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Abstract

Ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS) is an iatrogenic complication of ovarianstimulation that  
occurs during the luteal phase or early pregnancy. The moderate and severe forms of this syndrome occur in an  
estimated 0.2 to 2% of ovarian stimulation cycles. OHSS has an estimated mortality rate of 1 in 45 000 to 1 in 
500 000 and an upper morbidity not quantiied. The presence of pleural effusion was documented in 10 to 29% 
of severe cases of OHSS. The authors describe a clinical case of severe OHSS with unilateral pleural effusion.
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INTRODUÇÃO

A estimulação ovárica para a fertilização in vitro (FIV) 
visa, na realidade, uma hiperestimulação ovárica contro-
lada, isto é, uma indução de poli ovulação. A síndrome de 
hiperestimulação ovárica (SHO) é uma complicação iatro-
génica desta estimulação ovárica que ocorre durante a fase 
lútea ou fase precoce da gravidez1. 

As formas moderadas e graves desta síndrome ocorrem 
em cerca de 0,2 a 2% dos ciclos de estimulação ovárica 
para ciclos de FIV2 Apresenta uma taxa de mortalidade es-
timada de 1 em 45 000 a 1 em 500 0003.

Os factores de risco incluem idade jovem, baixo peso 
corporal, síndrome do ovário policístico (SOP), antece-
dentes de SHO, gravidez, protocolos de estimulação que 
utilizem a gonadotroina coriónica humana (hCG), nú-
mero elevado de folículos, nível sérico de estradiol ele-
vado e mutações nos recetores da hormona foliculoesti-
mulante4, 5. A SHO é uma patologia sistémica que resulta 
da libertação de substâncias vasoativas pelos ovários 
hiperestimulados. A patoisiologia é caracterizada pelo 
aumento da permeabilidade capilar, saída de luido do 
compartimento intravascular com consequente desidra-
tação intravascular e acumulação de líquido no terceiro 
espaço. Citocinas e fatores de crescimento (de destacar 
o fator de crescimento vascular endotelial (FCVE)), 
têm sido detetados no líquido peritoneal e constituem 
os principais alvos de investigação molecular4. O FCEV 
possui propriedades angiogénicas, atividade mitogénica 
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especíica para as células endoteliais e aumenta a per-
meabilidade vascular6. Na SHO existe também um au-
mento da expressão do regulador da condutância trans-
membranar da ibrose cística que é induzida pelos níveis 
elevados de estrogénios7. A SHO precoce ocorre até 9 
dias após punção folicular e relete a resposta excessiva 
dos ovários à estimulação gonadotróica e à administra-
ção da hCG exógena. A SHO tardia está associada à pro-
dução endógena de hCG, nas situações em que ocorre 
gravidez8. A SHO pode ser classiicada em três estádios: 
ligeiro, no qual existe um aumento das dimensões dos 
ovários associado a desconforto abdominal e, por vezes, 
sintomatologia gastrointestinal; moderado, que inclui 
para além dos critérios do estádio ligeiro, a presença 
ecográica de ascite ou aumento de peso; e grave em que 
existe, para além dos critérios descritos para os outros 
estádios, evidência clínica de ascite, hipovolemia, der-
rame pleural e alterações de parâmetros laboratoriais9.

A presença de derrame pleural nos casos de SHO grave 
foi observada em 10 a 29% dos casos. O derrame pleural é 
habitualmente consequência de ascite pronunciada10,11. O 
primeiro caso descrito de derrame pleural isolado associa-
do à SHO grave foi publicado em 197512. Os autores des-
crevem um caso clínico de derrame pleural unilateral como 
forma de apresentação de um SHO grave.

CASOS CLÍNICOS

34 anos, índice de massa corporal de 22 Kg/m2, ciclos 
menstruais regulares, antecedentes  pessoais de endome-
triose, primigesta (gravidez pós FIV).

Recorre ao serviço de urgência ao 20º dia pós admi-
nistração de hCG, 15º dia pós transferência de embriões, 
6º dia pós doseamento de β-HCG de 84,09 mUI/mL, por 
dor abdominal localizada no lanco direito, exacerbada por 
movimentos do tronco, tosse não produtiva e astenia mar-
cada. A doente negou sintomatologia adicional, inclusive 
diminuição do volume urinário.

Fora submetida a protocolo curto de estimulação ová-
rica com hormona foliculoestimulante (FSH) recombi-
nante (folitroina beta) e análogo antagonista da hormona 
libertadora de gonadotroinas (GnRH), ganirrelix, durante 
12 dias, com dose total de FSH de 1800 UI. Foram admi-
nistradas 10 000 UI de hCG quando 9 folículos apresen-
tavam diâmetro superior a 17 mm. Não foram efetuados 
doseamentos de estradiol sério porque de acordo com o 
protocolo de atuação do centro, estes estão reservados a 
situações de risco de SHO. Por punção folicular ecoguia-
da foram obtidos 14 ovócitos, destes todos foram insemi-

nados e ocorreu fecundação em nove. Obtiveram-se nove  
embriões, dois foram transferidos ao 3º dia e outros dois 
foram vitriicados. 

Ao exame objetivo apresentava-se apirética, tensão ar-
terial de 90/74mmHg, eupneica em repouso, saturação de 
oxigénio em ar ambiente de 98%. Na auscultação pulmo-
nar veriicou-se diminuição dos sons respiratórios no terço 
inferior do hemitórax direito. O abdómen encontrava-se 
ligeiramente distendido e doloroso à palpação profunda 
dos quadrantes inferiores mas sem sinais de irritação pe-
ritoneal. 

Analiticamente apresentava como alterações: hemo-
concentração, leucocitose, trombocitose e hiponatremia 
(hematócrito 44,7%, plaquetas 545x109/L, leucócitos 
18,94x109/L, sódio 131mEq/L).

A ecograia pélvica transvaginal revelou ovários com 
maiores eixos de 60 mm, com múltiplos cistos e pequena 
quantidade de líquido no fundo de saco retovaginal. A eco-
graia torácica mostrou presença de derrame pleural grande 
volume à direita.

Ao constatar-se que se tratava de um caso clínico de 
síndrome de hiperestimulação ovárica grave com derra-
me pleural, foi instituído protocolo de atuação do serviço 
iniciando-se luidoterapia com infusão de 1000 mL de soro 
isiológico durante a primeira hora seguindo-se uma per-
fusão de soro isiológico com 5% de glicose a 125mL/h. 
Contactado especialista de medicina interna e foi decidido, 
dada a estabilidade clínica, não efetuar toracocentese eva-
cuadora.

A reavaliação analítica após 5 horas de luidoterapia 
mostrou descida de hematócrito para 38%. Reajustou-se o 
ritmo de perfusão da luidoterapia (50 mL/h).

Durante o primeiro dia de internamento, a diurese ho-
rária foi superior a 30 mL/h. Na reavaliação analítica o he-
matócrito era de 39%. Iniciou tromboproilaxia com 40 mg 
de enoxaparina. 

No segundo dia de internamento, a doente referiu 
dispneia em repouso e agravamento da astenia. Apre-
sentava uma tensão arterial de 87/63mmHg, abdómen 
mole e depressível, indolor à palpação e sem evidência 
de ascite. O balanço hídrico foi positivo (800 mL). Na 
ecograia pélvica transvaginal visualizou-se pequena 
quantidade de líquido livre no fundo de saco retovaginal, 
ovários aumentados de tamanho, com múltiplos cistos. 
Analiticamente ocorreu subida do hematócrito (40,9%) 
e clinicamente a diurese baixou para 23mL/h pelo que, 
se acordo com protocolo da instituição, foi prescrita 
perfusão de albumina. Efetuou uma radiograia torácica 
que mostrou a presença de opacidade pulmonar direita 
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Figura 1: Derrame pleural à direita

Figura 2: Radiograia torácica após realização da terceira toracocentese

compatível com derrame pleural ocupando todo o hemi-
tórax direito (igura 1). Após pedido de colaboração da 
especialidade de pneumonologia foi decidida toracocen-
tese evacuadora. Drenou-se 1100 mL de líquido pleural 
amarelo límpido e foram pedidos o estudo bioquímico, 
anatomopatológico, microbiológico do líquido pleural. 

No terceiro dia de internamento repetiu-se toracocente-
se evacuadora e foram drenados 1000 mL de líquido pleu-
ral. A avaliação bioquímica do líquido foi compatível com 
transudado. 

Ao quinto dia de internamento a doente refere nova-
mente dispneia. Ao exame objetivo apresentava sinais vi-
tais dentro dos parâmetros normais exceto a frequência res-
piratória que estava aumentada, com 30 ciclos/minuto. O 
abdómen não se encontrava distendido. Apresentava uma 
diurese normal e balanço hídrico negativo. A ecograia 
pélvica transvaginal foi sobreponível à efetuada anterior-
mente.

Pedida reavaliação analítica, radiograia torácica e eco-
cardiograma. O ecocardiograma foi normal. Na radiograia 
torácica era visível um derrame pleural à direita, pelo que, 
foi efetuada uma terceira toracocentese com evacuação de 
1500 mL de líquido pleural (igura 2). Como a doente não 
apresentava hemoconcentração decidiu-se iniciar a admi-
nistração de furosemida 40 mg, via oral, toma única por 
dia. 

Ocorreu melhoria clínica gradual nos dias subsequen-
tes. Ao décimo terceiro dia de internamento a reavaliação 
ecográica revelou a presença de dois sacos gestacionais 
intrauterinos, um contendo embrião com atividade cardía-
ca e outro irregular sem embrião visível.

A doente teve alta medicada com furosemida 20 mg, 
por dia, via oral e com indicação para efetuar balanço hí-
drico e vigilância dos sinais de alarme. 

Na consulta agendada para três dias após a alta, a doen-
te apresentava-se assintomática e com balanço hídrico ne-
gativo. A ecograia pélvica transvaginal mostrou a presen-
ça de uma gravidez gemelar bicoriónica, biamniótica, com 
ambos os embriões com atividade cardíaca. Numa ecogra-
ia realizada às 9 semanas de idade gestacional, um dos 
embriões não apresentava actividade cardíaca. Atualmente 
gravidez com 37 semanas, sem intercorrências relevantes.

DISCUSSÃO

As principais estratégias preventivas para a SHO são: o 
cancelamento do ciclo; suspensão ou redução das doses 
de gonadotroinas; alternativas à administração de hCG; 
criopreservação dos embriões e administração de carbego-
lina1,13,14. No caso clínico descrito, os fatores de risco as-
sociados à SHO não estavam presentes e não foi por isso 
possível, a aplicação de estratégias preventivas. A justiica-
ção para o aparecimento isolado de derrame pleural conti-
nua em investigação. Uma hipótese proposta é que nestes 
casos, a permeabilidade vascular poderá estar aumentada de  
forma seletiva no território vascular pulmonar. Especulações 
foram efetuadas acerca da eventual existência de fatores 
ováricos que atuassem seletivamente nos tecidos pleurais, 
mas uma ação direta e localizada será improvável1,9,11. Uma 
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outra explicação possível é que o hidrotórax isolado pode 
surgir da combinação de pressão intra abdominal positiva 
com a presença de defeitos diafragmáticos que promove a 
transferência de líquido intra abdominal para o espaço pleu-
ral16. A localização preferencial do derrame pleural à direita 
relaciona-se provavelmente com a existência de menor dre-
nagem linfática neste hemitórax e com a maior prevalência 
de defeitos anatómicos na hemicúpula diafragmática direi-
ta17. Nos casos em que coexiste ascite e derrame pleural, a 
paracentese ou culdocentese evacuadoras são as interven-
ções adequadas. No caso clínico apresentado, a atitude tera-
pêutica indicada foi a realização de toracocenteses e evolu-
ção clínica e analítica decorreu conforme previsto.

CONCLUSÃO 

Com este caso clínico pretende-se chamar a atenção para a 
importância da presença do alto índice de suspeição para o 
diagnóstico da SHO e suas complicações. As doentes com 
SHO devem ser tratadas de forma urgente e com uma abor-
dagem multidisciplinar.
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