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Complicação rara de gravidez heterotópica - Caso clínico
A rare complication of a heterotopic pregnancy - Case report
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Resumo
Embora a gravidez heterotópica seja um acontecimento raro, tem sido diagnosticada com frequência
crescente desde que as técnicas de Reprodução Medicamente Assistida se tornaram mais comuns e
acessíveis. A sua orientação é tema de grande discussão, não só pela raridade e subsequente falta de
experiência na sua resolução, como também pelas complicações a que se pode associar, nomeadamente na gravidez viável. Os autores descrevem o caso de uma primigesta de 40 anos com história de
infertilidade primária, orientada para o nosso serviço por perda hemática genital abundante. A gravidez resultou de fertilização invitro com doação de ovócitos e transferência de três embriões. O exame clínico e a avaliação imagiológica revelaram a presença de gravidez intra-uterina única evolutiva
e estrutura complexa altamente vascularizada com origem no istmo e exteriorizando-se através do colo uterino, compatível com trofoblasto. O recurso ao metotrexato permitiu a resolução com sucesso da
situação e a normal evolução da gravidez viável.
Palavras-chave: Gravidez heterotópica. Metotrexato. Complicações RMA. RMA. Gravidez
ectópica.

Summary
Although heterotopic pregnancy is a rare event, it has been diagnosed with increasing frequency since
assisted reproduction techniques have become more common and accessible. Its orientation is subject
of much discussion, not only for its rarity and subsequent lack of experience in its resolution, but also
for the possible associated complications, especially in the viable pregnancy. The authors describe the
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case of a 40 year-old primigravida with a history of primary infertility, oriented to our service due to
abundant genital blood loss. The pregnancy had resulted from in vitro fertilization with oocyte donation and transfer of three embryos. The clinical and imagiological evaluation revealed the presence of
a single intrauterine viable pregnancy and a highly vascularized complex structure originating from
the uterine isthmus and exteriorized through the cervix, consistent with trophoblast. The use of methotrexate led to the successful resolution of the situation with normal evolution of the viable pregnancy.
Key words: Heterotopic pregnancy. Methotrexate. ART. Complications ART. Ectopic pregnancy.

INTRODUÇÃO
A gravidez heterotópica é uma condição potencialmente fatal em que ocorre o desenvolvimento simultâneo de uma gestação eutópica e de outra fora da
cavidade uterina, sendo que os locais mais comuns de
implantação ectópica são as trompas de Falópio e o
canal cervical. É uma complicação obstétrica muito
rara, descrita pela primeira vez por Duverney (1) em
1708, quando divulgou o achado em autópsia de uma
mulher falecida em resultado de uma gravidez tubar
rota que também apresentava uma gestação intra-uterina. Estima-se que ocorra em cerca de 1:30 000 gestações espontâneas (2), associando-se a factores de
risco sobreponíveis aos da gravidez ectópica.
Trata-se de um diagnóstico mais associado às técnicas de reprodução medicamente assistida (RMA) e à
indução da ovulação (3,4), tendo-se verificando-se um
aumento da sua frequência com a maior acessibilidade
a estas práticas. Há estudos que indicam um risco de
100:10 000 nesta população (4). Os principais factores
predisponentes neste contexto são a elevada incidência
de ovulação múltipla, o factor tubar como causa da infertilidade e elementos técnicos na transferência embrionária, todos eles contribuindo para a ocorrência de
gestações ectópicas e heterotópicas (5).
Apesar de a sua incidência estar em ascensão, as
consequências mantêm-se potencialmente sérias dadas as dificuldade e atraso no diagnóstico. Algumas
patologias mais comuns a ter em conta como diagnóstico diferencial são a rotura de quisto ovárico em
gestação intrauterina, patologia do corpo amarelo e
processos inflamatórios do apêndice (5).
A avaliação precoce e atenta das gestações resultantes de
técnicas de RMA por ecografia transvaginal permite um diagnóstico atempado de gravidez heterotópica.
O mau desfecho obstétrico é ainda muito frequente, com uma taxa de abortamento de cerca de 35% da
gestação intra-uterina (5). Quando o diagnóstico é
feito precocemente, é possível evitar o mau desfecho
materno e da gravidez in situ.
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O tratamento depende do local de implantação da
gravidez ectópica. Outrora, passava pela histerectomia, perante a hemorragia de difícil controlo a partir
do local da implantação. No entanto, com o desenvolvimento de técnicas de diagnóstico cada vez mais
apuradas, é possível o tratamento médico ou expectante em várias situações, evitando um desfecho nefasto. O tratamento cirúrgico também tende a uma
menor agressividade, desde a introdução das técnicas
laparoscópicas; a salpingectomia e a salpingostomia
são o tratamento cirúrgico de eleição nos casos sem
critérios para outras hipóteses terapêuticas (5).
O tratamento conservador para resolução da gravidez heterotópica tem ganho popularidade, embora com
as limitações próprias da existência de uma gravidez in
situ viável. O metotrexato, a mifepristona e as prostaglandinas são as hipóteses terapêuticas disponíveis em
tratamento médico, porém acarretam efeitos adversos
na gravidez eutópica, pelo que nenhum é opção quando se pretende manter a viabilidade desta gestação (6).
O tratamento expectante foi descrito em situações
de bom prognóstico para resolução espontânea (7), no
entanto só é opção quando estamos perante uma gestação ectópica não evolutiva com evidências de reabsorção.

CASO CLÍNICO
É apresentado o caso de uma primigesta de 41
anos com antecedentes de infertilidade primária por
falência ovárica precoce, submetida a FIV com doação de ovócitos. Às 6 semanas de idade gestacional
(IG) realizou ecografia transvaginal, que revelava a
presença de saco gestacional uterino intracavitário
com embrião viável e a presença de outro saco gestacional de diminutas dimensões e sem embrião visível,
implantado no orifício cervical interno (OCI). Optouse por uma atitude expectante, com nova observação
após 4 semanas, altura em que a paciente iniciou hemorragia genital intensa e súbita.
Vol. 27- nº 6 - Noviembre-Diciembre 2010

A paciente foi orientada para o serviço de Urgência
da nossa unidade de Ginecologia / Obstetrícia, onde se
constatou que a hemorragia provinha de estrutura exofítica com cerca de 3cm de diâmetro, protrudindo através
do orifício cervical externo (OCE). Foi realizada biopsia e efectuado tamponamento vaginal para controlo
temporário da hemorragia. Analiticamente, a paciente
apresentava apenas anemia ligeira.
As hipóteses diagnósticas colocadas foram de carcinoma do colo uterino e de gravidez heterotópica
com exteriorização de estrutura trofoblástica do saco
gestacional implantado no OCI.
Na ecografia pélvica (fig 1), era visível uma formação hiperecógena altamente vascularizada, com 3
x 2,5 cm de dimensão originando-se no canal cervical, juntamente com gravidez evolutiva no interior da
cavidade uterina. A ressonância magnética nuclear
confirmou o ponto de origem e restantes características da estrutura (figs 2 e 3).
O exame histológico do fragmento obtido inicialmente confirmou tratar-se de tecido trofoblástico, decídua gravídica com áreas necrohemorrágicas e vilosidades coriónicas compatíveis com gestação do primeiro
trimestre, sem sinais de transformação molar.
Em decisão de grupo, e após pesquisa da literatura,
optou-se por tentativa de melhor caracterização da estrutura no bloco operatório para decisão terapêutica.
Ao exame sob anestesia, constatou-se então que a

Figura 1
Ecografia revelando colo uterino proeminente e altamente
vascularizado, com vasos rectos aparentemente com origem na região do istmo / canal cervical, não se individualizando este último; gestação evolutiva de 10s no interior
da cavidade uterina.
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formação apresentava vasos sangrantes de médio calibre e pedículo com inserção no canal cervical, com
subsequente dilatação e encurtamento deste.
Perante esta situação, procedeu-se à secção da estrutura com bisturi eléctrico a nível proximal e injecção de
25mg de metotrexato no tecido remanescente no colo.

Figura 2
Ressonância Magnética Nuclear (RMN) revelando estrutura heterogénea pediculada com cerca de 4x3,5cm, com vasos rectos (aparentemente arteriais), originando-se na região do orifício cervical interno e exteriorizando-se
através do canal cervical.

Figura 3
RMN - Prolapso de leiomioma submucoso pediculado?
Placenta acreta em expulsão?
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Para controlo da hemorragia, efectuou-se sutura hemostática com fio reabsorvível (fig 4) e colocou-se placa
hemostática (Spongostan®, Johnson&Johnson, Estados
Unidos) juntamente com tamponamento vaginal com
compressa. No final do procedimento, confirmou-se a
vitalidade da gestação intra-uterina de 11 semanas.
Foi medicada com antibioterapia profilática e
manteve repouso absoluto no leito até ao 4º dia de
pós-operatório. Ao 3º dia de pós-operatório foi retirada a compressa vaginal, sem sangue. A grávida manteve-se assintomática até à data da alta, que ocorreu
ao 10º dia de pós-operatório. A gestação intra-uterina
apresentava 13 semanas de IG e mantinha desenvolvimento favorável, com boa vitalidade fetal.
A restante evolução da gravidez decorreu sem intercorrências, resultando num parto eutócico às 31 semanas de IG após rotura prematura pré-termo de
membranas com início subsequente de trabalho de
parto. O RN do sexo masculino, com 1540g de peso e
Índice de Apgar de 9/10, foi internado na Unidade de
Cuidados Intensivos Neonatais por prematuridade.
Após evolução favorável, teve alta ao 22º dia de vida.
O exame antomo-patológico da placenta revelou

corioamniotite moderada por infecção periparto.
Actualmente, a criança tem 3 anos de idade e apresenta desenvolvimento psicomotor normal. A paciente não teve outras complicações.

DISCUSSÃO
A importância de uma vigilância inicial atenta de
gestações resultantes de ART é destacada neste trabalho, já que o diagnóstico precoce e tratamento
atempado destas situações resultam em prognósticos
perinatais semelhantes aos de gestações de fetos únicos. Pacientes com factores de risco para gravidez heterotópica devem ser submetidas a avaliação ecográfica rigorosa do aparelho genital superior e
fundo-de-saco de Douglas, mesmo após diagnosticada gestação uterina intra-cavitária (8).
Entre os artigos de gravidez heterotópica publicados,
nenhum reportava uma complicação semelhante à do caso apresentado, o que dificultou a adopção de atitudes.
Destaca-se a importância da exposição de situações singulares para que a partilha de experiências conduza a
uma melhoria dos cuidados em situações futuras.
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Figura 4
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