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cisto  tEcalUtEÍnico na doEnça 
tRofoBlÁstica gEstacional: 
interpretação Ultrassonográfica
oVaRY tHEca lUtEin cYsts in tHE 
molaR PREgnancY: Ultrasound aspects

maURicio gUilHERmE dE camPos Viggiano, WaldEmaR naVEs do amaRal, aUsEni BEnto fERREiRa Viggiano

REsUmo
o sucesso no manejo e cura da doença trofoblástica gestacional (dtg) depende de rápido e acurado diagnóstico e instituição de 

terapêutica individualizada. Em virtude da dtg englobar uma variedade grande de entidades, cada uma com suas características, o 
médico deve permanecer alerta para identificar os pacientes com seus sinais e sintomas consistentes com dtg. o foco deste artigo é as 
manifestações clínicas bem como o diagnóstico pelo exame ultrassonográfico os cistos tecaluteínicos.

PalaVRas cHaVEs: doença trofoblástica gestacional, mola hidatiforme, cisto tecaluteínico.

sUmmaRY
successful management and cure of gestational trophoblastic disease (gtd) depends upon prompt, accurate diagnosis and institution 

of individualized therapeutic modalities. Because gtd encompasses a multitude of clinical entities, each with myriad presentations, cli-
nicians must remain alert to identify patients exhibiting signs and symptoms consistent with gtd. the focus of this article is the diverse 
manifestations as well as the diagnosis by ultrasound of theca lutein cysts of the ovary.
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a organização mundial de saúde (oms) divide a doença 
trofoblástica gestacional (dtg) histologicamente em distintos 
grupos, incluindo mola hidatiforme (completa, parcial, invasora), 
coriocarcinoma, tumor trofoblástico do sítio placentário (Pstt) 
e lesões trofoblásticas não classificadas. a gestação molar representa 
alteração placentária com anormalidades genéticas especificas 
no trofoblasto viloso, enquanto o coriocarcinoma e o Pstt são 
considerados verdadeiras neoplasias. (1)

a gestação molar ocorre como um resultado de um processo 
anormal de fertilização, e assim pode ocorrer seguindo qualquer 
tipo de concepção. Por longo tempo, epidemiologistas, geneticistas, 
e ginecologistas tem notado uma variabilidade na incidência entre 
diferentes regiões do mundo, sendo que no Brasil é de 1 caso para 
1.000 gestações. muitos fatores, incluindo infecção viral, má nu-
trição, bem como, efeitos de gestações anteriores, idade materna, 

consanguinidade, genéticos e fatores ambientais tem sido conside-
rados como fatores de risco para o desenvolvimento de dtg. a 
mola hidatiforme completa (mHc) (fig.1) e a mola hidatiforme 
parcial (mHP) diferem em seu potencial invasivo e propensão para 
transformação maligna. aproximadamente 8 – 20% das pacientes 
com mHc podem desenvolver doença trofoblástica persistente 
após o esvaziamento uterino. Enquanto a mHP em menos de 3% 
dos casos. a mola invasora (mi) é uma condição histologicamente 
benigna resultante da invasão do trofoblasto dentro do miométrio 
e/ou embolização de tecido molar no plexo venoso pélvico, com 
metástases mais comumente localizadas na vagina e pulmões. (2)
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figura1 – macroscopia de mola hidatiforme completa (mHc) 
mostrando vesículas e hemorragia intrauterina
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as manifestações clínicas tem no sangramento vaginal o sinto-
ma mais comum na mHc, cerca de 89 – 97%. aproximadamente 
40 – 50% das mulheres com mHc apresentam aumento uterino 
em relação à idade gestacional, consequente a hiperplasia trofo-
blástica com expansão e hemorragia dentro da cavidade uterina 
(fig. 2 ). Hiperêmese gravídica complica cerca de 15 – 25% dos 
casos de mHc e é geralmente associada com volume uterino 
aumentado e marcada elevação de gonadotrofina coriônica(hcg). 
Pré-eclampsia está associada em 12 – 27% das mHc e é rara se 
a gestação molar for diagnosticada antes de 10, 12 semanas. Hi-
pertiroidismo clinicamente evidente está associado em 2 – 7% 
das pacientes. insuficiência pulmonar aparece em cerca de 2% 
dos casos de mHc. (3)

figura 2 – Ultrassom de mola hidatiforme completa (mHc) 
mostrando massa de tecido heterogêneo, por vezes ecogênico, 
preenchendo a cavidade uterina, com imagens hipoecoicas 
(vesículas e coágulos)

cistos tecaluteínicos do ovário são comumente associados 
com mHc. a frequência deles varia dependendo se o diagnóstico 
é estabelecido pela clínica ou exame ultrassonográfico. cerca de 
50% das pacientes tem cistos maiores que seis cm de diâmetro 
(goldstein & Berkowitz, 1982). ovário aumentado de oito cm 
ou mais foi encontrado em 14% das pacientes tratadas por cur-
ry &Hammond,1975.Em outro estudo, 26% das mulheres com 
mHc tinham algum aumento anexial, média de tamanho de 
cisto de sete cm com variação de 3 – 20 cm (montz & schlaerth, 
1988). Entretanto, santos-Ramos et al.,1988, usando ultrassom 
observaram cistos tecaluteínicos > 5 cm de diâmetro em 46% 
das pacientes. 

Estes cistos crescem como resultado de extremamente ele-
vados níveis de hcg ( hiperestimulação ovariana com imagem 
semelhante àquela presente em casos de indução da ovulação); 
entretanto, montz et al. demonstraram que o crescimento e 
regressão dos cistos não são relacionados aos níveis de hcg. o 
fluido do cisto pode consistir de liquor seroso ou serosanguíneo. 
Eles são geralmente bilateral e multicístico. Podem ser notados no 
momento da apresentação, e aumentar substancialmente após o 
esvaziamento uterino. a sintomatologia relacionada ao cisto pode 
ser devida ao hemoperitôneo, torção ou rotura. laparoscopia tem 
sido empregada para aliviar sintomatologia de pressão pélvica, 
através de aspiração de fluido, e também para resolver a torção. 
Em geral, a intervenção é desnecessária e os cistos resolvem dentro 
de 12 semanas. (4)

as manifestações clínicas tem mudado consideravelmente nas 
recentes décadas, em função do diagnóstico precoce da mHc, 
através do exame ultrassonográfico. assim, cada vez menos en-
contramos metrorragia, útero aumentado para a data, hiperêmese 
gravídica, pré-eclampsia e cistose ovariana. a mHP raramente é 
diagnosticada antes do esvaziamento uterino. muitas pacientes 
apresentam com sinais e sintomas sugerindo aborto incompleto 
ou aborto retido. toda aquela sintomatologia descrita para a mHc 
pode estar associada com a mHP, mas tende a ser mais discreta, 
principalmente a cistose ovariana que é uma exceção. (2,5)

cerca de 20% das pacientes com mHc desenvolvem seque-
las malignas (mola invasora ou coriocarcinoma). Em 85% destas 
mulheres a doença é localizada no útero. cerca de 4% das mu-
lheres com mHP desenvolvem dtg persistente e quase sempre 
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figura 3 – Ultrassom de ovário aumentado de volume, com 
múltiplas formações císticas, foliculares, de conteúdo econegativo 
e bem delimitado
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é mola invasora. Várias manifestações clínicas são associadas com 
o aumento do risco para desenvolvimento da dtg pós-molar. 
cerca de metade das mulheres com volume uterino maior que 20 
semanas ou com proeminentes cistos tecaluteínicos desenvolvem 
dtg persistente após a gestação molar.

sendo na atualidade a ultrassonografia o método mais sensível 
e específico para diagnóstico de dtg, o exame ecográfico é de 
grande utilidade na identificação, medição e evolução dos cistos 
tecaluteínicos (fig.3). cabe, portanto, ao ultrassonografista quando 
do diagnóstico de mHc acrescentar os dados dos ovários, aferindo 
o diâmetro da cistose uni ou blilateral, principalmente que é um 
importante fator de risco na evolução para dtg persistente. na 
hipótese de diagnóstico de aborto incompleto ou retido, não dei-
xar de avaliar os ovários, já que há a possibilidade do diagnóstico 
diferencial com mHP.
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