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RESUMO 

 
Objetivo: descrever um caso de ooforectomia em paciente com luteoma gestacional, um 

pseudotumor ovariano relacionado a uma resposta exagerada do estroma ovariano aos 

hormônios da gravidez que regride após o parto. Relato do caso: mulher de 42 anos, em sua 

terceira gestação, evoluiu sem intercorrências. Durante a realização de cesariana, observou-se a 

existência de tumoração ovariana bilateral, sendo realizada ooforectomia. A análise 

histopatológica demonstrou-se tratar-se de um luteoma gestacional. Considerações finais: por 

não constituir um tumor verdadeiro e pela tendência à regressão no pós-parto, readquirindo as 

dimensões normais, deve-se avaliar com cautela a realização de ooforectomias em pacientes 

gestantes que apresentem aumento das dimensões ovarianas. 

 
DESCRITORES: Luteoma gestacional, ovário: pseudotumores, massas anexiais. 

  

INTRODUÇÂO 

Descritos pela primeira vez em 

1963 por Stemberg os luteomas 

gestacionais ou luteomas da gravidez são 

pseudotumores ovarianos
7,9,13

 decorrentes 

de uma resposta exagerada do estroma 

ovariano à gonadrotrofina coriônica 14
10

 

ocorrendo durante a gestação, notadamente 

em multíparas, de regra, no fim da gravidez 

(ainda não foram observados no início)
5
 

caracterizando-se por aumento ovariano que 

pode simular neoplasias
6
. 

         São bilaterais em 30% dos casos
11

, e 

multinodulares na metade dos casos
6
. O 

diagnóstico é feito por exame de ultrassom, 

porém normalmente são achados incidentais 

em cesarianas ou laparotomias pos-parto 

com finalidades contraceptivas, como 

laqueaduras tubárias
4,5

.  

         Como as células estromais produzem 

androgênios pode haver virilização materna 

e de fetos do sexo feminino em 25% a 30% 

dos casos
6
. Não requerem tratamento pois 

são autolimitados e em condições normais 

regridem no pós-parto
1,2,6,8,12

. Os autores 

apresentam um caso de luteoma gestacional 

que macroscopicamente assemelhava-se a 

neoplasia ovariana. 

RELATO DE CASO 

 

 

Paciente do sexo feminino, 42 anos, 

parda, residente em Tucuruí, Pará, em sua 

terceira gestação, sendo esta quatorze anos 

após a última gravidez, evoluiu sem 

intercorrências. Durante a realização de 

cesariana observou-se a existência de 

tumoração ovariana bilateral sendo 

realizada ooforectomia, com material 

enviado para estudo histopatológico. 

Os ovários mediam entre 8,5cm e 

6,5cm de diâmetro, pesando 74g e 87g. 

Apresentavam superfície externa lobulada 

castanho-acinzentada. Nas superfícies de 

corte o tecido era acastanhado, opaco e de 

contorno multinodulado (Figura 1). 

 



 
Figura 1: Nos cortes seriados dos ovários 

observam-se numerosas áreas amareladas 

correspondendo a massas hiperplásicas de 

células luteínicas. 
 

O exame histológico evidenciava 

grandes lóbulos de proliferação de células 

luteínicas com o citoplasma granuloso 

acidofílico, núcleos monofórficos e 

nucléolos inconspícuos. Tais lóbulos 

ocupavam amplamente a medular e a 

cortical ovariana. Atividade mitótica não foi 

observada (Figura 2). 

Diante dos achados o diagnóstico 

foi Luteoma Gravídico. 

Figura 2: Grupamento extenso de células 

luteínicas com citoplasma granuloso lembrando 

"células adrenais" 
13

, projetando-se até a cortical 

ovariana.  
 
DISCUSSÃO 

Os luteomas gravídicos apresentam 

diâmetro médio de 6,6cm, mas podem ter 

ampla variação de tamanho já tendo sido 

descritos desde casos microscópicos ou 

mais raramente com até 20cm de 

diâmetro
6,11

. Apresentam-se como massas 

hiperplásicas de células luteínicas
7
, de 

coloração amarelada, geralmente bilaterais, 

simulando cistoadenomas
2
. Tem 

consistência sólida, volume variável e 

possuem pseudocápsula formada por 

condensação do estroma. À secção, 

encontram-se áreas de degeneração cística e 

de hemorragia
5
. Por todas estas 

características e podendo ainda produzir 

sintomas virilizantes, ao serem encontrados 

no momento da cesárea ou da laqueadura 

tubária o médico assistente tende a realizar 

ooforectomia bilateral. 

Deve, portanto haver um consenso 

de que o encontro de formações tumorais 

sólidas, ou sólido císticas em associação ou 

não há quadros de hiperandrogenismo em 

gestantes não um é fator indicador de 

cesariana, muito menos de ooforectomia
11

, 

tendo-se em vista tratar-se de uma lesão não 

neoplásica que regride espontaneamente no 

pós-parto dentro de alguns meses
2,3,9,10,11

. 

            Alguns autores recomendam no 

máximo biópsia em lesões de aspecto muito 

suspeito
11

 evitando-se assim uma castração 

iatrogênica. 

  

 

 

 

 
 

 

 

 



SUMMARY 

 
 PREGNANCY LUTEOMA WITHOUT VIRILIZATION MISTAKEN BY AN OVARIAN 

TUMOR: AN OBSTETRIC TRAP 
Maria Vanda Catão ARNAUD, José Maria de Castro ABREU JUNIOR, Ana Carolina Emy Vicente 

HIDAKA, Lourival MENEZES FILHO. 

 

Purpose:to report a case of  pregnancy luteoma, an ovarian pseudotumors usually diagnosed 

during cesarian section or at postdelivery tubal ligation. After delivery the ovary size returns to 

normal in a few weeks. Case Report: A 46 year old female,(G 3, P 2) without complains.  

During cesarian section It was noticed an increase of the ovarian size, the approch was bilateral 

ooforectomy.The histhopathological diagnostic was  pregnancy luteoma .Final Considerations: 

being just a pseudotumor that decrease after delivery the surgeon must remember this 

nosological entity, that is easily mistaken by true ovarian tumors, and try to avoid an 

ooforectomy. 
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