevenção de complicações sérias da varicela.5 Sabe-se, no 
entanto, que a taxa de mortalidade entre os casos severos 
(aqueles que necessitam de ventilação mecânica) reduziu 
de 20-45% para 3-14% após introdução dos antivíricos no 
mercado.7 

A abordagem da grávida e do recém-nascido com diag-
nóstico confirmado de varicela não merecerá maior deta-
lhe, uma vez que foge ao âmbito desta revisão focado na 
exposição ao VHVZ.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A exposição ao VHVZ é muito frequente durante a gra-
videz e sua abordagem sistematizada facilita tanto uma 
atitude de tranquilização da gestante como uma actuação 
médica em tempo útil. 

O Obstetra e o Médico de Família poderão encontrar 
uma das suas maiores dificuldades logo no ponto de par-
tida da averiguação da relevância do contacto referido: 
haverá história segura de infecção anterior pelo VHVZ? 
A evidência permite concluir que uma resposta positiva à 
história anterior de varicela é altamente preditiva positiva 
de imunidade entre a população ocidental (e, portanto, por-
tuguesa), dispensando uma investigação adicional e con-
cedendo uma tranquilização da gestante. Os motivos que 
estão na base desta constatação na nossa população são es-
peculáveis, porém poderão atribuir-se, talvez, ao facto de 
a varicela ser uma doença popularmente conhecida e, por-
tanto, facilmente relembrada e documentada pelos pais dos 
pacientes pediátricos ou pelos próprios doentes adultos. 
Atendendo ao característico quadro clínico, o profissional 
de saúde também fará o diagnóstico clínico desta infecção 
vírica com relativa facilidade.1,2,4

Alguma incerteza poderá, entretanto, surgir quanto 
à significância daquela exposição referida pela grávida. 
A atribuição de importância ao contacto exige uma siste-
matização mental de fácil acesso. Esta será essencial para 
uma abordagem fluida que seja profiláctica de ansiedade 
na grávida e de gastos desnecessários com procedimentos 
mais ou menos invasivos como a requisição empírica de 
serologia ou administração de IgHVZ. Será importante sa-
lientar que a IgHVZ constitui um recurso limitado6, pelo 
que a identificação das potenciais beneficiadoras se torna 
essencial.

Finalmente, todo este trabalho poderia desaguar numa 
questão que, provavelmente, anularia a pertinência clínica 
deste tema: a vacinação da mulher adulta não-imune em 
consulta pré-concepcional. O Colégio Britânico considera, 
com base em opinião clínica destes peritos, que a vacina-
ção é uma opção a considerar nas mulheres não-imunes na 
consulta pré-concepcional ou de revisão do puerpério. No 
entanto, tanto no Reino Unido como em Portugal, não existe 
nenhum programa de rastreio nacional de imunidade à va-
ricela entre as mulheres com história anterior negativa ou 
incerta de infecção por VHVZ. De facto, o UK’s Department 
of Health apenas considera como candidatos à vacinação os 
indivíduos não-imunes que sejam profissionais de saúde ou 
contactantes próximos e permanentes com doentes imuno-
deprimidos.6 No nosso país, a Sociedade Portuguesa de Pe-
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diatria e a Sociedade de Infecciologia Pediátrica incluem os 
adolescentes (11-13 anos) e as mulheres não-imunes antes 
da gravidez como candidatos a vacinação.14

O rumo a seguir é, portanto, discutido com a paciente 
e avaliado caso a caso, uma vez que não existe evidência 
científica a suportar ou a contrariar uma decisão de vacina-
ção.5,6 Convém, entretanto, relembrar que, tratando-se de 
uma vacina de vírus atenuado, a mulher deverá evitar uma 
gravidez nos 3 meses após a última dose e o contacto com 
grávidas caso ocorra um rash pós-vacina.5,7
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ABSTRACT

Labial fusion refers to partial or complete adherence of the labia minora. The condition is rare at birth and oc-
curs most commonly in girls between 3 months and 6 years of age. The peak incidence is between 13 and 23 
months and it can be found in 0.6-5% of prepubertal girls.

Labial fusion probably develops after denudation of the superficial squamous epithelial layer of the labial 
mucosa. Denudation occurs with inflammatory conditions of the labia minora, such as vulvitis or vulvovagin-
itis, most often secondary to poor perineal hygiene.

Most girls with labial fusion are asymptomatic. This condition is usually discovered incidentally by a 
physician during a routine examination or by the parents while they are bathing their child. Labial fusion may 
predispose the child to asymptomatic bacteriuria or to urinary tract infection. Occasionally, the labial fusion 
causes urinary outflow obstruction with resultant bladder distention and hydronephrosis.

There is controversy regarding the best treatment for prepubertal girls with labial adhesions. Although 
asymptomatic patients require only observation, topical treatment with conjugated estrogens has been the main-
stay of conservative therapy in symptomatic patients. When severe adhesions fail to resolve with medical treat-
ment or are associated with pain, infection or urinary tract infection, surgical treatment should be performed, 
either by manual separation or by formal surgical lysis

Keywords: labial fusion; labial adhesions; labia minora; prepubertal girls; pediatrics gynecology.

INTRODUÇÃO

A fusão labial (FL) consiste na aderência dos bordos 
internos dos pequenos lábios sobre o intróito vaginal, for-
mando-se na linha mediana uma membrana translúcida 
que obstrui parcial ou completamente o canal vaginal 1-7. 

Geralmente assintomática, a FL é habitualmente cons-
tatada durante a higiene íntima dos genitais da criança ou 
durante a consulta de pediatria. Algumas manifestações 
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clínicas podem estar presentes, nomeadamente dificulda-
de na micção e retenção de urina na vagina causando vul-
vovaginites de repetição, cistites, pielonefrites, pseudo-
incontinência urinária, disúria e prurido 1-7.

A FL é uma situação clínica adquirida, benigna, que 
se observa com alguma frequência em ambulatório pedi-
átrico e que provoca ansiedade nos pais ao constatarem a 
alteração da normal anatomia vulvar 1-7. Embora seja uma 
entidade comum, nem sempre é reconhecida, e alguns ca-
sos são referenciados como suspeitas de diagnósticos de 
agenesia vaginal ou até de abuso sexual 2-7.

Existem outras denominações para esta alteração clí-
nica tais como adesão, coalescência e aglutinação dos pe-
quenos lábios, sinéquias vulvares ou fusão vulvar. 

Review Article/Artigo de Revisão
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EPIDEMIOLOGIA

A FL é uma condição clínica comum ocorrendo em 0.6%-
5% das meninas pré-púberes, apresentando um pico de in-
cidência entre os 13-23 meses de idade 1,2,4,5,8-14. 

A maioria dos casos de FL é assintomática, podendo 
passar despercebidos à observação dos pais ou dos médicos 
aquando das consultas de pediatria. Este factor contribui 
para um grande número de casos não relatados e, segun-
do alguns autores, estima-se que a verdadeira prevalência 
desta situação clínica na população seja superior, afectando 
cerca de 38.9% das meninas na pré-puberdade 2,8,9,10,11,15,16.

A maioria dos casos ocorre até aos 6 anos de idade, 
apresentando o pico de incidência nos dois primeiros anos 
de vida 1,3,5,6,8,17. Em regra, a FL surge após os 2 meses de 
idade e geralmente desaparece quando se atinge a puber-
dade 1-6,8. Contudo, a FL pode ocorrer noutras idades, seja 
imediatamente antes ou durante a puberdade 2,11,18, muito 
raramente no pós-parto 19 ou noutros períodos da idade re-
produtiva da mulher, voltando a ser comum na 3º idade 20.

ETIOLOGIA

A etiologia da FL não é totalmente conhecida, contudo os 
vários autores propõe como factores de risco o hipoestroge-
nismo e inflamação vulvovaginal localizada 1,2,4,6,8,10,12,14-16.

A inflamação local da mucosa e pele vulvares contri-
buem para uma perda do epitélio superficial escamoso. Du-
rante o processo de re-epitelização, assiste-se à formação 
de aderências fibrosas na linha média que vão “selar” os 
pequenos lábios 2,4,8,10,12,13. Essa inflamação local pode re-
sultar da má higiene (com períodos longos de contacto da 
urina e fezes com os genitais), por mudas pouco frequentes 
de fraldas, uso de sabonetes ou outros agentes irritantes, 
vulvovaginites e traumatismo 1,6,8. 

A maioria das crianças deixa de usar fralda por volta 
dos 2-3 anos sendo menos comuns situações de vulvovagi-
nites após este período. Nesta fase, as crianças tornam-se 
mais ativas e passam regularmente da posição de sentada 
para a posição ortostática, ocorrendo abertura frequente 
dos pequenos lábios. Estes eventos provavelmente previ-
nem a inflamação local, contribuindo para uma diminuição 
dos casos de FL 21.

O hipoestrogenismo tem sido considerado como um 
importante fator desencadeante da FL. Os fundamentos 
para justificarem o hipoestrogenismo como fator de risco 
são os seguintes:

- os níveis de estrogénios são mais elevados nas crianças 
com idades inferiores a 3 meses ( devido à influência da im-
pregnação dos estrogénios maternos) e naquelas com idades 
superiores a 6 anos (início do aumento da produção endóge-
na de estrogénios no período que antecede a puberdade). As 
aderências labiais formam-se mais comummente na popula-

ção pediátrica na idade da pré-puberdade, onde se verificam 
níveis de produção de estrogénios mais baixos 6,8,13,21,22,23,24; 
- os casos de FL são raros ou resolvem-se espontaneamente  

durante a puberdade, verificando-se nesta fase um au-
mento da produção dos estrogénios 6,8,13,21,22,23,24;

- a aplicação tópica de estrogénios conjugados apresenta 
taxas de sucesso elevadas no tratamento da FL 1,2,4,6,22,25.

- dos baixos níveis de estrogénios resulta uma redução da 
espessura do tecido epitelial escamoso nos pequenos 
lábios aumentando o risco de traumatismo/inflamação 
nesta área 16.

Çaglar 21 realizou um estudo em 2007 no qual se pro-
punha a avaliar a diferença do nível sérico de estrogénios 
entre as crianças com FL e aquelas sem essa alteração. 
Nesse estudo Çaglar verificou que os níveis de estrogénios 
séricos eram ligeiramente inferiores nas crianças com FL, 
contudo não havia diferença estatisticamente significativa 
entre os dois grupos.

Papagianni 23 e os seus colaboradores publicaram em 
2003 um caso clínico de uma criança com dois anos de 
idade com telarca precoce e fusão labial. Os níveis séri-
cos de estrogénios foram medidos e apresentavam valores 
superiores aos esperados para uma criança com dois anos. 
Partindo-se do pressuposto que a telarca precoce está as-
sociada a níveis séricos de estrogénios elevados e a FL a 
níveis mais baixos de estrogénios, este caso clínico vem 
questionar o papel protetor dos estrogénios.

Estes estudos vêm sugerir a existência de outros facto-
res para além do hipoestrogenismo na patogénese da FL. 

A aplicação tópica de estrogénios tem sido a tera-
pêutica proposta na maioria das situações de FL. Geral-
mente o creme é colocado exercendo-se uma pequena 
tracção/pressão sobre a membrana que se forma entre 
os pequenos lábios. O efeito mecânico exercido duran-
te o processo de aplicação, assim como a existência de 
substâncias emolientes na composição do creme deverão 
ser factores considerados na avaliação da taxa de suces-
so das aplicações tópicas estrogénicas. Existem diversos 
estudos 26,27,28,29 a sugerir que os estrogénios promovem a 
cicatrização cutânea nas suas diversas fases, nomeada-
mente:
- na diminuição da resposta inflamatória (através da inibi-

ção do influxo dos neutrófilos e da inibição da produção 
de citocinas pró-inflamatórias – fator inibidor da migra-
ção dos macrófagos MIF);

- no aumento da formação de tecido de granulação e depo-
sição de colagénio;

- na estimulação da  angiogénese e contração da lesão;
- na estimulação do processo de re-epitelização. 

Relativamente ao processo de re-epitelização, foi reali-
zado um estudo 26 que demonstrou o efeito do 17 β - estra-
diol nos queratinócitos (células envolvidas neste processo). 
Verificou-se que os estrogénios aumentavam nestas células a 
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produção de um fator de crescimento da família dos fatores de 
crescimento da epiderme, HB-EGF (heparin-binding epider-
mal growth factor-like growth factor), cujo papel é promover 
a re-epitelização. Outro estudo 27 demonstrou que o efeito do 
estradiol na proliferação dos queratinócitos só é possível gra-
ças à existência de recetores de estrogénios funcionais, e que o 
seu efeito é anulado com terapêuticas anti estrogénicas. 

Pelos factos anteriormente referidos, crê-se que o cre-
me de estrogénios melhora o processo de cicatrização após 
o processo de separação mecânica dos pequenos lábios, 
mas provavelmente não é o responsável pela lise das ade-
rências nas situações de FL 21,26,27.

Tendo em consideração o efeito biológico dos estro-
génios no processo de cicatrização, assim como os estu-
dos de Çaglar 21e Papagianni 23, poder-se-á concluir que 
o hipoestrogenismo não constitui condição essencial para 
a formação das aderências labiais 14. Contudo o papel dos 
estrogénios poderá ser benéfico nas situações pós separa-
ção mecânica, ao promover a re-epitelização e desta forma 
evitar as recorrências 14,21.

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

A FL é geralmente assintomática. Os sintomas são pouco 
frequentes e só surgem quando ocorre uma inflamação lo-
cal ou a coalescência interfere com a micção. Assim, po-
derão ocorrer vulvovaginites, disúria, distorção do jacto 
urinário, gotejamento após a micção, bacteriúria assinto-
mática (20% dos casos), infeções urinárias (20%-40% dos 
casos), e mais raramente obstrução do jacto urinário, dis-
tensão vesical e hidronefrose 1-12,22,30.

Ao exame objectivo, a FL apresenta-se como uma fina 
membrana pálida semitransparente entre os pequenos lábios, 
obstruindo o intróito vaginal 1-4,8,10,11. Existe também algu-
ma variedade na severidade e na espessura da membrana da 
coalescência, variando desde uma fina membrana transpa-
rente a aderências fibróticas espessas e profundas 9,12,13,30.

Em 70% a 90% dos casos esta membrana estende-se 
da comissura posterior da vulva até junto do clítoris – FL 
completa – deixando apenas um pequeno orifício adiante 
da uretra, o qual permite a passagem da urina 1,4,8,9,12,30. 
Nos restantes 10% a 30% a FL é parcial, obstruindo apenas 
parte do intróito vaginal, em regra com aderências apenas 
nas zonas mais próximas da comissura posterior da vulva. 
Por vezes verifica-se antes uma ou mais soluções de conti-
nuidade desta membrana 1,12,30.

DIAGNÓSTICO/DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

O diagnóstico de FL baseia-se quase exclusivamente no 
exame físico. A vulva surge plana, sem relevos, não se vi-
sualizando os pequenos lábios que estão unidos por essa 
fina membrana mediana que obstrui o intróito vaginal. O 
clítoris e os grandes lábios são normais 1,4,9,12. Corrobora o 

diagnóstico a informação de um exame físico prévio com 
normal anatomia da região vulvar, em especial no exame 
da recém-nascida 1,6,10.

A FL, geralmente, não coloca dificuldade no diagnósti-
co diferencial com outras patologias. 

É frequente a evocação de um hímen imperfurado mas         
raramente haverá lugar a confusões, dado que o hímen, que 
faz parte integrante do tecido vaginal, é interior aos peque-
nos lábios que são bem visíveis.

As situações de trauma perineal deverão ser considera-
das como diagnóstico diferencial, nomeadamente aquelas 
resultantes de causa acidental e de abuso sexual 16. 

A maioria das lesões acidentais são pequenas lacera-
ções ou hematomas dos pequenos lábios e comissura  poste-
rior, acompanhadas por contusões dos grandes lábios e  púbis. 
Salvo algumas excepções, as almofadas de gordura labiais da 
vulva protegem o hímen e a vagina, impedindo a ruptura e/
ou o compromisso destas estruturas.  As lesões acidentais 
ocorrem aquando da actividade de vida diária da criança (p.ex. 
cair sobre a barra transversal da bicicleta, actividades despor-
tivas) e não são evidentes sinais de resistência corporal. As 
lacerações vaginais, perineais e himeneais profundas sugerem 
lesões resultantes de resistência corporal com tentativa de pe-
netração. A investigação de outras lesões corporais tais como 
hematomas, associada a uma história clínica pouco clara e in-
consistente, poderá levantar forte suspeita de abuso sexual 16.

O líquen escleroso (LE) é outro diagnóstico diferen-
cial que deve ser considerado uma vez que as lesões deste 
tipo de distrofia vulvar apresentam alterações semelhantes 
às da FL. As lesões do LE são rosadas ou de cor marfim, 
simétricas, uniformes e bem definidas, em forma de “8”, 
circundando a vagina e o ânus. Outros sinais tais como ero-
sões/fissuras, edema e eritema podem estar presentes. Com 
a evolução da doença, a anatomia vulvar pode ficar altera-
da verificando-se fusão e reabsorção dos pequenos lábios e 
estreitamento do intróito vaginal. Esta distrofia vulvar sur-
ge em todos os escalões etários, contudo é mais prevalente 
no período pré-pubertário e na menopausa16. 

Outros diagnósticos diferenciais que se colocam são 
malformações vaginais (agenesia vaginal) e ambiguidade 
sexual1,3,4,8,9,16.

COMPLICAÇÕES

A FL raramente provoca complicações 1,8,9,13,30. A presença 
de aderências labiais favorece o processo inflamatório dos 
genitais, o que agrava e perpetua esta condição num ciclo 
vicioso 1,2,12.

Foram descritas situações esporádicas de FL completas 
complicadas por obstrução à saída de urina e das secreções 
vaginais, com consequentes vulvovaginites e infeções uri-
nárias recorrentes. Contudo essas complicações são raras e 
não estão quantificadas na literatura internacional.
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Também a retenção urinária é um acontecimento rara-
mente descrito na FL 2,3,13,30. Apenas duas casuísticas de 
casos referenciados, que incluíram maioritariamente casos 
sintomáticos, assinalam retenção urinária em três de 289 
casos (1%) 13, e em dois de 23 doentes (9%)9. A raridade 
desta complicação poderá ser justificada por fatores mecâ-
nicos, nomeadamente pelo próprio jacto de urina, cujo tra-
jecto vai impedir a formação de aderências dos pequenos 
lábios em frente ao meato uretral 8.

Em Portugal não há conhecimento de nenhuma descri-
ção destas complicações 8.

O diagnóstico da FL é simples, pelo que em regra não 
se justifica qualquer investigação imagiológica. 

ABORDAGEM TERAPÊUTICA

Não há unanimidade na abordagem terapêutica da FL, 
com alguns autores a aconselharem sempre algum tipo de 
tratamento 12,22 e outros a desaconselharem-no, propondo 
para a grande maioria dos casos, apenas uma atitude expec-
tante até à cura espontânea 1,3.

1. Abstenção de tratamento
Para muitos autores, a generalidade dos casos de FL assinto-
máticas não necessita de qualquer tratamento e resolvem-se 
espontaneamente ao longo do crescimento, geralmente até à 
puberdade1-4. Os pais devem ser informados da presença da 
FL e aconselhados a realizarem uma higiene genital destas 
meninas mais cuidada1-4,22. A elevada taxa de cura, que va-
ria entre 80% dentro de um ano 5,12,30 e 100% até 18 meses 
(num estudo apenas com 10 casos)31, justifica a indicação 
para se tratarem apenas os casos sintomáticos1-4,12,30.

2. Aplicação tópica de estrogénios
Nos casos de FL sintomáticos, com disúria com ou sem 
infecção urinária, retenção urinária, gotejamento pós-mic-
cional ou constatação de bacteriúria assintomática, poderá 
aconselhar-se a aplicação de estrogénios locais 1,4,5,9,11,13,22. 
Em Portugal existe à venda o estriol a 0.1% (Ovestin®) 
ou a 0.01% (Pausigin®), ambos na forma de creme vagi-
nal. Os estrogénios tópicos devem ser aplicados sobre a 
membrana, delicadamente e em camada muito fina, duas 
vezes ao dia, durante 2-4 semanas. Será importante para o 
processo de separação que se faça durante a aplicação do 
creme uma pequena tracção ou pressão sobre a membrana 
aderente. As trações intempestivas sobre a membrana com 
a finalidade de realizar a separação manual das aderências 
deverão ser evitadas pela experiência dolorosa e traumáti-
ca que acarretam 1,3,4,6,10,11,22. Outros autores recomendam 
tratamentos mais prolongados, entre 4-12 semanas 12,22, ex-
cepto se a separação dos pequenos lábios ocorrer antes 5,22. 

Numa análise realizada por Tebruegge 5 et al a cinco es-
tudos (Capraro and Greenberg 17 1972, Aribarg 32 1975, Kha-

nam 33 et al 1977, Muram 13 et al 1999, Leung 22 et al 2005), 
a taxa de sucesso da aplicação tópica de estrogénios variou 
entre 46,7%-100% 2,4,5,10,12,30. A taxa de sucesso relatada por 
Muram foi consideravelmente menor do que nos outros qua-
tro estudos, os quais relataram taxas de sucesso próximas ou 
superiores a 90%. Uma das razões para este resultado deve-se 
ao facto do estudo de Muram  ter sido realizado num centro 
de referência terciário e terem sido encaminhados para o au-
tor casos moderados a graves de FL com aderências fibrosas 
densas (61,4% da população do estudo). Outra razão para esta 
baixa taxa de sucesso está relacionada com a duração do tra-
tamento (10-14 dias). Nos outros estudos, o creme de estrogé-
nio foi aplicado durante um mínimo de um mês, a menos que 
a separação tivesse ocorrido antes. O estudo de Leung  et al 
apresenta a taxa mais alta de sucesso o que pode ser explicado 
pelo facto de este ter continuado coma aplicação tópica de 
estrogénios até cerca dos 3,5 meses. 

Para consolidar o tratamento e evitar as recorrências, 
deverá manter-se uma boa higiene genital mesmo após 
a separação dos pequenos lábios. Existem dois elemen-
tos fundamentais na instituição de higiene vulvar: a re-
moção de substâncias irritantes e a instituição de prá-
ticas saudáveis   de higiene vulvar. Essas práticas irão 
promover hábitos saudáveis   de higiene ao longo da vida e 
dessa forma prevenir  vulvovaginites 16. Desta forma, 
preconiza-se a remoção de agentes nocivos e/ou irritan-
tes aquando da higiene íntima infantil, evicção de roupas 
apertadas e a utilização de roupa interior em algodão 16. 
Nas situações de crianças que usam fralda, esta deverá ser 
trocada de forma mais frequente de modo a evitar o con-
tacto prolongado com a urina e as fezes. Relativamente à 
higiene íntima infantil, esta deve ser realizada pelo menos 
duas vezes por dia, antes da aplicação tópica dos estrogé-
nios. A criança deve fazer banhos de assento, durante 10 
a 15 minutos, com água limpa e tépida. A acumulação de 
sebo (combinação de células epiteliais com óleos e gor-
dura) entre as pregas labiais deve ser removido com pro-
dutos de higiene de pH neutro, da frente para trás. A vulva 
deve-se secar de forma suave com toalha de algodão, sem 
esfregar, ou se possível deixar secar ao ar. Aquando da 
micção,  a criança deve urinar com as pernas separadas, 
inclinando-se para a frente de forma a minimizar a quan-
tidade de urina retida na vagina. Após urinar ou defecar, 
a criança deve sempre limpar-se da frente para trás, no 
sentido de minimizar a contaminação da vulva e da vagi-
na com microrganismos entéricos 16.

Diversos autores recomendam manter a aplicação de 
estrogénios após a resolução da FL, uma vez por dia, à noi-
te, por pelo menos duas semanas 1,4,6, exceto se surgirem 
efeitos secundários. Outros recomendam manter a aplica-
ção de um emoliente gorduroso (por exemplo a vaselina), 
duas vezes por dia, em vez do creme de estrogénios 1,13,22.

Mesmo após tratamentos adequados, não são raras as 
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recorrências (entre 11% a 39%) sendo frequente haver ne-
cessidade de aplicações repetidas de estrogénios 5,11,12,22 ou 
de recorrer a outras formas de tratamento, como por exem-
plo o creme tópico com betametasona a 0.05% 10.

Os pais devem ser alertados acerca dos possíveis efei-
tos secundários dos estrogénios como pigmentação da re-
gião genital, a congestão dos pequenos lábios, ingurgita-
mento mamário, hipertricose e hemorragia vaginal 1-12,22. 
Esses efeitos desaparecem em menos de dois meses após a 
suspensão do tratamento 10,22. A quantificação da frequên-
cia dos efeitos secundários dos estrogénios é relevante na 
medida que pode interferir na decisão terapêutica. Salien-
ta-se um estudo realizado por Schober 25 et al com 109 
participantes, tendo-se verificado ingurgitamento mamário 
em seis crianças e hemorragia vaginal em apenas uma. No 
estudo de Aribarg 32 et al (N=25), todas as crianças apre-
sentaram sinais de pigmentação da região genital. Num 
estudo realizado por Capraro 17 et al com 50 participantes, 
verificou-se pigmentação da região genital em três crian-
ças, ingurgitamento mamário em três crianças e ambos os 
efeitos numa criança. Bacon 9 e seus colaboradores reali-
zaram um estudo retrospectivo com 23 participantes e ve-
rificaram que quatro crianças apresentaram eritema vulvar 
e duas ingurgitamento mamário. Ainda neste estudo, numa 
das crianças com ingurgitamento mamário verificou-se 
hipertricose. Em todos os estudos os efeitos secundários 
dos estrogénios desapareceram após a interrupção da te-
rapêutica. De forma a minimizar os efeitos secundários 
dos estrogénios recomenda-se a utilização de uma pequena 
quantidade de creme somente na área afectada.

Alguns autores advertem que a manipulação local cró-
nica é desaconselhada por razões psicológicas 1,3, devendo 
considerar-se falha do tratamento se não ocorrer a separa-
ção dos pequenos lábios após 8 semanas de tratamento 1. 
Contudo em algumas crianças o sucesso só foi obtido com 
tratamentos prolongados, até 3,5 meses, sem complicações 
ou problemas significativos 22.

3. Aplicação tópica de betametasona
A inflamação local da mucosa e pele vulvares tem sido pro-
posta por vários autores como causa da FL1,2,4,6,8,10,12,14-16. 
Tendo em consideração essa etiologia, a utilização tera-
pêutica de corticosteroides tem sido sugerida por vários 
estudos 10,14,25. Os efeitos dos corticosteroides no pro-
cesso inflamatório são bem conhecidos, entre os quais se  
destacam 34:
- Inibição da libertação de mediadores pró-inflamatórios: 

TNFα, IL-1, IL-2, IL-6, Interferon γ, prostaglandinas e 
leucotrienos;

- Diminuição da proliferação dos fibroblastos;
- Diminuição da deposição do colagénio;
- Diminuição da migração dos neutrófilos, eosinófilos e 

monócitos;

- Aumenta a apoptose dos linfócitos T activos e imaturos;
- Inibe a ativação e a diferenciação celular – macrófagos, 

células T, mastócitos, células “natural killer” e linfócitos 
B imaturos;

- Inibição enzimática da ciclooxigenase e da fosfolipase A2;
- Redução dos níveis de imunoglobulinas.

Num estudo realizado por Thorton 35 e seus colabo-
radores sobre a influência das hormonas sexuais nas cé-
lulas da papila dérmica, a inter-relação dos recetores dos 
estrogénios e a betametasona foi explorada em grande 
detalhe. Segundo os autores, nem os androgénios ou os 
estrogénios alteraram os níveis de mRNA dos recetores 
de estrogénios (RE)α, contudo o tratamento com beta-
metasona reduziu significativamente os níveis dos REα a 
38% relativamente ao grupo controle. Os níveis dos REβ 
não foram afectados pelo tratamento com os esteroides. 
O tratamento com betametasona estimulou a produção da 
aromatase cerca de nove vezes quando comparado com o 
grupo controle. Estes factos demonstram que existe um 
mecanismo dependente dos corticosteroides para a ação 
seletiva do estradiol via os REβ. O aumento da produ-
ção da aromatase associado a uma diminuição dos REα 
pode estar relacionado com a ação seletiva do estradiol, 
produzido localmente, por mecanismos autócrinos e pará-
crinos. O sucesso do tratamento com betametosona na FL 
ajuda a perceber a influência da relação dos estrogénios 
com a formação de adesões labiais, assim como o proces-
so inflamatório em si.

A eficácia (entre 67% e 95%) e a segurança da uti-
lização do creme de betametasona a 0.05% na fimose 
fisiológica, sugeriu a sua utilização na FL 10. A aplicação 
do creme de betametasona a 0.05% sobre a membrana 
formada (em camada fina, 2 vezes por dia durante 4 a 6 
semanas) mostrou uma eficácia que ronda os 70% sem 
os eventuais efeitos secundários dos estrogénios 10. É 
de referir que 79% destas crianças já tinham efectuado 
outras medidas terapêuticas sem sucesso, nomeadamen-
te vários tratamentos prévios com estrogénios e lise ci-
rúrgica 10. À maioria bastou um único tratamento com 
betametasona, mas algumas necessitaram de 2 e outras 
de 3 ciclos de tratamento para a resolução completa da 
FL 10. A betametasona deverá ser evitada na idade das 
fraldas. Num estudo realizado por Mayoglou 14 e seus 
colaboradores, o tempo necessário para a resolução das 
adesões labiais foi menor com o creme de betametasona 
comparativamente com a aplicação tópica de estrogé-
nios (1,25 meses vs 2,2 meses). Ainda nesse estudo, a 
taxa de recorrência das adesões labiais foi maior com 
a aplicação tópica de estrogénios (35%) do que com a 
betametasona (15,8%). 

Os eventuais efeitos secundários da betametasona 
são eritema, foliculite, prurido, formação de vesículas na 
pele, crescimento de pelo fino e atrofia da pele 14
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4. Lise cirúrgica das aderências
Alguns autores aconselham a separação manual das ade-
rências labiais sob anestésico local, lidocaína 2% ou 5% 
(p.ex. Xilocaína®) ou a associação de lidocaína 2,5% com 
prilocaína 2.5% (EMLA®) 9,36 nos casos que não respon-
deram à aplicação de estrogénios.

A separação manual deverá ser complementada com o 
uso posterior de estrogénios por mais algum tempo, com 
um sucesso entre 81% a 85% 2,12,13,22,36. Outros ainda asso-
ciam a aplicação de um creme antibiótico 3vezes/dia, as-
sociada a banhos quentes de assento durante uma semana, 
com bons resultados 2,5,10,12,22,30.

Contudo, pelas potenciais repercussões dolorosas e 
psico-emocionais, é também defendido que a separação 
dos lábios manual ou cirúrgica deverá ser realizada sob 
anestesia geral 5,12,22,30. A separação manual das aderências 
sem qualquer tipo de anestesia está desaconselhada, por-
que além de ser dolorosa e emocionalmente traumática 22, 
poderá provocar novas aderências e consequente formação 
secundária de fibrose e cicatriz 1,5.

PROGNÓSTICO

As recidivas de FL são frequentes (entre 12% a 40%) com 
qualquer tipo de tratamento (estrogénios, separação manu-
al ou cirúrgica) 2,5-13,30. Contudo, com ou sem recidivas, o 
prognóstico da FL é favorável em todos os casos, com a 
abertura total do intróito vaginal até à puberdade, indepen-
dentemente das medidas terapêuticas adoptadas 1,3
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Case Report/Caso Clínico

ABSTRACT

Thyroid disease is common in pregnant women.We report a 10 weeks gestation pregnancy with hyperemesis  
gravidarum, hypertension crisis and hyperthyroidism 
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Hyperthyroidism in pregnancy - case report
Hipertiroidismo na gravidez – um caso clinico
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INTRODUÇÃO

A disfunção da glândula tiroideia durante a gravidez é 
um factor de risco de morbilidade e mortalidade materna e 
neonatal1. O hipertiroidismo é um estado hipermetabólico 
resultante do excesso de síntese e libertação de hormona 
tiroideia a partir da glândula tiroideia. Diferencia-se da ti-
rotoxicose, termo que designa o excesso de hormona tiroi-
deia no organismo2. 

O hipertiroidismo com expressão clínica ocor-
re em 0,2% das gestações3,4. A sua etiologia é múltipla 
(Quadro I), destacando-se a doença de Graves em 85-95% 
dos casos e a tirotoxicose transitória gestacional em 2 a 
3%4. O diagnóstico clínico de hipertiroidismo torna-se di-
fícil quando os sintomas típicos (taquicardia, palpitações, 

intolerância ao calor, sudorese, tremor, labilidade emo-
cional) podem também encontrar-se na grávida saudável. 
O diagnóstico é confirmado pelos testes laboratoriais da 
função tiroideia e o estudo etiológico complementado com 
exames imagiológicos e doseamento de auto-anticorpos ti-
roideus. Salienta-se que os estudos com iodo radioactivo 
estão contra-indicados na gravidez.

Quadro I – Causas de hipertiroidismo na gravidez

Doença de Graves (85-95%)
Tiroidite subaguda
Bócio Multinodular Tóxico
Adenoma Tóxico
Tirotoxicose TSH-dependente
Sobredosagem exógena de T3 e T4
Struma ovarii
Mola hidatiforme
Coriocarcinoma
Hiperemese gravídica / Tirotoxicose Transitória Gestacional (2-3%)



200

CASO CLÍNICO

Grávida de 35 anos, gesta 4 para 2, raça negra, natural da 
Guiné Conacri, residente em Portugal desde há 7 anos. 
Dos antecedentes salienta-se hipertensão arterial crónica 
medicada com fármaco desconhecido, que suspendeu no 
início da gravidez, e história de emagrecimento de 15 kg 
nos últimos 5 meses. Recorre ao serviço de urgência às 
10 semanas por um quadro de náuseas e vómitos persis-
tentes, com uma semana de evolução, associado a aste-
nia marcada. À entrada, verifica-se tensão arterial (TA) 
140/80 mmHg e analiticamente destaca-se hemoglobina 
11,9 g/dL, tempo de protrombina prolongado, glicémia 
298 mg/dL, transaminases elevadas (AST 147 UI/L, ALT 
67 UI/L) e hipocaliémia (3,2 mmol/L). É iniciada hidra-
tação endovenosa e terapêutica anti-emética. Ao 3º dia de 
internamento, por persistência de vómitos, epigastralgias, 
elevação da TA (valores médios 180/100 mmHg), taqui-
cardia e agravamento dos parâmetros analíticos (mau 
controlo glicémico, agravamento da função hepática e 
hipocaliémia 2,3 mmol/L), com intolerância à terapêuti-
ca oral, decide-se internamento em Unidade de Cuidados 
Intensivos (URCI). 

Na URCI, manteve hidratação endovenosa com repo-
sição de potássio, terapêutica anti-hipertensora (labetalol 
3cc/h, α-metildopa 250mg 8/8h, nifedipina 10 mg p.o.), 
multivitamínicos e protecção gástrica. Neste contexto re-
quisitam-se provas de função tiroideia, cujos resultados re-
velam hipertiroidismo (T3L 12,5 pg/mL, T4L >6,0 ng/dL, 
TSH <0,004 μUI/mL [0,4–4,0]). Após avaliação por endo-
crinologia, inicia propiltiouracilo 150mg 6/6h e terapêutica 
sintomática com β-bloqueante (Propranolol 20mg 12/12h). 

No estudo etiológico do hipertiroidismo realizam-se: 
ecografia tiroideia, que revela tiróide multinodular com 
maior nódulo de 2,5 cm de diâmetro, sem adenopatias sa-
télites; pesquisa de auto-anticorpos tiroideus com resulta-
do negativo (anticorpo anti-peroxidase tiroideia, anticorpo 
anti-tiroglobulina e anticorpo anti-receptor da TSH). O 
electrocardiograma identifica uma taquicardia sinusal e o 
ecocardiograma é normal.

Ao 6º dia de internamento e após início da terapêutica, 
verifica-se melhoria do quadro clínico, normalização dos 
valores tensionais, frequência cardíaca, bem como dos pa-
râmetros de função hepática e electrolíticos. Teve alta clí-
nica com função tiróideia normal ao 28º dia, encaminhada 
para consulta de Endocrinologia e Alto Risco Obstétrico. 
Manteve terapêutica com propiltiouracilo durante toda a 
gravidez, tendo atingido a dose de 50mg/dia às 32 sema-
nas. A reavaliação ecográfica da glândula tiróideia após 2 

meses de tratamento é sobreponível, com redução do maior 
nódulo para 1,8 cm de diâmetro. Do ponto de vista obsté-
trico, salienta-se o aumento ponderal materno de 12 Kg e o 
desenvolvimento fetal no P25-50.  

Em consulta de obstetrícia, às 40 semanas, verifica-se 
TA 142/104 mmHg com taquicardia ligeira, sem alterações 
analíticas. A avaliação do bem estar fetal mostrou um perfil 
biofísico de 6/8 (ausência de movimentos respiratórios), 
pelo que se decide a programação do parto. Dois dias de-
pois, parto eutócico, com recém-nascido vivo, 3150g, índi-
ce de Apgar 9/10.

DISCUSSÃO

A gravidez caracteriza-se por estado eutiroideu, mantido 
por complexas alterações da estrutura e função da glândula 
tiroideia. Porém, a patologia tiroideia é a segunda endocri-
nopatia mais frequente na gravidez.

Sabemos que a principal causa de hipertiroidismo na gra-
videz é a doença de Graves, que complica 0.05 a 0.4% das 
gestações1. É uma doença auto-imune, em que o hipertiroi-
dismo é provocado pela produção de auto-anticorpos contra o 
receptor da tirotrofina (Trab), que mimetizam a acção da TSH 
nas células tiroideias e conduzem a uma secreção excessiva 
de hormonas tiroideias T3 e T4. A tolerância imunológica as-
sociada à gravidez altera o curso natural da doença de Graves, 
podendo agravar no primeiro trimestre, mas com tendência 
a melhorar ao longo da gestação, agravando novamente no 
pós-parto. A tirotoxicose associada a uma doença de Gra-
ves não controlada é causa major de morbimortalidade fetal, 
associando-se a aborto espontâneo, restrição de crescimento, 
morte fetal e eclâmpsia. A doença de Graves activa pode afec-
tar o feto, pela passagem transplacentar de TRab, existindo 
um risco aumentado de hipertiroidismo neonatal se o título 
de anticorpos for elevado no 1º trimestre. Porém, este hiper-
tiroidismo pode estar mascarado pela medicação materna, os 
anti-tiroideus de síntese, que também atravessam a barreira 
placentar e podem mesmo ser responsáveis por um quadro de 
hipotiroidismo neonatal5. No caso apresentado, o estudo de 
auto-anticorpos foi negativo.

Quadro II – Critérios de diagnóstico de tirotoxicose
transitória gestacional

Função tiroideia alterada no contexto de hiperemese
Sem antecedentes ou evidência de hipertiroidismo antes da gravidez
Ausência de sinais clássicos de hipertiroidismo
Ausência de anticorpos anti-tiroideus

Ribeiro F, Cordeiro A, Rocha T, Borges A, Campos A
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A tirotoxicose transitória gestacional é uma identi-
dade específica da gravidez, que se caracteriza pela ele-
vação transitória de hormonas tiroideias livres no início 
da gravidez, associada a perda de peso >5% e cetonúria  
(Quadro II). Complica 2 a 3% das gestações e diferencia-
se da hiperemese gravídica (náuseas e vómitos persisten-
tes, que requerem hospitalização, no início da gestação)6,7. 
Pensa-se que a sua etiologia se baseia na homologia das 
subunidades α da hCG e TSH, tendo a hCG um efeito ti-
reotrófico na glândula tiroideia. Está descrita a sua resolu-
ção espontânea até às 18 semanas, podendo ser necessária 
terapêutica de suporte com hidratação endovenosa e anti-
emética e sintomática com β-bloqueantes. Raramente são 
necessários anti-tiroideus de síntese. Não se associa a mau 
prognóstico materno-fetal, porém pode conferir maior ris-
co de recorrência em gestações futuras8.

O caso discutido surge clinicamente como uma hipe-
remese gravídica, ou mesmo uma tirotoxicose transitória 
gestacional, porém sem resolução espontânea do quadro e 
com necessidade de antitiroideus de síntese durante toda a 
gravidez. Também os sinais clínicos manifestados (ema-
grecimento, taquicardia, palpitações, hipertensão arterial) 
podem encontrar-se no clássico hipertiroidismo.

A ocorrência de nódulo da tiróide clinicamente detec-
tável é um acontecimento comum. Afecta 1-2% mulheres 
jovens, sendo 10% diagnosticados durante a gravidez9. 
A avaliação do nódulo da glândula tiroideia deve ser re-
alizada na mulher grávida de modo semelhante à mulher 
não grávida. Foi sugerido que tanto as alterações hormo-
nais como o défice de iodo pudessem contribuir para o de-

senvolvimento de nódulos na glândula tiroideia durante a 
gravidez, porém a evidência não é clara10,11. A principal 
preocupação deve ser a exclusão de nódulo maligno, com 
prevalências referidas de 30 a 40%, e a avaliação do estado 
tiroideu (Quadro III)12,13. A gravidez não altera a história 
natural da neoplasia da glândula tiroideia.

Encontramo-nos perante uma glândula tiróide multino-
dular com maior nódulo de 2,5 cm de diâmetro, que após 
terapêutica reduz para 1,8 cm, sem adenopatias satélites, e 
cujo eutiroidismo é conseguido com antitiroideus.

A terapêutica e os fármacos a instituir durante a gravi-
dez são sempre factores de preocupação dados os seus pos-
síveis efeitos secundários sobre o feto. Os antitiroideus de 
síntese – propiltiouracilo, metimazol e carbimazol, são os 
fármacos de primeira linha no tratamento do hipertiroidis-
mo na grávida. O propiltiouracilo, até então o fármaco de 
1ª escolha porque se ioniza a pH fisiológico e encontra-se 
80% ligado a proteínas, permitindo uma menor passagem 
transplacentar e para o leite materno, associa-se a lesão he-
pática materna14. Recomendações recentes, preconizam a 
utilização de propiltiouracilo no 1º trimestre, seguido de 
metimazol, porém a revisão da Cochrane, refere que mais 
estudos sobre a teratogenicidade do metimazol e a hepato-
toxicidade do propiltiouracilo devem ser realizados15. 

Os β-bloqueantes são úteis no controlo dos sintomas 
de hipermetabolismo, devendo o seu uso ser restrito a cur-
tos períodos, como terapêutica adjuvante. Quando perante 
uma doente sem adesão ao tratamento médico ou com efei-
tos acessórios graves dos fármacos antititoideus, a tiroi-
dectomia subtotal no 2º trimestre pode ser proposta, sendo 

Quadro III – Conduta da doença nodular da glândula tiroideia na gravidez

< 20 semanas              •   Ecografia tiroideia 
•   CAAF em nódulos sólidos ou mistos >2cm
         lesões quísticas >4cm
         MALIGNO - Cirurgia

- Lesões <2cm, se malignas, são consideradas de crescimento lento
Estudo no pós-parto

< 20-24 semanas    Conduta dependente de opinião médica e do doente.

•   CAAF diagnóstica
•   Cirurgia realizada preferencialmente no 2º T

> 24 semanas              •   Terapêutica supressora durante a gravidez
•   CAAF no pós-parto, excepto se:

- Elevada suspeita de malignidade (lesão >4cm)
- Adenopatia cervical
- Aumento do nódulo com terapêutica supressora

   CAAF – citologia aspirativa de agulha fina; T – trimestre
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imperativo o rápido restabelecimento de eutiroidismo no 
pós-operatório, para minimizar o hipotiroidismo materno. 
A utilização de iodo radioactivo durante a gravidez e alei-
tamento está totalmente contra-indicada, porque atravessa 
a barreira placentária e associa-se a hipotiroidismo congé-
nito, malformações congénitas e aborto espontâneo. 

Neste caso, a hipótese de se tratar de uma crise tiro-
tóxica num quadro de hipertiroidismo da gravidez, com-
plicado de hipertensão arterial secundária, taquicardia 
e hipocaliémia parece-nos irrefutável. A apresentação 
inicial com vómitos incoercíveis e desequilíbrio hidro-
electrolítico levarar-nos-ia a pensar numa tirotoxico-
se transitória gestacional. Porém, na presença de sinais 
clássicos de hipertiroidismo e na ausência de resolução 
espontânea às 18 semanas ponderamos outras hipóteses 
diagnósticas. Será a tiróide nodular, cujo maior nódulo de 
2,5 cm se reduz a 1,8 cm a origem deste hipertiroidismo? 
A cintigrafia no pós-parto revelou nódulo frio da glândula 
tiroideia, mantendo-se a função tiroideia controlada sob 
propiltiouracilo 100 mg/d.

Em suma, a patologia tiroideia afecta 2 a 5% das mu-
lheres, 1 a 2 % das mulheres em idade fértil, sendo a segun-
da endocrinopatia na gravidez, a seguir à diabetes. Pode-se 
apresentar sobre a forma de hipertiroidismo, hipotiroidis-
mo ou disfunção tiroideia pós-parto. Sabemos que a dis-
função da glândula tiroideia durante a gravidez é um factor 
de risco de morbimortalidade materna e fetal. É importante 
identificar mulheres com factores de risco e sensibilizá-las 
para patologia tiroideia.
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Case Report/Caso Clínico

ABSTRACT

Nipple adenoma, also called erosive adenomatosis or papillary adenoma is a rare benign breast disease, which 
clinically can mimic Paget’s disease of the breast and may be histopathologically confused with ductal adeno-
carcinoma.The adenoma of the nipple has an excellent prognosis and should always be considered in patients 
with erosive lesions or tumours of the nipple.

Keywords: Adenoma of the nipple; Paget`s disease; adenocarcinoma; Breast

Adenoma of the nipple - case report
Adenoma do mamilo – um caso clinico
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INTRODUÇÃO

O adenoma do mamilo, também denominado de adeno-
matose erosiva, adenoma papilar ou adenomatose papilar 
superficial é uma doença benigna rara que clinicamente 
pode simular a doença de Paget e que histopatologicamen-
te pode ser confundida com o adenocarcinoma ductal. 

Esta entidade, que corresponde a uma neoplasia dos 
canais galactóforos do mamilo, foi descrita pela primeira 
vez em 1955 por Jones que a denominou de Papilomatose 
Florida do Mamilo 1

O pico de incidência desta doença é na quinta década 
na mulher, embora tenha sido descrita muito raramente em 
crianças 2,3,4 e no sexo masculino 5.

Clinicamente poderá apresentar-se com desconforto ma-
milar e prurido que pode ser acompanhada de alguma das 
seguintes manifestações: corrimento mamilar unilateral, se-
roso ou hemático, erosão, nodularidade, edema ou eritema. 
Menos frequentemente, pode ser acompanhada de ulceração.

O tratamento desta entidade consiste numa adequada 
excisão da lesão, que é curativa e sem risco de recorrência 
ou malignidade.

CASO CLÍNICO

Mulher, 47 anos, raça caucasiana, menarca aos 13 anos, 
com um único filho aos 26 anos, sem história de amamen-
tação. Dos antecedentes familiares, história de neoplasia da 
mama em tia materna aos 46 anos e tia paterna aos 40 anos.

Encaminhada para a consulta de Mama, após ter reali-
zado biopsia de lesão eczematosa do mamilo esquerdo, na 
consulta de dermatologia e cujo resultado histológico foi 
compatível com metástase epidermatrópica de adenocar-
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cinoma provavelmente da mama. Ao exame objectivo, não 
se encontrou qualquer outra alteração para além da lesão 
eczematosa, ulcerada, do mamilo esquerdo (Fig 1).

Em mamografia realizada no mês anterior, apresenta-
va BI-RADS 2 na mama 
direita e BI-RADS 4 na 
mama esquerda associa-
da a presença de gânglio 
mamário no QSE com 
8,5mm, que foi posterior-
mente biopsado e cujo 
resultado foi compatível 
com gânglio linfático in-
tramamário com reactivi-
dade imunológica inespe-

cífica. A Ressonância Magnética (R.M.) mamária realizada 
revelou realce da lesão ulcerada do mamilo esquerdo, após 
Gd, havendo espessamento loco-regional da pele adjacen-
te, sem outras alterações de relevo, inclusive no pequeno 
gânglio submetido a biopsia previamente descrita (Fig 2). 
Os aspectos da RM encontrados no contexto clínico favo-

reciam diagnóstico de D. Paget do mamilo esquerdo.
Tinha realizado também R.M. pélvica, na sequência de 

uma ecografia pélvica previamente realizada, que confirmou 
uma formação anexial direita aparentemente compatível com 
quisto puro de 7 cm e com marcadores tumorais negativos

Foi decidida em consulta de decisão terapêutica reali-
zar excisão do complexo areolo-mamilar esquerdo e mama 
subjacente, associada a histerectomia abdominal com ane-
xectomia bilateral no contexto do resultado anatomopato-
lógico da biopsia da lesão (metástase epidermatrópica de 
adenocarcinoma).

O resultado anatomopatoló-
gico foi  de adenoma do mamilo 
associado a alterações fibromi-
croquísticas da mama. O exame 
imunohistoquímico com calpo-
nina, demonstrou a presença de 
dupla camada células nos ductos 
da lesão do mamilo, células epi-
teliais negativas e células basais 
mioepitiliais positivas, auxilian-
do no diagnóstico diferencial 
com adenocarcinoma (Fig 3). O 
quisto anexial direito foi compa-
tível com quisto seroso simples.

 
DISCUSSÃO

O adenoma do mamilo é uma doença rara, benigna,  que cor-
responde à proliferação adenomatosa do estroma mamilar 6,7 

O diagnóstico diferencial é feito com doença de Paget do 
Mamilo, ectasia dos canais galactóforos e adenocarcinoma 
ductal 6, 8, 9, 10, 11. O desafio no diagnóstico histopatológico, 
prende-se com o facto desta lesão poder apresentar um pa-
drão pseudo-invasivo mimetizando o adenocarcinoma duc-
tal invasivo. Embora sendo uma entidade rara, é uma doença 
que deve ser sempre ponderada no diagnóstico diferencial 

Figura 1 - Aspecto da lesão mami-
lar na admissão

Figura 2 - Imagens de R.M mamária

Figura 3 - a) e b) Adenoma do mamilo

Figura 3 - c) Exame imuno-
histoquimico com calponina

Gameiro CM, Ilgenfritz R, Reis L, Brito MJ, Botica MJ
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das patologias do mamilo, para evitar o diagnostico erróneo 
de malignidade e para evitar cirurgias mais radicais. 

As manifestações clínicas mais frequentes são a tume-
facção ou nodularidade unilateral ao nível do mamilo 12. 
Sintomas como eritema, corrimento e prurido são menos 
frequentes 12, 13. Os casos bilaterais ou ao nível de mamilos 
supranumerários são raros 14.

O tratamento mais indicado será a excisão limitada da 
lesão, embora alguns autores defendam a total excisão do 
mamilo, da aréola e tecido subareolar, que poderia facilitar 
a cicatrização e garantir uma total excisão da lesão funda-
mental ao tratamento desta entidade 7, 15,16.

O prognostico desta patologia é excelente, desde que 
toda a lesão tenha sido completamente excisada, sem prati-
camente risco de recorrência. Muito raramente, esta entida-
de poderá apresentar alterações malignas ou apresentar-se 
concomitantemente a um carcinoma mamário, alterando 
assim o prognóstico 15, 10,17.
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Case Report/Caso Clínico

ABSTRACT

Metastasis to the female genital tract from extragenital primary tumours are very uncommon. We report the 
case of an 88 year-old woman with metastasis to the uterine cervix from a large bowel adenocarcinoma.

Keywords: Cervical metastasis, Genital tract metastasis, abnormal bleeding, cervical biopsy

Metastatic adenocarcinoma of the cervix: a case report
Adenocarcinoma metastático do colo do utero: caso clínico
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INTRODUÇÃO

O cancro colo-rectal representa o segundo tumor ma-
ligno mais comum na mulher e este antecedente parece 
aumentar o risco de surgimento de segundos cancros pri-
mários, nomeadamente no trato reprodutivo 1. 
Todavia, no que diz respeito à sua metastização, o fígado, 
pulmão, nódulos linfáticos e o peritoneu constituem os 
depósitos secundários mais comuns. A metastização ao 
trato genital feminino é incomum e quando ocorre, tende 
a envolver ovário e endométrio, com o colo uterino ape-
nas ocasionalmente envolvido 2.

A maioria dos tumores do colo do útero são carcinomas 
primários ou metastáticos de tumores primários vizinhos por 
extensão directa: endométrio, miométrio, recto e bexiga. 3

Embora se trate de um evento raro, outros tumores 
extragenitais podem metastizar para o colo, sendo o diag-
nóstico facilitado pela combinação de parâmetros clíni-
cos e cito-histológicos.

Clinicamente, a doente pode apresentar uma hemor-

ragia genital anormal, corrimento fétido, dor ou dispa-
reunia, ou ser assintomática e o diagnóstico ser apenas 
veiculado por uma citologia cervical 3.

Parâmetros histológicos como o envolvimento predo-
minante do estroma profundo, a ausência de envolvimen-
to superficial e de um componente in situ e a permea-
ção linfática proeminente orientam o diagnóstico 4. Um 
padrão imunohistoquímico mostrando positividade para 
citoqueratina 20, antigene carcinoembrionário, e negati-
vidade para citoqueratina 7 indiciam a origem do órgão 
primário da neoplasia, mostrando a importância do estu-
do imuno-histoquímico no diagnóstico diferencial.

Uma revisão exaustiva da literatura no sentido de me-
lhor definir a frequência, padrão de metastização e even-
tuais dificuldades diagnósticas revelou-se pouco produ-
tiva pela pobre e escassa documentação 5, sendo muito 
raros e antigos os casos relatados e a maioria sem confir-
mação histológica.

A raridade do adenocarcinoma metastático do colo, 
secundário a tumor do cólon e a escassez de casos des-
critos motivou os autores para a publicação do presente 
caso clínico, alertando o ginecologista para o diagnóstico 
de patologias raras que exigem a adopção de tratamento 
específico adequado.

Almeida JPM, Nascimento H, Oliveira M, Bettencourt E
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CASO CLÍNICO

Paciente de 88 anos, de raça caucasiana, submetida a 
colectomia segmentar em Agosto de 2008 por adeno-
carcinoma do cólon sigmóide (pT3N0M0, Grau 3), com 
ressecção cirúrgica considerada suficiente/ curativa, sem 
necessidade de recurso a tratamento adjuvante.

Dos antecedentes médicos da doente, enfatiza-se a sua 
patologia hipertensiva crónica e estenose valvular aórtica.

Cumprindo um esquema de consultas de follow-up após 
intervenção, de realçar que aos 12 meses, os exames ima-
giológicos solicitados (estudo radiológico do tórax, ecogra-
fia abdominal, tomografia computadorizada toraco-abdo-
mino-pélvica) não detectaram lesões sugestivas de processo 
neoplásico secundário, com o doseamento de marcadores 
tumorais séricos CEA e CA19.9 dentro da normalidade. 

Cerca de 18 meses após diagnóstico inicial da doen-
ça oncológica, a doente é orientada à consulta externa de 
ginecologia do seu hospital de referência por leucorreia 
sanguinolenta persistente, de odor fétido, com cerca de 
2 meses de evolução, algias pélvicas, anorexia e astenia. 

A avaliação ginecológica revelou lesão solitária ve-
getante e ulcerada do colo do útero com cerca de 3 cm 
com aparente invasão clínica dos paramétrios, tendo sido 
efectuada citologia cervical e biópsia da lesão.

O estudo ecográfico complementar revelou um útero 
anteflectido, globoso, estruturalmente heterogéneo, de di-
mensões aumentadas (91x60x55), com heterogeneidade 
estrutural com região central marcadamente hiporeflec-
tiva, endométrio de aspecto atrófico, mas com fina quan-
tidade de líquido a nível fúndico e fina lâmina de líquido 
livre na cavidade peritoneal, não valorizado pela ínfima 
quantidade.

O exame clínico indiciava uma neoplasia cervical, 
aparentemente primária, aguardando estudo histopatoló-
gico subsequente.

Na avaliação da doente, foram solicitados marcadores 
tumorais que mostravam aumento discreto de CEA (8.5 ng/
mL - valor de referência < 2,5 ng/mL), CA19.9 (45 U/mL  
- valor de referência < 37 U/mL), com valores normais de 
CA 125 (20 U/mL - valor de referência < 35U/mL) e SCC 
( 1,3ng/mL - valor de referência  < 2.5 ng/mL).

O resultado da biópsia e citologia evidenciou aspectos 
sugestivos de adenocarcinoma e os achados anatomopa-
tológicos parciais iniciais dos fragmentos biopsados reve-
lou adenocarcinoma moderadamente diferenciado prova-
velmente de origem metastática. 

Nesta fase do estudo, a suposição inicial de cancro 
cervical primário começava a ser colocada de parte. 

O estudo imunohistoquimico revelou-se negativo para 
citoqueratina 7, anticorpo Vimentina, e receptores de es-
trogéneos, mostrando forte imunoexpressão para citoque-
ratina 20 e Ca monoclonal. 

O resultado anatomopatológico definitivo, conjugan-
do aspectos morfológicos e perfil imunohistoquímico 
da neoplasia, excluiu a hipótese de neoplasia primária 
ginecológica pela negatividade para a citoqueratina 7. A 
imunomarcação para a citoqueratina 20 com negatividade 
para a citoqueratina 7 e co-expressão de Ca monoclonal 
indiciava uma neoplasia primária do tubo digestivo, o que 
era corroborado pelos antecedentes da doente.

Nesta etapa e perante os resultados, foi solicitada 
uma ressonância magnética pélvica que acrescentaria 
uma multiplicidade de dados relevantes: consolidava o 
aumento das dimensões uterinas reveladas pelo estudo 
ecográfico prévio “aumento do volume do útero e colo 
(11x7,4x6,4 cm) com escassa retenção líquida na região 
fúndica da cavidade”; enfatizava a suspeita clínica de 
possível invasão dos paramétrios “deformação do qua-
drante antero-lateral esquerdo do miométrio cervical e 
interrupção do sinal no quadrante póstero-lateral direito 
por possível invasão do paramétrio”, podendo ter sentido 
a hipótese de disseminação pélvica do adenocarcinoma. 
O exame mostrava também que “embora a ansa sigmoi-
de fosse desviada e comprimida pela massa uterina, não 
havia sinais de invasão, nem de lesão orgânica primitiva 
a seu nível, sendo também detectada formação com 4,2 
cm de diâmetro em posição anterior à artéria ilíaca co-
mum, traduzindo provavelmente localização secundária 
ganglionar.” Não era referido derrame peritoneal nesta 
avaliação imagiológica.

A avaliação complementar por tomografia axial com-
putorizada torácica e abdominopélvica realizada nesta 
fase revelava metastização hepática múltipla. 

Tendo em conta os achados referidos foi realizada 
uma colonoscopia, excluindo recidiva locoregional

Face ao cenário clínico e meios complementares de 
diagnóstico, o caso foi discutido em consulta multidis-
ciplinar de grupo, de decisão terapêutica, com cirurgião, 
oncologista médico, especialista de radioterapia e ima-
giologista. A conduta terapêutica decidida foi radiotera-
pia paliativa e terapia da dor, com a doente passando a ser 
vigiada na consulta de oncologia médica.

Iniciou radioterapia 6 semanas após diagnóstico inicial.
Pelo facto de ter sido detectada na TAC de planea-

mento metastização hepática múltipla e dada a boa res-
posta local ao tratamento, foi decidido não efectuar bra-
quiterapia endocavitária.
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Na doente, assistia-se a um agravamento clínico mar-
cado com perda ponderal acentuada, e agravamento de 
insuficiência cardíaca congestiva associada à sua patolo-
gia cardíaca de base, acabando por falecer 4 meses após o 
diagnóstico da recidiva cervical da doença.

DISCUSSÃO

O envolvimento metastático do colo é evento incomum se 
excluirmos carcinoma endometrial que envolve o colo por 
extensão directa 4. A disseminação isolada ao colo, por via 
hematogénica ou linfática é muito rara. Contrariamente ao 
que sucede com o ovário que faculta ambiente adequado a 
células metastáticas, o colo, pela sua constituição fibrosa, 
pequeno tamanho, limitado fluxo sanguíneo e drenagem lin-
fática pélvica centrífuga,6 raramente é local de metástases. 

A metastização ao trato genital feminino assiduamente 
coloca problemas diagnósticos ao clínico e ao patologista. 

Apesar de numerosos estudos publicados acerca de le-
sões metastáticas nos órgãos reprodutivos, a avaliação da 
distribuição das metástases nos diversos órgãos do tracto 
genital é raramente tratada. Mazur MT et al desenvolveram 
um estudo envolvendo 325 casos de cancro metastático ao 
tracto genital feminino visando definir a frequência, dis-
tribuição e o significado clinicopatológico do tumor me-
tastático. Nesse estudo, ovário e vagina representavam o 
local metastático mais frequente de neoplasias genitais e 
extragenitais, com a maioria das metástases extragenitais 
originárias de adenocarcinomas do tracto gastrointestinal, 
sendo também este tipo de neoplasias as que mais assidua-
mente mimetizavam lesão primária cervical 7.

Assim, se algumas lesões metastáticas são claramente 
lesões secundárias em pacientes com doença disseminada, 
outros tumores podem ser facilmente confundidos com 
neoplasias primitivas, como sucede com a metastização 
secundária ao útero e colo 7, mimetizando tumor primá-
rio. Este último grupo representa os tumores que levantam 
verdadeiros problemas diagnósticos com implicações na 
conduta terapêutica. A consideração desta distribuição pa-
rece ser relevante no sentido de perceber a magnitude do 
problema da doença metastática. Na literatura, são relata-
dos casos recentes de metastização ao colo de tumores pri-
mários pulmonares 8, mamários 9, renais 10, gástricos 11,12

O modo de apresentação da doença metastática é  
variável 7.

No caso clínico apresentado, o intervalo entre o carci-
noma primário e o diagnóstico secundário a nível cervical 
foi de 18 meses, mas o tumor metastático pode preceder o 
diagnóstico do tumor primário. 

A leucorreia sanguinolenta como sinal ginecológico 
inicial surgiu 2 meses antes do diagnóstico de metástases. 
É indubitavelmente o sinal ginecológico mais frequente 13.

Com efeito, sintomas ginecológicos seguindo uma his-
tória de carcinoma colorectal devem considerar a possi-
bilidade de metastização, apesar da lesão poder mascarar 
doença primária no local metastático 7. 

No caso descrito, parecia haver discrepância entre exa-
me ginecológico e avaliação imagiológica, ambos orien-
tando para eventual tumor de origem ginecológica e exame 
imunohistoquímico apontando para metastização de ade-
nocarcinoma do cólon.

Com efeito, o diagnóstico de carcinoma metastático 
do colo foi facilitado pela história clínica (neoplasia pri-
mária prévia) e pelo estudo imunohistoquímico preciso, 
considerado indubitavelmente uma análise fundamental na 
determinação da origem da lesão tumoral a nível cervical 
na mulher com este antecedente visando a adopção da es-
tratégia mais concordante. Com efeito, a  citoqueratina 20 
assume-se como um marcador de células epiteliais do trato 
gastrintestinal e a sua positividade associada à negativida-
de da citoqueratina 7 constituem padrão característico de 
tumores colo-rectais.

Mantém-se problemática a questão do mecanismo pa-
tológico envolvido na ocorrência de metastização ao colo 
do útero, já que neste cenário, os mecanismos clássicos de 
disseminação hematológica e linfática são raros.

No caso descrito, a avaliação complementar imagioló-
gica parece sugerir uma metastização à distância em detri-
mento de disseminação por contiguidade, coincidindo tem-
poralmente com a detecção de lesões secundárias hepáticas.  

Em mulheres com adenocarcinoma cervical e história 
de tumor gastrointestinal, um screening específico deve ser 
adoptado no sentido de assegurar que a doença cervical não 
é metastática. A detecção de adenocarcinoma neste contex-
to pode traduzir doença recorrente 5. Usualmente, quando a 
metastização ocorre a nível genital feminino, reflecte doença 
avançada 7. A maioria dos autores considera a metastização 
cervical do cancro do cólon como um evento pré-terminal 14.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

- Não é incomum ao ginecologista ou oncologista ginecoló-
gico vigiar mulher com antecedente de cancro colorectal 2. 

- O médico deve ter presente que embora seja raro, o trato 
gastrointestinal deve ser considerado como local primá-
rio possível de carcinoma metastático do colo. 

- O colo é um potencial local de metastização de qualquer 
tumor maligno primário.

Almeida JPM, Nascimento H, Oliveira M, Bettencourt E
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- Neste cenário específico, a contribuição de Imunohisto-
química é crucial para definir a origem extragenital de 
um tumor de colo uterino.

- Não existem indicações específicas no follow up destas 
doentes 15

- Em pacientes com história de adenocarcinoma extra-ute-
rino, uma citologia anormal pode indicar recorrência ou 
carcinoma metastático 16,17.

O caso relatado alerta para a indubitável importância de 
considerar tumor metastático no diagnóstico diferencial de le-
sões do trato genital feminino no sentido de evitar erros diag-
nósticos e terapêuticos e planear estratégias adequadas 4,7, 18.

Com o aumento da esperança média de vida e com o 
processo de envelhecimento aumentando a vulnerabilidade 
ao surgimento de neoplasias, tornam-se cada vez mais as-
síduos cenários de doença oncológica na mulher idosa. É 
premente que o Clínico adopte condutas terapêuticas ajus-
tadas, personalizadas, com a opção e o investimento em 
terapêuticas paliativas, ocasionalmente a mero titulo anti-
álgico, a merecer particular atenção com vista a melhorar 
tanto quanto possível a qualidade de vida da doente.
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Case Report/Caso Clínico

ABSTRACT

Establishing the correct diagnosis of a vulvar ulcer is often a challenge to the gynaecologist due to diverse etio-
logic factors. In sexually active women most ulcers are due to sexually transmitted diseases. In the paediatric 
population these situations result in significant distress to the patient and her family but also to the clinician,
although most cases do not result from a sexually transmitted infection.
We present 2 case reports of rare causes of vulvar ulcers. The first case is of an adolescent with a Lipschütz 
ulcer, a frequently under-diagnosed cause of genital lesion. The second case is of a young woman with a severe 
lesion due to Behçet’s disease, a systemic disease which often causes genital ulcers and require a multidisci-
plinary approach.

Keywords: vulvar ulcer; Lipschutz; genital herpes

Approach to vulvar ulcers: two case reports
Abordagem das úlceras vulvares: a propósito de 2 casos clínicos

Liliana Barros*, Filomena Sousa**, Manuela Coelho***

Hospital D. Estefânia, Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE
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INTRODUÇÃO

A patologia vulvar, nomeadamente as úlceras vulvares 
agudas, estão no limite da competência entre ginecologis-
tas e dermatologistas e são um exemplo da importância da 
interdisciplinaridade entre as duas especialidades.

As úlceras da vulva constituem um importante desa-
fio diagnóstico para o Ginecologista devido à diversidade 
de possibilidades etiológicas e ao facto de muitas des-
tas situações serem observadas no âmbito do serviço de 
urgência, onde a disponibilidade de exames auxiliares é 
mais limitada. Frequentemente, o diagnóstico é baseado 
apenas na apresentação clínica conduzindo a terapêuticas 
inapropriadas1.

Na população sexualmente activa as infecções de trans-
missão sexual são a causa mais frequente de úlceras vulva-

res agudas, sendo o herpes genital a mais prevalente2,3. A 
abordagem destas situações nas adolescentes é acrescida 
de grande ansiedade quer para a paciente quer para a sua 
família, pela possibilidade de abuso sexual ou ocultação 
das relações sexuais aos progenitores4.

Com a apresentação de dois casos representativos de 
etiologias raras, um de Úlcera de Lipschütz e outro de pro-
vável Doença de Behçet, os autores pretendem efectuar 
uma revisão da abordagem das úlceras vulvares agudas.

CASO CLÍNICO 1

Paciente de 12 anos de idade sem antecedentes pessoais 
relevantes, pré-menarca, sem vida sexual, observada em 
consulta de Ginecologia de Adolescentes por úlcera vulvar 
dolorosa com cerca de 15 dias de evolução, acompanha-
da inicialmente de febre e odinofagia, medicada com um 
anti-inflamatório não esteróide (AINE). Tinha sido ante-
riormente observada noutra unidade hospitalar e medicada 

Barros L, Sousa F, Coelho M
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com anti-fúngico oral e tópico, aciclovir e antibioterapia 
com ciprofloxacina e posteriormente eritromicina, sem 
melhoria. À observação apresentava úlceras extensas, com 
fundo necrótico, ocupando, em espelho toda a face interna 
dos pequenos lábios.

A investigação laboratorial efectuada revelou: leucocito-
se ligeira (19300 céls/ml), exsudado da úlcera positivo para 
Escherichia coli e estudo serológico negativo (VDRL, VHS 
tipo 2, Chlamydia), excepto IgG positiva para Virus Herpes 
Simplex (VHS) tipo 1 e para Citomegalovírus (CMV).

Foi instituído tratamento sintomático e medidas de hi-
giene com melhoria clínica progressiva.

A adolescente foi posteriormente observada em consul-
ta de Imunoalergologia tendo-se excluído eventual reacção 
alérgica a AINE

CASO CLÍNICO 2

Paciente de 20 anos, G1P1, que recorre ao serviço de ur-
gência por lesão vulvar extensa, dolorosa, com cerca de 1 
semana de evolução acompanhada de febre, anteriormente 
medicada em ambulatório com valaciclovir, azitromicina e 
ibuprofeno, sem melhoria clínica. Salienta-se antecedente 
de úlcera vulvar diagnosticada clinicamente como Herpes 
genital e história de úlceras recorrentes da mucosa oral. À 
observação apresentava febre (38,5ºC), úlceras profundas 
dolorosas em ambos os grandes lábios e fúrcula, com base 
necrosada e adenopatia inguinal direita indolor. 

Figura 1 - Úlceras vulvares extensas em paciente com Doença 
de Behçet

Quadro I – Etiologia das úlceras genitais

Etiologia das úlceras vulvares10, 11

Infecções
Infecções de transmissão sexual Herpes genital, Sífilis, Cancróide, Virus de Imunodeficiência Humana, 

Linfogranuloma venéreo, Granuloma inguinal

Infecções não transmitidas sexualmente VHS (auto-inoculação), Virus Epstein Barr, CMV, Virus Varicela Zooster, 
Streptococcus grupo A, Molluscum contagiosum, Candidíase vulvo-vaginal, 
Mycoplasma, Infecções sistémicas bacterianas

Úlcera de Lipschutz (ou úlcera vulvar aguda) Etiologia desconhecida

Associação a doenças sistémicas Doença de Behçet, Doença de Crohn, Lupus Eritematoso Sistémico

Reacção medicamentosa Tetraciclinas, AINE, paracetamol, laxantes, metronidazol, sulfonamidas

Dermatoses Pênfigo, Líquen escleroso, Líquen plano, Hidradenite supurativa, 
Pioderma gangrenoso, Síndrome de Stevens-Johnson

Neoplasia Carcinoma basocelular, Carcinoma escamocelular, Neoplasia vulvar  
intraepitelial, Doença de Paget extra-mamária, Melanoma

Traumatismo Traumatismo físico ou químico, abuso sexual
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Optou-se por internamento para analgesia endovenosa e 
investigação etiológica, sendo o estudo infeccioso negativo 
excepto, exsudado da úlcera positivo para Estaphilococos 
hominis. Foi observada em consulta de Oftalmologia e de 
Dermatologia tendo-se assumido o diagnóstico de prová-
vel Síndrome de Behçet e iniciado corticoterapia sistémica 
com prednisona 60 mg/dia com melhoria clínica progres-
siva. Verificou-se resolução total das lesões e cicatrização 
sem sequelas. Efectuou redução gradual da corticoterapia 
encontrando-se actualmente sem terapêutica. Tem mantido 
vigilância em consulta de Dermatologia, sem recorrência 
de ulcerações genitais mas apresenta episódios mensais de 
múltiplas úlceras orais.

DISCUSSÃO

Estabelecer a etiologia das úlceras vulvares não é uma 
tarefa fácil e o mais frequente é assumir um diagnóstico e 
iniciar o tratamento empírico sem realizar uma investiga-
ção acessória completa. Na população pediátrica isto sig-
nifica muitas vezes assumir erroneamente que se trata de 
uma infecção sexualmente transmissível (IST), quando na 
realidade a maioria das úlceras genitais nesta faixa etária 
não o são4. Estima-se que em 25% dos casos não se consiga 

estabelecer uma causa, inclusivamente após uma investiga-
ção etiológica completa3.

O espectro de possibilidades etiológicas é extenso, as-
sumindo as IST um papel preponderante. A causa mais fre-
quente de úlcera vulvar infecciosa, nomeadamente em in-
divíduos jovens sexualmente activos, é o Herpes Genital3.
 Trata-se de uma infecção viral crónica, habitualmente cau-
sada pelo serotipo VHS – 2, ainda que o serotipo VHS – 1 
possa ser um patogénio da vulva e seja responsável actual-
mente por cerca de 50% das infecções primárias. Conside-
rada uma doença de transmissão sexual, pode ser também 
adquirida por contacto directo5. 

O diagnóstico clínico é pouco sensível e inespecífico 
uma vez que a apresentação típica de lesões vesiculares 
ou ulcerativas múltiplas e dolorosas, não ocorre em muitos 
dos pacientes infectados6. Não obstante, reconhecem-se 
3 estádios clínicos: infecção primária, infecção não pri-
mária inicial e infecção recorrente. A infecção primária 
ocorre perante a primeira exposição viral e manifesta-se 
inicialmente por prurido e ardor, seguido em 24-72 horas 
de uma erupção vesicular da vulva. A ruptura destas vesí-
culas origina múltiplas ulcerações, por vezes coalescentes, 
extremamente dolorosas. Habitualmente acompanhadas de 
sintomatologia sistémica, pode ainda ocorrer disúria e re-

Quadro II – Principais causas infecciosas de Úlceras Vulvares3

Herpes Sífilis Cancróide Linfogranuloma 
venéreo

Granuloma 
inguinale

Agente VHS - 2 VHS - 1 Treponema 
pallidum

Haemophilus 
ducreyi

Chlamydia 
trachomatis 

L1-L3

Klebsiella
granulomatis

Incubação 2-7 dias 7-90 dias 3-10 dias 5-21 dias 7-90 dias

Lesão Vesícula
Úlcera

Pápula
Úlcera

Pápula, Pústula 
Úlcera

Úlcera
Pápula Úlcera

Número Múltipla Única Única ou Múltipla Única Única

Características
da úlcera

Lesões múltiplas 
coalescentes Dura, base limpa Mole, exsudativa Frequentemente 

não observada

Lesões 
vascularizadas, 

friáveis

Dor Frequente Raro Frequente Indolor Indolor

Adenopatia Bilateral dolorosa Bilateral indolor
Unilateral, 
dolorosa, 
supurativa

Unilateral,
dolorosa Rara

Diagnóstico Cultura viral
Serologia

Microscopia em 
campo escuro

Cultura em meio 
específico Serologia

Exame histológico
(corpos de 
Donovan)

Tratamento Aciclovir
Valaciclovir

Penicilina 
benzatínica

Azitromicina
Ceftriaxone

Doxiciclina 
Eritromicina Doxiciclina 
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tenção urinária por infecção adjacente da uretra e bexiga. 
A infecção não primária inicial ocorre em pacientes com 
infecção prévia sub-clínica e, como tal, com anticorpos 
circulantes protectores. À semelhança dos episódios recor-
rentes, as manifestações vulvares são menos proeminentes, 
sem sintomatologia sistémica acompanhante e de resolu-
ção mais rápida (1-2 semanas)5,6. 

O exame clássico para confirmação diagnóstica é a cul-
tura viral apesar da taxa de falsos negativos na infecção pri-
mária ser de 25%6. Deve-se ter ainda atenção à baixa sensi-
bilidade deste teste nos episódios recorrentes e úlceras em 
fase de cicatrização. A pesquisa de ADN do VHS por PCR é 
mais sensível e o teste de escolha. Contudo, é importante re-
forçar que um resultado negativo não indica necessariamen-
te ausência de infecção pois a libertação viral é intermitente.

Os testes serológicos devem ser reservados para situa-
ções específicas, nomeadamente: sintomatologia recorren-
te ou atípica com cultura viral negativa, diagnóstico clínico 
de herpes genital sem confirmação laboratorial e compa-
nheiro com herpes genital3.

O tratamento anti-viral do herpes genital tem benefícios 
na maioria dos pacientes sintomáticos, ainda que não erra-
dique o vírus ou diminua a frequência ou a gravidade das 
recorrências uma vez descontinuado. Contudo, para trata-
mento destas últimas deve ser iniciado no primeiro dia após 
aparecimento das lesões ou durante a fase prodrómica. Os 
esquemas terapêuticos recomendados são no primeiro episó-
dio: aciclovir 400 mg oral 3 x dia ou valaciclovir 1 g oral 2 x 
dia durante 7 – 10 dias podendo prolongar se a cicatrização 
for incompleta após 10 dias. No herpes genital recorrente 
recomenda-se: aciclovir 400 mg 3 x dia (5 dias) ou em al-
ternativa valaciclovir 500 mg oral 2 x dia durante 3 dias3. O 
tratamento com anti-virais tópicos não tem benefício.

Quadro III – Avaliação laboratorial em pacientes com úlceras vulvares

Todas as pacientes Exame a fresco e cultural de exsudado da úlcera
Pesquisa de ADN do VHS por PCR
Serologia para Sífilis

Perante clínica sugestiva Exame cultural para Haemophilus ducreyi
Serologia para Chlamydia trachomatis
HLA-B51
ANA

Pacientes jovens sem actividade sexual Considerar serologia para VEB, CMV e 
Mycoplasma, Toxoplasmose

Situações pouco usuais ou que não
respondam à terapêutica inicial

Biópsia

Perante diagnóstico de IST Considerar pesquisa de outras IST: VIH, Neisseria gonorrhea, 
Virus Hepatite B, Vírus Hepatite C

É importante considerar as restantes possibilidades 
etiológicas em termos de diagnóstico diferencial, tendo em 
mente que a sobreposição de uma infecção bacteriana pode 
provocar um quadro clínico atípico. A tabela 2 descreve as 
principais causas infecciosas de úlceras vulvares e respec-
tivos tratamentos2,3.

As Úlceras de Lipschütz foram descritas pela pri-
meira vez em 1913 por um dermatologista austríaco mas 
a sua etiologia permanece ainda por esclarecer. Desde 
a descrição inicial por Lipschutz que têm sido publica-
dos casos de úlceras vulvares agudas associadas a di-
versos agentes infecciosos, nomeadamente VEB, CMV, 
toxoplasma gondii, salmonella, sendo a associação ao 
VEB a mais consistente. Contudo, esta associação não 
é universal, eventualmente por alguns casos não terem 
sido estudados completamente, pelo que a etiologia e 
fisiopatologia não estão ainda totalmente definidas7,8. 
Afecta preferencialmente adolescentes virgens e ca-
racteriza-se por um quadro auto-limitado de sintoma-
tologia sistémica típica de infecção viral, associada a 
ulcerações agudas da mucosa genital. Manifesta-se 
inicialmente por febre (≥ 38,5ºC), mal-estar geral com 
astenia e mialgias, sintomatologia das vias respiratórias 
altas, odinofagia e adenopatias dolorosas, seguida do 
aparecimento em 3 ou 4 dias de úlceras genitais. Tipi-
camente as lesões são múltiplas, ocupam a face interna 
dos pequenos lábios, extremamente dolorosas e apre-
sentam um fundo fibrino-purulento. Não obstante, a lo-
calização pode ser diversa podendo afectar os grandes 
lábios, vagina ou a uretra7,8. 

O diagnóstico é clínico e de exclusão sendo um dos 
parâmetros mais importantes a posteriori, a resolução 
espontânea em 2 ou 3 semanas sem sequelas ou recidi-
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vas. O tratamento é sintomático tanto para as manifesta-
ções sistémicas como para as genitais, podendo incluir 
um antibiótico de largo espectro, apenas com o intuito 
de evitar a sobre-infecção bacteriana. Tal como para as 
restantes etiologias, o tratamento local deve incluir me-
didas de higiene adequadas e poderá ser útil a aplicação 
tópica de sucralfato9. A terapêutica anti-álgica tem um 
papel central na abordagem destas situações, implican-
do por vezes internamento para analgesia endovenosa e 
eventualmente algaliação.

O Síndrome de Behçet (SB) é uma patologia multis-
sistémica, de etiologia desconhecida, que se define pela 
tríade úlceras orais e genitais recorrentes e envolvimen-
to ocular. Mais prevalente nos países mediterrânicos e 
asiáticos, o seu diagnóstico é clínico, dado que não exis-
tem alterações laboratoriais patognomónicas (apesar da 
maior prevalência do antigénio HLA-B51). Os critérios 
internacionais para diagnóstico de SB incluem a obser-
vação de úlceras orais recorrentes mais 2 dos seguin-
tes: úlceras genitais recorrentes, lesões oculares (uveíte, 
retinopatia), lesões cutâneas (eritema nodoso, lesões 
papulo-pustulares, nódulos acneiformes) ou teste de pa-
tergia positivo (injecção intradérmica de soro fisiológico 
com formação em 48 horas de pápula ou pústula)5,11.

Para além de uma anamnese e observação detalhadas, 
a investigação laboratorial é essencial para a avaliação das 
pacientes com úlceras vulvares. 

Todas as pacientes devem efectuar um estudo sero-
lógico para Sífilis. Não obstante, é necessário ter em 
mente que os testes não-treponémicos podem ser nega-
tivos na Sífilis primária, pelo que, sempre que a suspei-
ta inicial o justifique, os testes treponémicos devem ser 
efectuados na primeira avaliação e o estudo serológico 
deve ser repetido 1-3 meses após o aparecimento da le-
são se a primeira análise foi negativa. Ao interpretar os 
resultados há que ter em conta que os testes específicos 
permanecerão sempre positivos, independentemente de 
tratamentos prévios3.

Perante a suspeita de UL ou SB o exame histológico é 
inespecífico pelo que não tem valor diagnóstico.

Dada a importância de instituir um tratamento atempa-
damente, o mesmo deve ser iniciado empiricamente com 
base na apresentação clínica e contexto epidemiológico, 
enquanto se aguardam os resultados da investigação labo-
ratorial realizada.

CONCLUSÃO

Definir a causa das úlceras vulvares não é uma tarefa 
fácil, mas é de uma relevância não menosprezável, quer 
para o correcto tratamento e aconselhamento da paciente 
individual, quer em termos de saúde pública. Para tal, co-
nhecer a frequência dos principais factores causais numa 
determinada área geográfica e respectivas apresentações 
clínicas é decisivo. A investigação laboratorial adicional e, 
em alguns casos uma abordagem multidisciplinar, têm um 
papel fulcral na abordagem destas situações.

As úlceras de Lipschütz, frequentemente infra-diagnos-
ticadas, são uma possibilidade etiológica a ter em conta na 
população pediátrica e merecem um aconselhamento tran-
quilizador, quer pela sua evolução favorável sem recorrên-
cias, quer pela ausência de ligação a IST.

A apresentação destes dois casos pretende alertar para 
uma causa de ulceração vulvar desconhecida por muitos 
ginecologistas, as Úlceras de Lipschutz, e para a necessi-
dade de efectuar uma investigação etiológica completa evi-
tando terapêuticas múltiplas não dirigidas principalmente 
nas jovens sem actividade sexual.
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Case Report/Caso Clínico

ABSTRACT

Splenosis represents heterotopic auto-transplantation of splenic tissue resulting from the spillage of spleen cells 
after splenic trauma or splenectomy. The true incidence of this condition is unknown, because splenosis is usu-
ally an incidental finding at surgery. We present a case of a 36-year-old woman with a history of emergent sple-
nectomy submitted to abdominal hysterectomy, which laparotomy revealed multiple traces of pelvic splenosis. 

Splenosis should be considered as a differential diagnosis of a pelvic mass in all women undergoing surgery 
for gynaecologic complaints when a history of splenic trauma or surgery exists

Keywords: Spleen; Pelvic splenosis; Pelvic mass

Pelvic Splenosis : a case report
Esplenose Pélvica: a propósito de um caso clínico
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INTRODUÇÃO

A esplenose refere-se ao auto-transplante de tecido es-
plénico ectópico, resultante de ruptura do baço, no con-
texto de trauma ou cirurgia, podendo ocorrer na superfície 
peritoneal, pelve, abdómen, cavidade pleural, parênquima 
pulmonar e raramente no tecido subcutâneo.1 Está descrito 
um caso de esplenose cerebral. Neste caso deverá ser assu-
mida a disseminação hematogénea, ainda que no contexto 
de trauma esplénico.2

O tecido esplénico normalmente implanta-se na forma 
de nódulos encapsulados.3

Não se trata de um processo patológico, mas sim de 
uma tentativa fisiológica de restabelecer a função esplénica 
num estado hematológico comprometido.4

O seu significado clínico é diferente de um baço acessório.
O primeiro caso foi descrito  em 1896 por Albrecht, e o 

termo esplenose foi introduzido em 1939 por Buchbinder e  

Lipkoff. 5,6 Existem pouco mais de 100 casos descritos, e des-
tes apenas uma minoria na literatura de ginecologia.6 A sua 
incidência real é desconhecida uma vez que se trata de um 
achado acidental, durante uma cirurgia ou uma autópsia.7

Os autores descrevem um caso de um achado intra-
operatório de esplenose pélvica.

DESCRIÇÃO DO CASO

Mulher de 36 anos, caucasiana, III G IP (1 parto eutócico 
e 2 abortamentos espontâneos precoces, sem necessidade 
de curetagem), referida à nossa instituição por menorragia 
resistente ao tratamento médico, com anemia refractária de 
3 anos de evolução.

Paciente sem antecedentes médicos valorizáveis, 
apresentava como antecedentes cirúrgicos apenas uma 
esplenectomia no contexto de ruptura esplénica num 
acidente de viação há 12 anos. A paciente utilizava 
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216

como método contraceptivo estroprogestativo oral de 
baixa dosagem e negava hábitos medicamentosos, tabá-
gicos ou alcoólicos.

Não apresentava alterações ao exame físico geral, apre-
sentando ao exame ginecológico útero antevertido, aumen-
tado de tamanho, móvel e indolor, fundos de saco sem al-
terações e sem massas anexiais ou abdominais palpáveis.

A ecografia transvaginal revelou útero muito volumoso 
com dois miomas intramurais (um na face anterior e outro 
na face posterior, o maior com 60mm) que deformavam a 
cavidade. Verificava-se ainda uma tumefacção cística uni-
locular na dependência do ovário direito com 55x20mm 
de maiores dimensões, de conteúdo anecoico homogéneo 
e paredes regulares. 

Analiticamente apresentava anemia hipocrómica mi-
crocítica (Hb de 8,8g/dL), apresentando os marcadores tu-
morais avaliados, nomeadamente CA 125, CA 15,3, CEA e 
AFP, valores dentro dos parâmetros de referência. 

Perante os achados clínicos e dado a paciente não pre-
tender preservar a fertilidade, após correcção da anemia,  
foi proposta histerectomia abdominal total e eventual cis-
tectomia / anexectomia direita por laparotomia, cirurgia 
que a paciente aceitou.

Durante a cirurgia confirmou-se útero aumentado e de-
formado pela presença de miomas, assim como ovário di-
reito aumentado de volume. O ovário esquerdo apresentava 
aspecto macroscópico normal. Detectou-se ainda a presença 
de dois implantes sólidos, moles,  púrpura- acastanhados  

com cerca de 50 mm de diâmetro no fundo de saco de Dou-
glas e múltiplos pequenos nódulos no epiplon e parede pos-
terior do útero, sugerindo tecido esplénico ectópico. (Fig 1)

Foi realizado lavado peritoneal para estudo citológico e 
exérese de porção de grande epiplon que apresentava pequenos 
nódulos púrpura-acastanhados ( Fig 1). O exame extemporâ-
neo de lesão excisada do grande  epiplon confirmou tratar-se 
de tecido esplénico.

Realizou-se a histerectomia abdominal total e a salpin-
gooforectomia direita. Os restantes implantes não foram re-
movidos.

O estudo anatomopatológico da peça cirúrgica revelou 
útero aumentado e deformado por dois miomas intramurais 
com componente submucoso, o maior com 60 mm de maior 
diâmetro, estando também descritos focos de adenomiose. 
O estudo do anexo direito revelou  cistoadenoma seroso do 
ovário com 50 mm de maior diâmetro. A citologia do lavado 

peritoneal foi negativa e o estudo histopatológico definitivo 
da lesão excisada confirmou tecido esplénico. (Fig 2)

Confirmou-se assim o diagnóstico de esplenose pélvica

DISCUSSÃO

Tecido esplénico ectópico pode ser encontrado sob a 
forma de baço acessório ou esplenose. A primeira condição 
trata-se de uma malformação congénita e a segunda decor-
re da ruptura traumática ou iatrogénica do baço. As duas 
entidades são bem diferenciadas não só do ponto de vista 
etiológico, como histológico e anatómico (localização, ta-
manho, número, vascularização).6 ,8,9

Pensa-se que após  a ruptura da cápsula do baço, 
a disseminação da polpa esplénica pelos tecidos adja-
centes conduz à implantação destas células nas super-
fícies serosas do intestino, grande epiplon, peritoneu 
parietal, mesentério, rim, diafragma e por vezes, mais 
raramente como já referido, em localização intrahepá-
tica, intratorácica ou subcutânea.4,6,10 O tempo médio 
entre a ruptura esplénica e o diagnóstico de esplenose 
abdominal/ pélvica é de 10 anos, variando de 5 meses 
a  32 anos. 8

Figura 1 - Mútliplos implantes vermelhos – acastanhados no 
grande epiplon

Figura 2 - Secção de um implante de esplenose com polpa ver-
melha e polpa branca, indistinguível de secção de baço normal

Figura 3. - Secção de um implante de esplenose demonstrando folí-
culo linfóide com centro germinativo, indistinguível de baço normal.

Sampaio M, Godinho C, Fernandes E, Rodrigues M, Marantes SF
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Normalmente assintomática, a esplenose pélvica é regra 
geral um achado cirúrgico, como no caso que descrevemos. 
Por vezes decorre como um achado radiológico, surgindo 
na sequência do estudo de uma massa pélvica mimetizando 
carcinoma, endometrioma ou tumefacção anexial.10 Aliás a 
sua coloração escura pode erradamente orientar o diagnósti-
co para endometrioma, melanoma ou hemangioma.10 Mais 
raramente cursa de modo sintomático com dor pélvica, dis-
menorreia, dispareunia, obstrução ou hemorragia intestinal. 

Numa paciente com antecedentes de esplenectomia, 
com massa pélvica em estudo deve ser ponderado o diag-
nóstico de esplenose. Neste contexto a pesquisa de sinais 
de tecido esplénico funcionante, nomeadamente a ausên-
cia de corpos de Heinz e Howell-Jolly, siderócitos e outras 
células sanguíneas anormais no sangue periférico podem 
ajudar no diagnóstico, dado que o tecido esplénico auto-
transplantado, apresenta função esplénica. A cintigrafia nu-
clear com Technetium-99m heat damaged erytrhocytes ou 
com Indium 111-labeled platelets é actualmente o meio de 
diagnóstico de primeira linha, sendo um meio não invasivo 
que permite detectar tecido esplénico funcionante.7,8

A maioria dos autores defende a não remoção completa 
dos nódulos de esplenose, após sua confirmação diagnós-
tica, desde que assintomáticos, uma vez que esta entidade 
não se trata de um evento patológico, mas sim de um pro-

cesso que parece proteger o organismo, criando uma subs-
tituição da função esplénica anulada pela esplenectomia.
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e Discussão; dimensão máxima 1500 palavras. 

4. As investigações que envolvem seres humanos ou animais devem incluir no texto 
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disponível em www.aogp.com.pt/authors_form.pdf, assinado por todos.

CARTAS AO EDITOR 

1. As cartas ao Editor referem-se em principio a artigos publicados nos últimos 
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cartas sobre outros temas de especial interesse. Se for considerado relevante 
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contain any reference to the authors or to the institution(s) where research 
was conducted.

2. All texts should be submitted double spaced, using an 11-point Times 
New Roman font.  
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Results and Discussion; limit of 3000 words. 
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and Discussion; limit of 1500 words. 

4. All research involving human subjects or animals should contain a statement 
in the text regarding the existance of prior approval by an appropriate Ethics 
Committee. With human subjects it is also necessary to include a statement 
concerning the request of informed consent from participants. 

5. Abbreviations should be used sparingly and written in full extent at first 
usage, both in the article’s abstract and in the full body of the text.

6. Drugs should always be referred to by their generic names, except when the 
trade name is of particlular relevance. In this case they should be accompanied 
by the symbol®.

7. Technical equipments, chemical or pharmaceutical products cited in the 
text should be followed in brackets by the name of the manufacterer, city and 
country where they are commercialised.

8. At the end of the main text, authors may include the aknowlegments that 
they would like published in the article.

9. References should be numbered consecutively in the order that they are 
first mentioned in the text, tables or figure legends, using arabic numbers in 
superscript; i.e 1,2,3. Papers accepted for publication but not yet published 
may be cited in the reference list in the usual format, using the journal name 
followed by the words in press. Personal communications, abstracts published 
in congress proceedings, web pages, and articles submitted for publication 
but still under evaluation may not be cited as references. 
• ORIGINAL STUDY – maximum of 50 references. 
• REVIEW ARTICLE – maximum of 125 references.
• OPINION ARTICLE – maximum of 20 references.
• CASE REPORT – maximum of 20 references.
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Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals www.icmje.
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Library of Medicine list, available at ftp://nlmpubs.nlm.nih.gov/online/
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Grant JM. The whole duty of obstetricians. BJOG 1997;104:387-92.
Example of Book chapters:
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11. Tables are to be submitted in digital format, separately from the main 
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II, III, IV etc.) and must not display internal vertical lines; the only horizontal 
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column headings. Data contained in the tables should be concise and must 
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the text, using arabic numerals (1, 2, 3, etc.) and submitted in digital format, in 
separate files from those of the main manuscript and tables. Both black-and-white 
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13. After acceptance of an article, but before its publication, the authors 
must send to the journal by email the Authors’ Guarantee Form, available 
at www.aogp.com.pt/authors_form.pdf, signed by all. 

LETTERS TO THE EDITOR 

1. Letters to the Editor usually refer to articles published in the last two 
issues of the journal, but those addressing other themes of special interest 
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ask for a reply from the authors of the original article.

 2. Letters to the Editor and replies from the authors should not exceed 750 
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