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TERATOMA CÍSTICO OVARIANO MADURO BILATERAL

BILATERAL MATURE CYSTIC OVARIAN TERATOMA
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RESU MO

O tera to ma cís ti co ova ria no madu ro constitui neo pla sia deri va da

de célu las ger mi na ti vas e apre sen ta teci dos bem dife ren cia dos

pro ve nien tes dos três folhe tos embrio ná rios. É comum em mulhe -

res  jovens, sendo fre qüen te men te uni la te ral. O obje ti vo é apre -

sen tar o caso de pacien te de 19 anos com quei xa de apa re ci men -

to de massa abdo mi nal de cres ci men to pro gres si vo duran te seis

meses, que apre sen tou à ultra-sono gra fia abdomi nopél vi ca e à

tomo gra fia com pu ta do ri za da do abdo me acha dos suges ti vos de

tera to ma ova ria no. A meto do lo gia usada foi o estu do do pron tuá -

rio hos pi ta lar e a revi são de lite ra tu ra médi ca. A pacien te foi sub -

me ti da a lapa ro to mia explo ra do ra atra vés de inci são media na

infra-supra-umbi li cal, tendo sido rea li za dos exé re se de gran de

massa cís ti ca ova ria na à esquer da segui da de sal pin gec to mia

ipsi la te ral e exci são de peque no cisto ova ria no à direi ta. A micros -

co pia con fir mou que ambos os cis tos eram tera to mas cís ti cos

ova ria nos madu ros.
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O tera to ma cís ti co ova ria no madu ro é uma neo pla sia
deri va da de célu las ger mi na ti vas, sendo cons ti tuí do por
teci dos madu ros bem dife ren cia dos pro ve nien tes dos três
folhe tos embrio ná rios: ecto der ma, meso der ma e endo der -
ma. Recebe tam bém a deno mi na ção de cisto der mói de,
uma vez que em todos os tumo res exis tem ele men tos 
da epi der me.1

A sua taxa de fre qüên cia é ele va da em rela ção às neo -
pla sias ova ria nas. Estima-se que 10% de todos os tumo res
do ová rio sejam tera to mas cís ti cos madu ros.1 Incide usual -
men te em mulhe res  jovens e, segun do Koonings et al., esse
tumor repre sen ta 62% de todas as neo pla sias ova ria nas em
mulhe res com menos de 40 anos de idade.2

Freqüentemente não oca sio nam irre gu la ri da des mens -
truais.3 A trans for ma ção malig na é rara e varia de 1% a
3%4, ocor ren do mais fre qüen te men te na pós-meno pau sa.

RELA TO DE CASO

Paciente do sexo femi ni no, 19 anos, feo dér mi ca, sol -
tei ra, nulí pa ra e estu dan te.

Queixou-se de apa re ci men to de massa abdo mi nal de
cres ci men to pro gres si vo, com apro xi ma da men te seis
meses de evo lu ção, segui do de des con for to na  região peri-
umbi li cal e hipo gás trico duran te o últi mo mês, prin ci pal -
men te ao assu mir a posi ção de decú bi to ven tral e ao fle tir
o abdo me. Relatou ainda cons ti pa ção intes ti nal, ema gre -
ci men to de seis qui lo gra mas, hipo re xia, dis me nor réia
inten sa e hiper me nor réia duran te todo esse perío do.

Apresentou menar ca aos 11 anos e tem, desde então,
 ciclos mens truais irre gu la res. Fez uso de con tra cep ti vo
oral duran te os dois últi mos anos, tendo sido inter rom pi -
do o seu uso após o iní cio da doen ça. Na his tó ria fami liar,
pos sui uma tia com pas sa do pre gres so de uma ope ra ção
de tumor de ová rio.

O exame físi co evi den ciou muco sas hipo co ra das e
massa abdo mi nal de super fí cie lisa, limi tes bem defi ni dos,
indo lor à pal pa ção pro fun da, móvel em late ra li da de e
maci ça, esten den do-se desde a  região epi gás tri ca até 
a hipo gás tri ca.

Ao toque vagi nal, notou-se o abau la men to de massa
no terço supe rior da vagi na, que se movia simul ta nea -
men te à pal pa ção da massa abdo mi nal. O colo ute ri no
não foi iden ti fi ca do ao exame espe cu lar.

O hemo gra ma des ta cou Hb de 10,6 g/dl, Hm de
4.240.000 cel./mm e Ht de 33,3%.

À ultra-sono gra fia pél vi ca e abdo mi nal obser vou-se a
pre sen ça de massa com com po nen tes sóli dos e cís ti cos,
com múl ti plas sep ta ções gros sei ras e con tor nos irre gu la -
res, esten den do-se desde a pelve até a  região epi gás tri ca. O
útero, o endo mé trio e os ová rios não foram visua li za dos
(Figura 1). 
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Figura 1 - Fotografia da ultra-sonografia abdominopélvico mostrando
massa ovariana cística com septações grosseiras e delgadas ocupando o
abdome superior e o inferior.
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A tomo gra fia com pu ta do ri za da do abdo me cons ta tou
massa abdomi nopél vi ca cís ti ca de 22cm x 11cm x 15cm,
com den si da de mista, asso cia da a uma hidrou re te ro ne fro -
se grau 1 à direi ta (Figuras 2 e 3). 

A hipó te se diag nós ti ca foi de tera to ma cís ti co ova ria no.
A pacien te foi sub me ti da a lapa ro to mia explo ra do ra

sob anes te sia geral asso cia da a peri du ral. A via de aces so
foi a media na infra-supra-umbi li cal, sendo rea li za da a
exé re se de gran de massa cís ti ca ova ria na à esquer da asso -
cia da a sal pin gec to mia ipsi la te ral. Ainda na explo ra ção da
pelve, foi encon tra do, no ová rio direi to, um peque no
cisto que foi exci sa do. 

À macros co pia, o cisto ova ria no esquer do pesou
2.550g e mediu 23cm x 17cm x 9cm. A super fí cie era lisa,
muito vas cu la ri za da e de con sis tên cia elás ti ca (Figura 4). 

Ao corte, evi den ciou-se lesão cís ti ca bilo cu la da con -
ten do dois com par ti men tos dis tin tos sepa ra dos por septo.
O com par ti men to maior apre sen tou super fí cie lisa e
secre ção espes sa de cor acho co la ta da, enquan to o menor

mos trou super fí cie inter na parda com área ele va da e reco -
ber ta por pêlos e secre ção gor du ro sa flui da (Figura 5). 

O exame micros có pi co con fir mou tra tar-se de cisto
ova ria no con ten do, no com par ti men to menor, pele, ane -
xos cutâ neos e teci dos adi po so e osteo car ti la gi no so (inclu -
si ve dois den tes). Já no com par ti men to maior, o con teú -
do era necro-hemor rá gi co e, por tan to, não foi pos sí vel
iden ti fi car a ori gem embrio ló gi ca do mesmo. Na tuba
ute ri na esquer da não foram encon tra das alte ra ções no
estu do anato mopato ló gi co.

Na macros co pia do cisto ova ria no direi to foi obser va -
do tumor com diâ me tro de dois cen tí me tros de colo ra ção
bran ca cen ta, con sis tên cia elás ti ca e peque na quan ti da de de
pêlos. A micros co pia con fir mou tera to ma ova ria no con -
ten do pele e ane xos, teci do adi po so, teci do cere bral com
plexo corói de, teci do intra-ocu lar e muco sa colô ni ca.

No pós-ope ra tó rio a pacien te evo luiu bem e rece beu
alta hos pi ta lar no 3º dia.

Figura 2 - Fotografia de tomografia computadorizada do abdome, com
contraste oral e venoso, destacando a presença de volumosa massa císti-
ca abdominal.

Figura 3 - Fotografia de tomografia computadorizada do abdome, com
contraste oral e venoso, mostrando volumosa massa com calcificação
central espiculada.

Figura 4 - Fotografia de peça cirúrgica de ovário esquerdo apresentando
superfície externa vascularizada (seta A) e de pressão mediana (seta B).

Figura 5 - Fotografia de peça cirúrgica aberta, evidenciando pêlos,
dentes e pele.
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DIS CUS SÃO

O diag nós ti co foi de tera to ma cís ti co ova ria no bila te -
ral, com a pacien te apre sen tan do peque no cisto no ová rio
direi to e gran de tumor na gôna da esquer da. Observação
de inte res se é que os tera to mas são uni la te rais em até 88%
dos casos.5 A gran de maio ria é de peque no e médio tama -
nho, com diâ me tros osci lan do entre 10 cm e 20 cm,
muito embo ra possa se encon trar desde neo pla sias com
 alguns milí me tros de diâ me tro até  outras que ocu pam
gran de parte das cavi da des pél vi ca e abdo mi nal.1

Os cis tos der mói des apre sen tam cáp su la de reves ti -
men to espes sa, lisa e bri lhan te, com colo ra ção osci lan do
de acin zen ta da a parda, na depen dên cia da sua espes su ra.
A con sis tên cia varia em dife ren tes  locais do tumor, uma
vez que sob a cáp su la pode-se iden ti fi ca r desde gor du ra
liqüe fei ta até for ma ções den tá rias. Cortando-se a cáp su la,
o flui do geral men te dre na do é um mate rial sebá ceo liqüe -
fei to. Nos tumo res em que exis te gran de quan ti da de de
epi té lio intes ti nal fun cio nan te, pode ocor rer acú mu lo de
mate rial muci no so. Ao se esva ziar com ple ta men te o cisto,
obser va-se, ainda, a pro je ção de peque no nódu lo em qual -
quer local da face inter na da cáp su la deno mi na da pro ces -
so der mói de ou pro tu be rân cia de Rokitansky,1 que fre -
qüen te men te con tém glân du las sebá ceas, sudo rí pa ras e
folí cu los pilo sos. Contudo, qual quer outro teci do que
tenha ori gem nos três folhe tos embrio ná rios pode estar
pre sen te no tera to ma cís ti co madu ro, como é o caso da
pacien te em estu do. Nesta, somen te não foi obser va do epi -
té lio do trato res pi ra tó rio. Na casuís ti ca apre sen ta da por
Piato et al., encon trou-se 67% de gor du ra, 39% de car ti -
la gem, 32% de teci do ner vo so, 17% de epi té lio do trato
res pi ra tó rio e 7% de epi té lio gas trin tes ti nal.1

A pacien te estu da da, por pos suir um tera to ma de
gran des dimen sões no ová rio esquer do, apre sen tou sin to -
ma to lo gia impor tan te de des con for to abdo mi nal e cons -
ti pa ção intes ti nal. No entan to, esses tumo res são pre do -
mi nan te men te assin to má ti cos, poden do ser acha dos oca -
sio nais em lapa ro to mias, em ope ra ções cesa ria nas, em
inves ti ga ções radio ló gi cas intes ti nais ou mesmo em exa -
mes gine co ló gi cos de roti na.3

O tera to ma pode com pli car-se com a tor ção e a rup -
tu ra do cisto. Quando isso ocor re, ins ta la-se qua dro de
peri to ni te quí mi ca.6 Outra com pli ca ção tar dia e bem
menos comum é a dre na gem do con teú do do tera to ma
para a bexi ga, o intes ti no ou a vagi na, cons ti tuin do-se,
assim, as fís tu las.3

Ao toque bima nual essas mas sas são lisas,  móveis,
indo lo res e apre sen tam-se ante rio res ao útero.3 Na pacien -
te, devi do ao gran de abau la men to pro vo ca do pelo cisto
na cavi da de vagi nal, o colo do útero não 
foi iden ti fi ca do.

O méto do com ple men tar de esco lha para o diag nós ti -
co é a ultra-sono gra fia. Nos casos típi cos, obser va-se
tumor com con teú do líqui do denso, gru mo so, no inte rior
do qual se encon tra uma por ção sóli da mal defi ni da, res -
pon sá vel por forte som bra acús ti ca pos te rior – pro du zi da
por pêlos, ossos e den tes. Essa som bra difi cul ta a deli mi -
ta ção da pare de pos te rior da massa, for man do uma exten -
sa cauda, que, junto com o tumor, pro duz a ima gem
conhe ci da como “ponta de ice berg”. O tumor pode,
ainda, ter apa rên cia total men te cís ti ca e, às vezes, sóli da
não homo gê nea. Como são  lesões de alta eco ge ni ci da de,
algu mas vezes podem ser con fun di das com alças intes ti -
nais reple tas de gases.7

O tra ta men to ins ti tuí do foi o cirúr gi co. Fez-se lapa ro -
to mia explo ra do ra com a ane xec to mia à esquer da e a exé -
re se de cisto ova ria no à direi ta, pre ser van do-se o teci do
nor mal desta gôna da.

Os cis tos der mói des com mais de 10 cm ou aque les de
qual quer tama nho, porém com tor ção axial, devem ser
reti ra dos pre fe ren cial men te por meio de acesso lapa ro tô -
mi co. Já os tumo res com menos de 10 cm de diâ me tro
podem ser abor da dos por lapa ros co pia.1

Quando o tumor é uni la te ral, deve-se rea li zar ane xec -
to mia, con tu do, em crian ças e em mulhe res em idade
repro du ti va, a ope ra ção deve bus car a pre ser va ção do teci -
do ova ria no rema nes cen te nor mal.3 Nas mulhe res em
idade fér til que pos suem cis tos bila te rais, deve-se ten tar
pre ser var qual quer por ção de uma ou ambas as gôna das.1,8

Se o ová rio con tra la te ral for nor mal em tama nho e em
apa rên cia exter na, não há neces si da de de biop siá-lo,
deven do até mesmo ser evi ta do, pois uma ade rên cia ou
um cisto de inclu são pode ser for ma do, inter fe rin do com
a fer ti li da de da pacien te.4,9

SUMMARY

The ova rian matu re  cystic tera to ma is a neo plasm deri ved
from germ cells and pre sents well-dif fe ren tia ted tis sues
 coming from the three-embrio nary fol li cles. It is com mon
in young women, being fre quently uni la te ral. The objec -
ti ve was show the case of a 19-year-old woman with com -
plaint of appea ran ce of an abdo mi nal mass with pro gres -
si ve  growth  during six  months,  having abdo mi nal and
pel vic US and abdo mi nal CT sug ges ting ova rian tera to -
ma. The metho do logy used was the study from the hand -
book rela ting to a hos pi tal and a  review from medi cal lite -
ra tu re. The  pacient was sub mit ted at an explo ra tory lapa -
ro tomy  through a  medium infra-supra-umbi li cal inci -
sion, had been achie ved: extrac tion of a big  cystic ova rian
mass on the left fol lo wed by sal pin gec tomy at the same
side and extrac tion of a small ova rian cyst on the right.
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RESU MO

A par tir de uma pers pec ti va his tó ri ca dis cu te-se o con cei to de

sin to ma na medi ci na, obser vam-se as impli ca ções sobre a prá -

ti ca da clí ni ca e, fun da men tan do-se em refe ren cial psi ca na lí ti co,

são ela bo ra dos comen tá rios sobre a evo lu ção da psi quia tria.

Palavras-chave: História da medi ci na; Semio lo gia; Psi -

quia tria e psi ca ná li se; Medi ci na clí ni ca

O SIN TO MA EM MEDI CI NA

As pala vras tra zem con fu sões. A pala vra sin to ma é
usada ampla e livre men te, mas muda de con cei to em

con tex tos e dis ci pli nas dife ren tes. A pala vra semio lo -
gia tam bém tem sen ti dos diver sos. Semiologia e signo
são ter mos usa dos pela medi ci na e pela lin güís ti ca,
com sig ni fi ca dos dife ren tes. O pre sen te  ensaio pro cu -
ra com preen der o uso do termo sin to ma em medi ci na,
em rela ção com a trans for ma ção his tó ri ca do con cei to
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The micros copy rati fied that both of the cysts were matu -
re  cystic ova rian tera to mas.
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