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INTRODUÇÃO

A hiperreacção luteínica (HL) caracteriza-se por um
aumento benigno do volume ovárico, de intensidade
variável, à custa de múltiplos quistos, por vezes
acompanhada de desequilíbrio hidroelectrolítico 1. É uma
complicação rara na gravidez. É uma das características
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ABSTRACT

Hyperreactio luteinalis is characterized by moderate to marked cystic enlargement of the ovaries due
to multiple benign theca lutein cysts. It is believed to be an exaggerated ovarian luteinization process
due to hyperstimulation or hypersensitivity to human chorionic gonadotropin. Hyperreactio luteinalis
may be associated with an excessive production of human chorionic gonadotropin either in
trophoblastic disease or in hyperplacentosis, but 60% of reported cases occurred in normal singleton
pregnancies. Hyperreactio luteinalis and spontaneous ovarian hyperstimulation syndrome are both
rare conditions during pregnancy, with indistinguishable ovarian sonographic appearances. However,
differential diagnosis is clinically unimportant, as management of both entities is similar. We present
the case of a 30-year-old primigravida, in whom markedly enlarged multicystic ovaries were observed
on routine ultrasound during the 35th week of a spontaneously conceived pregnancy, and that was
clinically diagnosed as hyperreactio luteinalis.

presentes no síndrome de hiperestimulação ovárica
(SHO) espontâneo e, nestes casos, dado o timing
diagnóstico variável, a distinção entre SHO e HL nem
sempre é clara. Apresentamos o caso de uma primigesta
com ovários multiquísticos aumentados bilateralmente
e discutimos a dificuldade do diagnóstico diferencial
destas situações durante uma gravidez espontânea.

CASO CLÍNICO

Mulher de 30 anos, primigesta, sem antecedentes clíni-
cos, ginecológicos ou cirúrgicos relevantes, recorreu ao
Serviço de Urgência por rotura prematura de mem-
branas pré-termo. Tratava-se de uma gestação espon-



tânea de 35 semanas e 5 dias, vigiada regularmente em
Consulta de Obstetrícia. Às 35 semanas, aquando da
ecografia de rotina, que mostrou um feto em
apresentação cefálica, no percentil 75, verificou-se
aumento de volume de ambos os ovários, com múltiplos
quistos. Não havia sinais clínicos sugestivos de doença
tiroideia ou de hiperandrogenismo.

Após 35 horas de rotura de membranas sem entrar
em trabalho de parto, com subida gradual dos
parâmetros inflamatórios (leucocitose de 13600 com
79,6% de neutrófilos e PCR de 2,0) foi submetida a
cesariana segmentar transversa, com extracção de
recém-nascido vivo, do sexo masculino, com 2665g,
apresentando um índice de Apgar de 7 ao 1º minuto, 8
ao 5º minuto e 9 ao 10º minuto, sem malformações
aparentes. Intra-operatoriamente confirmou-se a
presença de ovários aumentados de volume, com
dimensões aproximadas de 10 cm x 8 cm à direita
(fig.1) e de 6 cm x 4 cm à esquerda, com múltiplos
quistos foliculares.

No pós-operatório iniciou um quadro clínico
caracterizado por febre (máximo 39,2ºC) e dor

abdominal nos quadrantes inferiores, acompanhado de
leucocitose (17300), neutrofilia (88,1%) e PCR de 26,5
que subiu até aos 35,2 no 4º dia de pós-operatório. A
situação foi interpretada como eventual doença
inflamatória pélvica, tendo sido instituída antibioterapia
com ampicilina, metronidazole e gentamicina durante
10 dias. Iniciou ainda um quadro de íleus paralítico,
que reverteu com intubação naso-gástrica, e de oligúria,
que reverteu com soroterapia endovenosa.

No internamento realizou ecografias pélvicas seriadas,
que revelaram a manutenção das dimensões e
características dos ovários descritas anteriormente (fig.2),
bem como a presença de moderada quantidade de líquido
livre na cavidade pélvica. A radiografia de tórax não
mostrou evidência de alterações significativas,
nomeadamente, derrame pleural ou pericárdico. A
tomografia computorizada abdomino-pélvica confirmou
os achados ecográficos ováricos, sem outras particula-
ridades. Analiticamente constatou-se ainda hipoalbu-
minémia ligeira (2,5 g/dL) com função tiroideia normal.

Teve alta ao 13º dia de pós-operatório, apresen-
tando-se clinicamente melhorada e com manutenção

Fig. 1 – Aspecto macroscópico do ovário direito.
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Fig.2 – Aspecto ecográfico ao 5º dia de pós-operatório. Ovário direito (A) e ovário esquerdo (B).

 A

B

do aspecto ecográfico dos ovários. À data da alta tinha
uma hCG de 75 U/L, um CA125 de 499 U/mL e uma
αFP de 45,4 ng/mL.

Ao 24º dia pós-operatório a ecografia pélvica
revelou ovário direito com 7,1 cm x 3,8 cm e ovário
esquerdo com 4,6 cm x 1,7 cm. Os valores analíticos
nesse dia eram hCG de 9,9 U/L, CA125 de 98,8 U/mL

e αFP de 7,4 ng/mL. Foram igualmente doseados os
níveis de testosterona, androstenediona e SDHEA que
se encontravam dentro da normalidade.

Ao 76º dia pós-operatório foi submetida a
ressonância magnética abdomino-pélvica, que mostrou
ovários de dimensões normais, com padrão micro-
folicular, sem outras alterações.

47

Acta Obstet Ginecol Port 2008;2(1):45-50



DISCUSSÃO

Perante o aparecimento no 3º trimestre, de um aumento
bilateral do volume ovárico, à custa de múltiplos quistos,
com aspecto em “roda dentada” e sem sintomatologia
associada, a suspeita diagnóstica foi de uma hiperrea-
cção luteínica. A HL foi descrita pela primeira vez por
Burger em 1938, no decurso de uma gravidez complicada
por isoimunização Rh2. É considerada uma resposta
folicular exagerada, com luteinização das células da teca,
por hiperestimulação (níveis aumentados de hCG) ou
hipersensibilidade à hCG (níveis normais de hCG).
Caracteriza-se por um aumento benigno bilateral do
volume ovárico, de intensidade variável (pode ultrapassar
os 35 cm de diâmetro3), à custa de múltiplos quistos, por
vezes acompanhada de desequilíbrio hidroelectrolítico1.
Historicamente, o diagnóstico da HL é ocasional e tardio
durante a gravidez, dado frequentemente não apresentar
sintomatologia2. Contudo, uma hemorragia intra-quística
pode provocar um quadro de dor abdominal ou raramente
o ovário pode sofrer torção ou ruptura, com hemorragia
intra-abdominal3.Os quistos são diagnosticados
incidentalmente na ecografia (como no nosso caso clínico)
ou durante uma cesariana e, raramente, manifestam-se
como aumento anómalo do volume abdominal ou com
um quadro de abdómen agudo. A HL está associada em
10 a 37% dos casos a doença do trofoblasto4, como a
mola hidatiforme ou o coriocarcinoma, mas pode acom-
panhar situações de hiperplacentose/placentomegália,
como a gravidez múltipla, a diabetes, a isoimunização Rh
e a hidrópsia fetal2. A produção excessiva de hCG seria
a causa do seu aparecimento nestas situações, mas cerca
de 60% dos casos ocorreram em gravidezes simples
normais1,2. Nestas últimas, os níveis de hCG são
habitualmente normais1. No caso clínico presente, apesar
de não ter sido avaliada a hCG durante a gravidez, o
valor de 75U/L no pós-parto sugere valores normais de
hCG durante o 3º trimestre.

Wadja 5 foi o primeiro a citar 49 casos de HL não
associada a doença do trofoblasto, e uma pesquisa da
MEDLINE identificou cerca de 60 casos entre 1978
e 20026. O diagnóstico de HL pode ser feito em
qualquer trimestre mas, na revisão de Wadja, o aumento
bilateral dos ovários surgiu tipicamente no 3º trimestre
(em 54% dos casos) e menos frequentemente no

puerpério, 1º e 2º trimestres (16%, 16% e 14%, respecti-
vamente). Dos casos diagnosticados no pós-parto, 2/3
ocorreram nos primeiros 10 dias. O diagnóstico foi
incidental, durante uma cesariana, em 37% dos casos;
31% apresentaram-se com um quadro de abdómen
agudo (entre eles, 6 casos de hemoperitoneu e 6 casos
de torsão ovárica) e 32% com uma massa no exame
objectivo ou na ecografia. Cerca de 33% dos casos5

foram sujeitos a laparotomia diagnóstica ou terapêutica,
com ooforectomia na maioria dos casos por dúvidas
diagnósticas, dado o aspecto anaplástico dos ovários.

Apesar de, no nosso caso clínico, a ausência de
sintomatologia associada nos orientar de imediato para
um quadro de HL, é importante o diagnóstico diferencial
com o síndrome de hiperestimulação ovárica. Todas as
características macroscópicas, ecográficas e histoló-
gicas da HL, surgem igualmente no SHO. Contudo,
nestes casos, como o próprio nome o indica, existe um
conjunto de sintomas, sinais e alterações bioquímicas
que pela sua associação constante, formam uma
entidade. O SHO pode surgir espontaneamente ou de
forma iatrogénica. O SHO associado à indução da
ovulação com gonadotrofinas (FSH) e, mais raramente,
com citrato de clomifeno, é a forma iatrogénica. Nestes
casos surge imediatamente após a concepção, não
colocando dificuldades diagnósticas. O SHO espontâ-
neo, ao contrário do SHO iatrogénico, tem um timing
diagnóstico variável e já entra no diagnóstico diferencial
com a HL. Ambos podem surgir no contexto de
patologias semelhantes. Na literatura em língua inglesa
foram descritos 18 casos de SHO espontâneo entre 1978
e 20026, especialmente no contexto de gestações
múltiplas, hipotiroidismo7, mola hidatiforme, hiperandro-
genismo e síndroma de ovários poliquísticos, bem como
em gravidezes simples normais 8. Apresentam-se com
ovários aumentados por múltiplos quistos bilaterais,
simples ou hemorrágicos, de parede fina, com compressão
marcada do estroma (sinal de “roda dentada”) e
acompanham-se de diferentes graus de ascite 8, sendo a
ascite mais frequente no SHO do que na HL, na qual
está descrita em apenas 4% dos casos. Histologicamente
indiferenciáveis, os quistos estão preenchidos por um
líquido seroso, hemático ou por coágulos e são consti-
tuídos por uma camada interna de células da granulosa,
separada por uma pequena membrana de colagénio, da
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camada externa de células da teca interna luteinizadas.
Há um edema do estroma e das células da teca interna.
A camada da granulosa pode ou não mostrar sinais de
luteinização e pode estar ausente. A marca diagnóstica é
a acentuada hipertrofia e luteinização da teca interna.
Finalmente, ambos partilham a mesma atitude expectante
não cirúrgica8. Há contudo, algumas diferenças. A HL
pode ser unilateral e tem um curso mais lento, o que pode
simular um tumor do ovário e precipitar uma ooforectomia.
Nos dois casos descritos de HL unilateral não foi feito
um estudo histológico do ovário normal, o que significa
que poderiam existir alterações microscópicas sugestivas
de HL nos ovários de aspecto macroscópico normal5.
No SHO espontâneo a expansão ovárica bilateral e o
desequilíbrio hidroelectrolítico são mais frequentemente
fenómenos agudos de instalação rápida8.

Outra entidade que importa diferenciar da HL é o
luteoma gravídico (LG) visto que ambos se caracte-
rizam por uma reacção fisiológica de luteinização ovárica
aumentada. O LG é igualmente uma situação rara, que na
maioria das situações se distingue facilmente da HL por
ser um tumor sólido de células luteinizantes e unilateral
(em 65% dos casos), com ovários de dimensões normais.
Contudo, nos casos menos frequentes em que os ovários
se apresentam aumentados de volume bilateralmente e de
aspecto multiquístico, é necessário diferenciar o LG da
HL. O contorno ovárico normal1 no LG é a característica
que o distingue da HL, cujo aspecto em “cacho de uvas”
se deve ao contorno ovárico irregular. À semelhança da
HL, a maioria dos casos de LG são assintomáticos e
descobertos incidentalmente durante uma cesariana.
Apesar de tipicamente assintomáticos, o LG e a HL
partilham o facto de serem a causa benigna mais frequente
de virilização materna na gravidez9, descrita em 14 a 25%
dos casos de HL1 e em 25-50% dos casos de LG3. Não
há casos descritos de virilização dos fetos do sexo feminino
na HL, embora esta ocorra em até 50% dos fetos do sexo
feminino nos casos de LG. Não se sabe o porquê desta
diferença. Talvez haja na HL diferentes respostas dos
tecidos fetais e maternos aos androgénios; ou uma
protecção pelos estrogénios e progesterona ao nível dos
receptores; ou a presença, na circulação materna, de
androgénios ou seus precursores em situações de LG e
não de HL10. Há vários casos descritos de HL com níveis
elevados de testosterona, androstenediona e dihidro-

xitestosterona, com valores proporcionais às dimensões
ováricas10,11. Os androgénios normalizam no pós-parto,
embora a descida possa ocorrer ao longo de várias
semanas12. No nosso caso clínico não foram doseados após
o parto, mas cerca de 3 semanas depois encontravam-se
dentro dos valores de referência. Tanto a HL como o LG
regridem após o parto estando descritos raros casos de
recorrência em gravidezes subsequentes (4 casos de HL
e 2 casos de LG)1,2,3,5. No entanto, é difícil estimar a taxa
de recorrência destas lesões visto que a maioria dos casos
de HL descritos, já de si pouco frequentes, foram sujeitos
a ooforectomia1.

Além da HL e do LG, existem outras lesões benignas
que podem surgir na gravidez, simulando tumores malignos,
que importa ter presente no diagnóstico diferencial e que
são: o quisto folicular luteinizado, o quisto do corpo amarelo,
o cistadenoma, a decídua ectópica, e o tumor das células
da granulosa. O quisto folicular luteinizado é uma situação
rara, na maioria dos casos diagnosticada incidentalmente
durante uma cesariana ou na consulta de revisão pós-
parto3. O quisto do corpo amarelo surge apenas no 1º
trimestre. Tanto o quisto folicular luteinizado, como o quisto
do corpo amarelo e o cistadenoma são, ao contrário da
HL, lesões simples ou uniloculares, que não colocam
dificuldades no diagnóstico diferencial da HL. A decídua
ectópica pode ser encontrada a partir das 9 semanas de
gravidez e está presente em praticamente todos os ovários
no termo3. Tipicamente não dá manifestações mas, em
casos excepcionais, pode provocar uma hemorragia intra-
abdominal fatal 3. Macroscopicamente não se observam
alterações excepto nalguns casos em que se observam
nódulos acinzentados ou hemorrágicos na superfície
ovárica, que podem simular uma neoplasia. O seu aspecto
macroscópico, bem como a manutenção do contorno
ovárico normal, excluem uma HL. Os tumores da
granulosa são bilaterais em menos de 5% dos casos e,
apesar de partilharem com a HL a superfície irregular
com múltiplos quistos e componentes hemorrágicos, têm
componentes sólidos que os diferenciam. Além disso,
histologicamente a luteinização é focal, existem fibras
argirofílicas no estroma e as células da granulosa tem
um aspecto característico.

A incidência de tumores malignos na gravidez não é
conhecida com precisão mas ronda os 1/20.000 partos13.
Somente cerca de 5% das neoplasias anexiais diagnos-
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ticadas na gravidez são malignas, o que se deve em parte
ao grupo etário em questão13. No nosso caso clínico houve
uma descoberta incidental de ovários multiquísticos às 35
semanas, com dimensões inferiores a 10 cm e perante a
bilateralidade e a ausência de septos, nódulos ou papilas,
suspeitou-de de um distúrbio funcional e optou-se pela
vigilância e re-avaliação no pós-parto. Contudo, na presença
de um crescimento ovárico rápido é fundamental excluir
um carcinoma do ovário. A biópsia ovárica não é
recomendada pelo risco de hemorragia, dada a
hipervascularização e friabilidade dos tumores, bem como
o de risco de contaminação maligna. A RMN é
considerada, por alguns autores, o método de eleição na
caracterização de ovários aumentados na gravidez e na
exclusão de adenopatias e implantes peritoneais, com a
vantagem de não existir exposição fetal à radiação2,8. O
estudo Doppler dos vasos ováricos também permite excluir
fluxos patológicos. O CA 125 está normalmente elevado
na gravidez e na presença de ovários aumentados e
portanto não permite a diferenciação entre benignidade
e malignidade1. No nosso caso, os valores de CA 125
estavam aumentados no pós-parto, diminuindo com a
normalização da morfologia ovárica.

O tratamento da HL deverá ser conservador, dirigido ao
controlo da dor e correcção do desequilíbrio hidroelectrolítico,
se existir, dado o carácter auto-limitado com resolução
espontânea no pós-parto. Excepcionalmente, os quistos da
HL regridem espontaneamente durante a gravidez (1 caso
descrito)3. A regressão pode ocorrer lentamente, até 6 meses
após o parto4. A avaliação cirúrgica deve ser reservada para
os casos em que há ruptura dos quistos ou torsão ovárica, ou
quando não se observa regressão das lesões 8 semanas
após o parto4,14.

Não há casos descritos de doença inflamatória pélvica
associada a uma HL, pelo que a evolução do nosso caso
clínico se relacionará com a ruptura prolongada de
membranas e com a via de parto. A infecção pélvica
pós-cesariana é a principal causa de febre puerperal e
surge em cerca de 20% das mulheres com ruptura de
membranas ou sujeitas a uma cesariana intraparto, apesar
da profilaxia antibiótica15.

Em conclusão, a HL é uma entidade benigna associada
à gravidez que pode ser descoberta no decurso de uma
gravidez normal. O caso descrito realça a necessidade de

observar os ovários nas ecografias obstétricas. Após o
diagnóstico, o follow-up durante a gravidez e no pós-parto
deve ser feito com ecografias seriadas. O tratamento deve
ser conservador após exclusão de malignidade.

É obrigatório ter presente a HL no diagnóstico
diferencial de tumores do ovário na gravidez, com vista a
prevenir cirurgias desnecessárias e/ou a esterilização de
mulheres jovens.
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