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Prefácio

O livro Casos Clínicos em Ginecologia e Obstetrícia foi pensado para ser um 
instrumento de fácil acesso, conciso e de rápida leitura para estudantes medi-
cina e até mesmo para profissionais já formados que querem lecionar ou rever 
temas importantes da Ginecologia e Obstetríca. 

 Esta obra tem como objetivo proporcionar ao leitor uma leitura diferenciada 
de diversas patologias da mulher, por meio da apresentação de casos clínicos, 
os quais possuem dados reais, a fim de demonstrar que a medicina vai muito 
além dos livros, guidelines e artigos, ou seja, a prática clínica possui nuances 
que nem sempre são direcionadas por critérios diagnósticos rígidos. Queremos 
demonstrar que a arte médica deve ser aprendida tanto com o conhecimento 
dos livros base, quanto por intermédio de casos clínicos, pois, como disse um 
dos grandes exemplos dentro da Medicina, William Osler, "A medicina é apren-
dida à beira do leito e não nos anfiteatros". É baseado nessa máxima que o 50 
Casos Clínicos em Ginecologia e Obstetrícia foi desenvolvido, com o intuito de 
demonstrar que a prática clínica e a apresentação das diversas patologias pedi-
átricas devem ser individualizadas para cada paciente.

 Portanto, leve esta obra como um guia em sua prática clínica, contudo não 
deixe de lado o conhecimento preconizado pelos guidelines mais atualizados, 
pois o conhecimento associado à vivência clínica é de fundamental importância 
para o desenvolvimento do raciocínio clínico de excelência. Lembrando sempre 
que a arte médica, principalmente na Ginecologia e Obstetrícia, deve ter como 
aliada a empatia e a humanização.

Bruno Bastos Godoi
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Úlceras Vulvares em Adolescente

HISTÓRIA CLÍNICA

V.S.S., 14 anos, solteira, sexo feminino, branca, estudante. Foi ao consultório 
acompanhada pela mãe com queixa de feridas dolorosas na vulva, que surgiram 
há 5 dias; inicialmente na face interna do pequeno lábio direito e posteriormen-
te acometeu o lado esquerdo. Paciente nega prurido vulvar e leucorreia. Relatou 
quadro gripal há 10 dias, com febre (não medida) e adenomegalia cervical. Além 
disso, refere ansiedade nos estudos, não repercutindo em suas atividades diárias.

A paciente possui ciclos menstruais regulares (30/30 dias com duração média 
de 4 dias) e dismenorreia que melhora com uso de analgésicos comuns. Nega 
atraso menstrual e uso de métodos contraceptivos. Menarca aos 12 anos, nega 
sexarca e/ou qualquer tipo de contato íntimo. Paciente refere calendário vacinal 
completo, inclusive vacina contra HPV. 

Não tem queixas dos sistemas urinário (nega disúria, polaciúria, nictúria e 
incontinência urinária), endócrino (nega hirsutismo, alterações de apetite e al-
terações do desenvolvimento físico) e osteoarticular (nega sinais flogísiticos em 
articulações). Ademais, nega aftas bucais e xerostomia.

Possui antecedente familiar de tireoidopatia (avô paterno). Em relação aos 
hábitos de vida, tem alimentação qualitativamente e quantitativamente adequa-
da e realiza atividade física cinco vezes por semana. Nega consumo de álcool e 
outras drogas.

AUTORES AMANDA DOMINGOS CORDEIRO, CARLA LIZ BARBOSA 
SILVA E LARISSA DE CASTRO MONTEIRO.
ORIENTADOR(A) GLENDA APARECIDA MAGALHÃES CORDEIRO 
(ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA PELA FEDERAÇÃO 
BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, 
PRECEPTORA DA UNIDADE DE SAÚDE DA MULHER DO CURSO DE 
MEDICINA DA PUC-GO).
INSTITUIÇÃO PUC-GO - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS.
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EXAME FÍSICO

• Geral: bom estado geral; hidratada; normocorada; afebril; orientada no 
tempo e espaço; fácies atípica; sem edema. 

• Sinais vitais: FC: 88 bpm; FR: 18 irpm; PA: 100x60 mmHg; temperatura: 
36,6ºC.

• Pulmonar: tórax atípico, eupneica, respiração toracoabdominal, expansi-
bilidade dentro dos limites da normalidade. Som claro pulmonar. Murmú-
rio vesicular presente, sem ruídos adventícios.

• Cardíaco: ritmo cardíaco regular em 2 tempos, bulhas normofonéticas, 
sem sopros. Pulsos arteriais periféricos simétricos, sincrônicos e com am-
plitude dentro dos limites da normalidade.

• Abdome: abdome atípico. Ruídos hidroaéreos presentes e normais. Abdo-
me normotimpânico. Palpação superficial e profunda sem alterações.

• Mamas: M5 (escala de Tanner). Mamas simétricas, sem áreas de retração 
ou abaulamentos. Ausência de nódulos palpáveis.

• Ginecológico: inspeção estática: P4 (escala de Tanner); distribuição nor-
mal de pelos pubianos; hipertrofia de pequenos lábios. À abertura de pe-
quenos lábios observa-se a presença de úlcera genital única (1,5 cm em 
seu maior diâmetro) rasa em face interna de pequeno lábio direito com 
conteúdo purulento e outras 3 úlceras menores (em torno de 1 cm cada) 
com características semelhantes na face interna do pequeno lábio esquer-
do; hímen aparentemente íntegro. Realizada coleta de material vaginal 
com cotonete. Presença de linfonodos palpáveis e indolores em região in-
guinal bilateral.

EXAMES COMPLEMENTARES 

Exames Resultados

Hemograma
Eritograma, leucograma e plaquetograma dentro dos limites da 
normalidade

EAS Dentro dos limites da normalidade

Glicemia de jejum Glicemia de jejum

TSH 3,40 microUI/ml (VR: 0,53-3,59)

T4 livre 1,43 ng/dl (VR:0,93-1,60 ng/dl)
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Exames Resultados

Citologia vaginal Alterações celulares benignas: inflamatório leve com citólise

Vulvoscopia Lesões ulceradas e vesiculares em fase inicial 11 – 15

VDRL Não reagente (VR: não reagente)

Herpes simples I/II gG e IgM não reagentes (VR: não reagente)

Hemossedimentação 7 mm/h (VR: até 7 mm/1ª hora)

Proteína C reativa < 6,0 UI/ml (VR: < 6,0 UI/ml)

Ureia e creatinina Dentro dos limites da normalidade

Anticorpo anti-núcleo

Núcleo reagente; nucléolo não reagente; citoplasma não rea-
gente; aparelho mitótico não reagente; placa metafásica não 
reagente; título 1:160; padrão: nuclear pontilhado fino (VR: não 
reagente; títulos significativos > 1/80)

Anti-SM, Anti-RO e Anti-LA Não reagente (VR: não reagente)

CH50 20 U CAE (VR: 60-145 U CAE)

C3 complemento 139 mg/dl (VR: 90-180 mg/dl)

C4 complemento 40 mg/dl (VR:10-40 mg/dl)

Anticardiolipina
IgG: 9,71 GPL (VR: não reagente < 10 GPL)
IgM: 61,33 MPL (VR: não reagente < 7 MPL)

Exames de imagem e imagens das lesões

Figura 1. Úlcera genital maior em 

pequeno lábio direito.
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Figura 2. Vulvoscopia com lesões ulceradas bilaterais.

1. Como conduzir a consulta da paciente menor de idade?
2. A partir da anamnese e exame físico, quais as principais hipóteses 

diagnósticas?
3. Por que não foi solicitada a ultrassonografia pélvica para essa paciente?
4. Como os exames complementares  corroboram com as hipóteses diag-

nósticas?
5. Qual a conduta que deve ser adotada?

QUESTÕES PARA ORIENTAR A DISCUSSÃO

?

DISCUSSÃO

A paciente, menor de idade, veio acompanhada de um responsável legal, que 
presenciou a consulta. Vale lembrar a importância de estar com responsável, mas 
também deixar a paciente à vontade, tentando colher o maior número de infor-
mações possíveis no decorrer da anamnese; se houver necessidade, e a paciente 
assim o desejar, pedir para o acompanhante ausentar-se e aproveitar para avaliar 
a possibilidade de a paciente estar omitindo dados relevantes ou, na pior das hi-
póteses, ter sido vítima de abuso sexual1,2. Lembrando sempre de respeitar o sigi-
lo médico-paciente e só quebrá-lo quando a situação coloca em risco a paciente 
e/ou outras pessoas, conforme o artigo 74 do Código de Ética Médica3.

O caso clínico chama a atenção por se tratar de úlceras genitais em paciente 
virgem, que nega qualquer tipo de contato íntimo. Os sintomas gerais apresen-
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tados são vagos, tendo em vista que esta só referiu episódios de febre (não me-
dida) e um quadro de mialgia generalizado alguns dias antes do aparecimento 
das úlceras, acreditando tratar-se de um quadro gripal. A secreção nas úlceras 
só surgiu alguns dias depois, o que provavelmente se trata de infecção bacteria-
na secundária, tendo em vista a flora vaginal.

A possibilidade de síndrome de Behçet foi aventada, apesar de a paciente 
não queixar-se de aftas e/ou lesões oculares4. Foi encaminhada para a avaliação 
com reumatologista que solicitou diversos marcadores de doenças autoimunes. 
Os resultados dos exames realizados foram inespecíficos, uma vez que podem 
se alterar em processos inflamatórios diversos.

Pensou-se ainda em úlcera de Lipschütz por ser prevalente em pacientes 
adolescentes e virgens, cursando com febre, lesões vulvares dolorosas e ade-
nomegalia5. O quadro clínico é autolimitado, não excedendo 6 semanas. A etio-
logia dessa doença é desconhecida, podendo estar associada ao Epstein-Barr6.

Os exames de sorologia para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) 
foram solicitados apesar de a paciente negar sexarca e apresentar integridade 
himenal, mas pela suspeita de contato íntimo que poderia ter sido omitido na 
anamnese. A possibilidade de abuso sexual foi descartada pelo fato de a pa-
ciente apresentar-se tranquila, sem sinais físicos ou emocionais de uma possí-
vel agressão1. A citologia vaginal foi colhida para auxiliar na procura de algum 
agente etiológico específico (exemplo: herpes simples)7.

A vulvoscopia realizada não auxiliou no diagnóstico, tendo em vista que o 
médico executante não forneceu informações que acrescentaram algo novo ao 
caso e não foi feita a biopsia das lesões.

A ultrassonografia pélvica não foi solicitada pelo fato de analisar os órgãos 
genitais internos (útero e ovários), o que não se fez necessário nesse momento, 
por se tratar de doença na vulva (genitália externa)7.

Os exames laboratoriais de TSH e T4 livre foram solicitados para rastreamen-
to, devido a antecedente familiar não especificado e eventualmente se altera-
rem em caso de doenças autoimunes. 

Dentre os marcadores de doenças autoimunes, observamos que o FAN (Fator 
Antinuclear), CH 50 e anticardiolipina IgM estão fora dos limites da normalida-
de8. Os pais da adolescente foram orientados a retornar com a filha para reava-
liação com reumatologista em 4 semanas, para repetir e realizar novos exames; 
mas não deram seguimento. Assim sendo, não foi possível fechar o diagnóstico 
de doença autoimune.
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Conduta terapêutica inicial: banhos de assento com solução anti-inflamató-
ria, aplicação tópica de creme com associação de antibiótico e corticoide, além 
de analgésico tópico. A paciente foi encaminhada para o reumatologista, que 
prescreveu pulsoterapia com corticoide associada à colchicina. As úlceras vul-
vares desapareceram em 3 semanas, sem sequelas para a paciente.

Pelo fato de ser uma paciente jovem, sem vida sexual pregressa, o provável 
diagnóstico seria de úlcera de Lipschütz visto que apresentou febre, mais de 
uma lesão vulvar dolorosa, adenomegalia inguinal bilateral e a duração do qua-
dro clínico não excedeu 6 semanas. Foi realizada promoção de saúde ginecoló-
gica (higiene íntima, prevenção de ISTs e atualização de calendário de vacinas).

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS PRINCIPAIS

Doença de behçet

Herpes genital

OBJETIVOS DE APRENDIZADO/COMPETÊNCIAS

• A importância de uma consulta ginecológica diferenciada para a paciente 
infanto-puberal;

• Necessidade de uma equipe multidisciplinar devido às hipóteses diagnós-
ticas aventadas;

• Diagnósticos diferenciais de úlceras vulvares em pacientes que não apre-
sentam sexarca;

• Condutas diagnósticas e terapêuticas adotadas.

PONTOS IMPORTANTES

• Observar a peculiaridade do atendimento à paciente infanto-puberal;
• Valorizar a presença dos pais ou responsáveis pela adolescente, tendo em 

vista informações que acrescentam à anamnese, reforçando a importância 
do sigilo médico-paciente que só é revelado caso haja riscos para a pacien-
te e/ou terceiros;
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• Independente da queixa principal e sinal único genital (as úlceras), avaliar 
a paciente como um todo, explorando sinais e sintomas de outros siste-
mas, tendo em vista a possibilidade de se tratar de doença autoimune;

• Lembrar da possibilidade de abuso sexual ou contato íntimo omitidos pela 
paciente;

• Importância de uma equipe multidisciplinar de acordo com sinais e sinto-
mas encontrados no caso clínico;

• Aproveitar para realizar promoção de saúde, redimindo as dúvidas da pa-
ciente com relação à sexarca, ISTs, métodos contraceptivos, higiene ínti-
ma, dentre outras apresentadas na consulta;

• Aproveitar para atualizar o calendário de vacinas, tendo em vista que nes-
sa faixa etária a paciente já não se sente à vontade para acompanhamento 
com o pediatra;

• A úlcera de Lipschütz é uma entidade rara e de etiologia desconhecida, 
clinicamente caracterizada pelo aparecimento súbito de úlceras vulvares 
dolorosas em adolescentes sexualmente não ativas, rara em crianças;

• A doença de Behçet é um distúrbio autoimune de etiologia desconhecida 
e evolução crônica, com surtos de agudização, sendo caracterizada pela 
tríade clássica de úlceras orais e genitais recorrentes e irite de repetição. 
Acomete homens e mulheres na mesma proporção;

• O diagnóstico clínico de herpes genital se baseia no achado de múltiplas 
lesões vesiculares e dolorosas. Sintomas gerais e inespecíficos, como mal-
-estar, febre, cefaleia e mialgia podem acompanhar, especialmente, a in-
fecção primária. A transmissão ocorre, principalmente, por contato direto 
com secreções ou por autoinoculação.

REFERÊNCIAS 

1. Magalhães MLC, Reis JTL. Gineologia infanto-juvenil: diagnóstico e tratamento. 1. ed. Rio de 

Janeiro: Medbook, 2007.

2. Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Manual de ginecologia in-

fanto-juvenil. São Paulo: FEBRASGO, 2014.

3. Conselho Federal de Medicina. Código de ética médica: Resolução CFM n.° 1.931/09. Brasília: 

CFM, 2010.

4. Neves FS, Moraes JCB, Gonçalves, CR. Síndrome de Behçet: À Procura de Evidências. Revista 

Brasileira de Reumatologia 2006; 46: 21-29.
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Amenorreia primária em paciente 
com septo vaginal transverso
AUTORES BÁRBARA VALADÃO JUNQUEIRA, LAÍS RIBEIRO VIEIRA E IGOR DIEGO 

CARRIJO DOS SANTOS.

ORIENTADOR(A) GILMÁRIA BORGES SOUSA (MÉDICA GINECOLOGISTA E 

OBSTETRA, POSSUI TÍTULOS DE ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 

EXPEDIDOS FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, 

PROFESSORA DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 

BRASÍLIA, COORDENADORA DOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO 

HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA, DISTRITO FEDERAL. MÉDICA ESPECIALISTA 

EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO 

DISTRITO FEDERAL).

INSTITUIÇÃO UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA - UCB.

HISTÓRIA CLÍNICA

B.P.S, feminino, 13 anos, solteira, procurou atendimento apresentando “dor 
muito forte no pé da barriga”. 

Ao ser admitida no pronto-socorro apresentava dor hipogástrica, em cólica, 
sem irradiação, intensa e cíclica com duração de 4 dias ao mês e após esse perí-
odo mantinha dor de leve intensidade continuamente há 1 ano. Não estava em 
uso de drogas ou outros medicamentos. Relatava telarca aos 12 anos e pubarca 
aos 13, negava menarca e sexarca.

Foram solicitados ultrassonografia pélvica e exames laboratoriais para inves-
tigação. Um mês depois, procurou novamente o pronto-socorro devido à persis-
tência das queixas. Negava febre, vômitos e cefaleia.

EXAME FÍSICO

• Geral: paciente em bom estado geral, vígil, lúcida e orientada no tempo e 
espaço; corada, hidratada, acianótica, anictérica, eupneica, afebril. 

• Sinais vitais: PA: 117x75mmHg; FC: 107bpm; temperatura axilar: 36,7ºC
• Abdome: plano, flácido, timpânico à percussão, sem dor à palpação su-

perficial, com dor à palpação profunda em hipogástrio, massa palpável 4 
cm acima da sínfise púbica.
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• Exame ginecológico: grandes e pequenos lábios sem alterações e hímen 
íntegro com abertura natural; toque vaginal demonstrou vagina com fun-
do cego medindo aproximadamente 6 cm.

EXAMES COMPLEMENTARES  

Laboratório Valores obtidos Valores referenciais
Hemograma

Hemácias 5,40 x106/uL 3,90 – 5,30

Hemoglobina 15,6 g/dL 11,7 – 15,7

Hematócrito 45,0 % 40,0 – 50,0

VCM 83,3 fl 80,0 – 94,0

HCM 28,9 pg 28,0 – 30,0

CHCM 34,7 g/dL 32,0 – 36,0

RDW 10,3% 12,0 – 17,0

Leucócitos 14,6  x 103/uL 4,0 – 14,0

Neutrófilos Totais 89,0 % 30,0 – 64,0

Bastonetes 2,0 % 0,0 – 4,0

Segmentados 87,0 % 30,0 – 60,0

Eosinofilos 0,0 % 1,0 – 5,0

Basofilos 0,0 % 0,0 – 3,0

Monocitos 4,0 % 2,0 – 10,0

Linfocitos 7,0 % 30,0 – 70,0

Plaquetas 300 x 103/uL 150 – 450

Função renal
Ureia 18,0 mg/dL 15,0 – 40,0

Creatinina 0,70 mg/dL 0,60 – 1,00

EAS
Densidade 1,030 1,005 – 1,035

pH 5,0 5,0 – 7,0

Proteínas Ausentes Ausentes

Glicose Ausentes Ausentes

Corpos cetônicos Presente (+) Ausentes

Bilirrubinas Ausentes Ausentes

Hemoglobina Ausente Ausente

Urobilinogênio Normal Normal
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Nitrito Negativo Negativo

Células epiteliais 10/campo Até 5/campo

Leucócitos 8/campo Até 3/campo

Hemácias Ausente Escassa

Flora bacteriana + Raro

Filamento de muco + Ausentes

Cristais Ausentes Ausentes

Cilindros Ausentes Ausentes

Imagens da Ultrassonografia pélvica

1. Diante de suspeita de amenorreia primária qual a abordagem clínica ini-
cial mais adequada para elucidação diagnóstica?

2. Quais os diagnósticos diferenciais na malformação de genitália interna 
feminina?

3. Quais os achados em exame de imagem que auxiliam nos diagnósticos 
diferenciais em paciente com amenorreia primariam e canalização vagi-
nal em fundo cego?

4. Em que situações se faz necessária a investigação de cariótipo ou genéti-
ca em pacientes com amenorreia primaria?

5. Quais as complicações iniciais e tardias da amenorreia primária?

QUESTÕES PARA ORIENTAR A DISCUSSÃO

?
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DISCUSSÃO

A amenorreia é um distúrbio menstrual de alta prevalência e acontece quan-
do há alguma alteração no sistema endócrino ou anatômico feminino. Pode 
ser classificada como primária, quando há ausência de fluxo menstrual aos 14 
anos sem desenvolvimento puberal ou aos 16 anos quando há caracteres sexu-
ais secundários desenvolvidos. Para facilitar o estudo, as causas são divididas 
em compartimentos, sendo o compartimento I quando há alterações o trato de 
saída do fluxo menstrual (anatômico), compartimento II quando há desordens 
ovarianas, compartimento III envolve desordens hipofisárias e o compartimen-
to IV envolve desordens hipotalâmicas. Pode haver ainda outras etiologias para 
a amenorreia, como as doenças da tireoide ou Síndrome de Cushing. (1,2)

Para a identificação da etiologia da doença, uma anamnese minuciosa deve 
ser realizada (tabela 1), exame físico, dosagens hormonais e outros exames la-
boratoriais de acordo com as suspeitas, tais quais teste de gravidez, dosagem 
de FSH, prolactina e TSH. Exames de imagem como a ultrassonografia e a resso-
nância magnética podem ser úteis na investigação das alterações anatômicas e 
suas complicações (fluxograma 1). (3,2)  

Tabela 1. Perguntas relevantes para o diagnóstico das amenorreias. Fonte: adaptado de Mieli 

(2004) e Urbanetz (2016) 4,2

Houve menarca? Diferenciar amenorreia primária de secundária

Os ciclos eram longos?
Mulheres com SOP apresentam oligoamenorreia de 

longa data.

Há dor pélvica cíclica?
Geralmente associada a alterações anatômicas 

como septo transverso, hímen imperfurado, malfor-
mações uterinas ou agenesia cervical.

Uso de medicamentos?

Alguns medicamentos alteram a menstruação 
como os antidepressivos tricíclicos, anticonvulsi-

vantes, quimioterápicos, hormônios contraceptivos 
de depósito.

História obstétrica.
Tipos de parto, curetagens processos infecciosos, 

história de placenta acreta.

Hábitos alimentares e prática de 
atividade física.

Desnutrição e atividade extenuante são causas de 
amenorreia. 
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Procedimentos cirúrgicos prévios? 
Radioterapia pélvica?

Alguns procedimentos estão relacionados a siné-
quias uterinas. Radioterapia pélvica frequentemen-

te leva à falência ovariana.

Sintomas vasomotores? Apresentam-se como sinais de falência ovariana.

Doenças associadas?
Diabetes, estresse, depressão, nefropatia e outras 

doenças podem levar à amenorreia. 

Fluxograma 1. Diagnóstico da amenorreia primária

Fonte: adaptado de Cavalcanti (2007) 14.

Durante o exame físico é de extrema importância a avaliação dos órgãos geni-
tais. A presença de vagina em fundo cego pode ocorrer nas seguintes entidades: 
insensibilidade androgênica (as gônadas são testículos, porém há insensibilida-
de periférica à testosterona portanto não há diferenciação sexual masculina), 
agenesia uterovaginal (síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser) ou septo 
vaginal transverso (tabela 2). (2)

Tabela 2. Diagnósticos diferenciais em pacientes com amenorreia primária e suas respectivas ca-

racterísticas

Rokitansky
Insensibilidade 

androgênica
Septo vaginal 

transverso
Vagina Curta em fundo cego Curta em fundo cego Curta em fundo cego
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Rokitansky
Insensibilidade 

androgênica
Septo vaginal 

transverso
Pelos púbicos Normais Ausentes ou escassos Normais

Mamas Normais Normais Normais

Cariótipo 46XX 46XY 46XX

Gônadas Ovários Testículos Ovários

Testosterona total Normal Elevada Normal

Fonte: adaptado de Urbanetz (2016).2

A partir da anamnese da paciente, foi possível observar que se trata de uma 
amenorreia primária, e aventou-se a possibilidade de a origem ser anatômica, 
uma vez que a paciente apresentava uma dor pélvica cíclica. O exame físico e com-
plementar fortalece a hipótese de malformação de genitália interna, comprome-
tendo o terço superior da vagina, padrão normal em colo uterino e anexos, além 
da detecção de hematocolpo e imagem sugestiva de septo vaginal transverso. A 
paciente foi submetida à punção vaginal com retirada de 35ml de sangramento 
espesso e prescrito anticoncepcional hormonal oral contínuo para investigação 
diagnóstica posterior.

O septo vaginal transverso é uma anomalia que decorre da falha do processo 
de canalização vaginal ou da junção da porção terminal dos ductos mullerianos 
(ou paramesonéfricos) com o seio urogenital. Os ductos mullerianos originam as 
tubas uterinas, na porção cranial, e o útero e a parte superior da vagina na porção 
caudal. A fusão desses ductos também é responsável pela formação do ligamento 
largo e de dois compartimentos peritoneais: a bolsa retouterina e a bolsa vesicou-
terina. Estima-se que a incidência do septo vaginal transverso seja de 2:100.000 
mulheres. Os sintomas surgem concomitante à menarca e incluem: dor abdominal 
cíclica e amenorreia primária. As principais complicações são decorrentes do não 
escoamento do resíduo menstrual devido à obstrução do canal: os hematocolpos 
(retenção de sangue na cavidade vaginal), hematometra (retenção de sangue no 
útero) e hematossalpinge (retenção de sangue nas tubas uterinas). 5,6,13

As coleções líquidas podem ser muito volumosas e gerar compressão retal, da 
veia cava e dos ureteres, levando a um quadro de alto risco. Dessa forma, o mane-
jo da paciente com septo vaginal transverso demanda um diagnóstico precoce e 
uma abordagem cirúrgica que preserve a fertilidade e evite as complicações. Infe-
lizmente, o reparo no período pré-puberal é associado a uma alta taxa de estenose 
vaginal, o que pode requerer uma nova abordagem subsequente. Atualmente, a 
ressecção histeroscópica do septo é considerada uma alternativa eficaz e segura, 
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sendo que até a cirurgia o uso de anticoncepcionais hormonais contínuos se mos-
trou bastante eficiente em diminuir os riscos de complicação, uma vez que inibe o 
fluxo menstrual. No caso de ruptura do hímen nas virgens, a himenoplastia pode 
ser associada à septoplastia vaginal. O sucesso da cirurgia ocorre quando a pacien-
te apresentar fluxo menstrual e ausência de dispareunia. 8,9,10,11,12

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS PRINCIPAIS

Síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser

Insensibilidade androgênica

Hímen imperfurado

Síndrome de Morris

OBJETIVOS DE APRENDIZADO/COMPETÊNCIAS

• Entender a abordagem clínica de pacientes com amenorreia primária;
• Estudo dos diagnósticos diferenciais na malformação de genitália inter-

na feminina;
• Avaliação dos achados em exame de imagem que auxiliam nos diagnósti-

cos diferenciais em paciente com amenorreia primaria e canalização vagi-
nal em fundo cego;

• Identificação das situações que se faz necessária a investigação de carióti-
po ou genética em pacientes com amenorreia primaria;

• Conhecimento das complicações iniciais e tardias da amenorreia primária.

PONTOS IMPORTANTES

• A investigação da amenorreia deve sempre começar pela anamnese deta-
lhada e exame físico minucioso. 

• Muitas vezes os exames laboratoriais não serão de grande valia na investi-
gação da causa da amenorreia. 

• É de extrema importância que o diagnóstico seja feito de maneira precoce 
e certeira, a fim de evitar as complicações da condição. 
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• Os sintomas geralmente surgem após a menarca e incluem dor abdominal 
cíclica e amenorreia primária. 

• A obstrução do canal pode levar a complicações associadas ao não escoamen-
to do fluxo menstrual com o acúmulo de sangue na vagina, útero e trompas. 
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