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DOR PELVICA AGUDA

• Parceria SOGIMIG-CRMMG 2010



Categorização

• Tipo de Fibra
− Somática
− Visceral

• Tipo de Origem
− Inflamatória
− Neuropática

• Parceria SOGIMIG-CRMMG 2010



• Parceria SOGIMIG-CRMMG 2010

• Dor somática-
-Fibras mielinizadas do sistema nervoso 
somático
-Bem localizada (corresponde ao 
dermatomo inervado)

• Dor visceral-
-Fibras pouco mielinizadas do SNA
-Dor difusa, menos precisa



• Parceria SOGIMIG-CRMMG 2010

Tipos de dor

• Dor somática 
• Tipo pontada, bem 

localizada

• Dor visceral
• Mal localizada, 

difusa

• Distensão
• Isquemia
• Necrose
• Espasmos dos 

órgãos Abdominais



Dor visceral

• Intestino delgado 
• Apêndice
• Ceco

• Dor Periumbilical

• Cólon
• Bexiga
• útero

• Dor Hipogátrica 
• Dor Supra-púbica

Gallagher, 
2004



Dor visceral
Menor Isolamento 

Elétrico

Transferência de 
Impulso à Nervos 

Somáticos 
Adjacentes

Localização da dor em:
• Parede abdominal
• Músculo

Convergência 
Viscero-
Somática

Perry, 
2003



Dor Pélvica Aguda

− Sinais e sintomas são geralmente 
inespecíficos

− Quadro clínico pode variar amplamente: 
doenças diferentes podem levar a quadro 
clinico semelhante, e a mesma doença pode 
ter manifestaçoes diferentes

− Diagnóstico correto pode ser difícil de ser 
estabelecido.

Kruska, 
2010



Anamnese    

Realizar perguntas abertas e estruturadas para revelar:

Início
Tipo
Localização
Duração
Referida / Migração

História

Kruska et al.  Am Fam Physician 2010; 82(2):141-147



Dor Pélvica Aguda

-Observar como a dor é descrita

História

Dor Visceral do intestino 
ou órgão Sólido

Dor Parietal ou 
inflamação peritoneal



Dor Pélvica Aguda

- Intensidade e tipo de início da dor se 
correlaciona com lesão tecidual.

História

Inicio súbito
Perfuração intestinal
Acidentes vasculares agudos
Sangramento 



Dor Pélvica Aguda

• Evolução da dor. Mudança de localização 
(migração)

• Dor em região distante do local da lesão 
(dor referida)

• Há eliminação de gases e/ou fezes?

História

Não focar apenas na dor atual 
apresentada

Buscar informações sobre início da dor



• Ciclos menstruais
• Uso de contraceptivos
• Cirurgias previas 

• Checagem de exames laboratoriais e ou 
de imagem prévios 

História



Dor Pélvica Aguda

• Observar uso de medicações
História

DROGA Participação no Quadro
AINS - Inflamação gastro-intestinal

- Perfuração

Esteróides - Dificulta o diagnóstico
- Peritonite avançada

Imunossupressores - Diminuição da dor presente
- Diminuição da resposta Inflamatória

Opióides - Obstrução Intestinal Funcional
- Espasmo do Esfíncter de Oddi
- Diminuição do sensório



DROGA Participação no Quadro
Anticoagulantes - Sangramento de corpo lúteo

- Sangramento gastrointestinal
- Hemorragias Retroperitoneais
- Hematoma do revestimento do reto

Álcool - Coagulopatia secundária
- Hipertensão porta secundária

Cocaína - Isquemia Intestinal;

História



Dor Pélvica Aguda

• Inspeção do Paciente
− Observação de posição Antálgica
− Mudança constante de posição
− Palidez 
− Diaforese

Exame Físico



• Inspeção do Abdomen
− Atenção a todas as cicatrizes
− Abaulamentos
− Equimoses

• Ausculta
− Ruídos Hidro-aéreos

• Diminuição
• Hiperatividade
• Sons metálicos / Ecos

Exame Físico

Examinar a área de dor por último

Cicatrizes Cirúrgicas
Aderência &Obstrução Intestinal
Hérnia & Encarceramento



• Avaliar sinais de irritação peritonial. 
• Diferenciar retraimento voluntário do involuntário

Exame Físico

Músculos relaxam durante inspiração 
no retraimento voluntário



Dor Pélvica Aguda

Exame Físico

Mudança da PA e do Pulso após 1 
minuto de Mudança de decúbito
Decúbito horizontal   Ortostatismo

Hipovolemia

Hidratação Venosa antes de completar 
exame

Elevação da Freq de Pulso ≥30 bpm
Queda ≥ 20 mmHg na PAS

Desordens Neurológicas /  Tricíclicos  /   Anti-hipertensivos



Sinal Descrição Diagnóstico/Condição

Sinal de Chandelier Dor intensa abdominal pélvica 
com a mobilização do colo uterino

Doença Inflamatória Pélvica

Sinal de Fothergill Massa da parede abdominal que 
não cruza a linha média e 
permanece palpável após 
contração do reto abdominal

Hematoma do músculo reto-
abdominal

Sinal de Danforth Dor no Ombro à inspiração Hemoperitôneo

Sinal de Cullen Ecmose peri-umbilical Hemoperitôneo

Sinal do Obturador Dor hipogástrica após flexão e 
rotação externa da coxa direita 

Abscesso Pélvico ou massa 
inflamatória pélvica

Exame Físico



Sinal Descrição Diagnóstico/Condição

Sinal de Charcot Dor abdominal superior direita 
intermitente, icterícia e febre

Coledocolitíase

Sinal de Aaron Dor ou sensação de pressão no 
epigástrio ou tórax anterior após 
pressão contínua no ponto de 
McBurney

Apendicite Aguda

Sinal de Rovsing Dor no ponto de McBurney após 
compressão do abdome inferior 
esquerdo

Apendicite Aguda

Sinal de Murphy Dor causada pela inspiração 
quando se comprime o abdome 
superior direito

Colecistite



Dor Pélvica Aguda

• Laboratório
− Hemograma
− ß-hCG quantitativo 
− GS e fator Rh 
− Sedimentoscopia e Elementos anormais da urina
− Estudo Microbiológico da urina
− Bilirrubinas
− Amilase
− Lipase
− Aminotransferase
− Fosfatase Alcalina
− Lactato
− Análise de secreções vaginais

• PCR (Multiplex) • Chard. Hum Reprod. 1992;7(5):701-710 
• Kruska et al.  Am Fam Physician 2010; 82(2):141-147



DIAG. DIFERENCIAL

• Imagem
− Realizar diagnóstico com a menor exposição 

à radiação possível
− US (Transvaginal; Abdominal)

• US : se inconclusivo – TC
− Estratégia com maior sensibilidade e menor exposição 

possível.

Laméris et al. BMJ. 2009;338:b2431. 



Dor Pélvica Aguda

• Condições Urgentes

− As primeiras a serem consideradas
• Cisto Ovariano Roto Hemorrágico
• Doença Inflamatória Pélvica
• Apendicite
• Gravidez Ectópica
• Torsão Ovariana



Causas não ginecológicas
• Processos obstrutivos, inflamatórios e 

infecciosos do TGI
• Litíase renal
• Trombose de varizes pélvicas
• Abscessos retroperitoniais 
• Outras: Metabolicas (porfiria aguda)

Hematologicas (crises drepanociticas)
Toxinas e drogas



• Apendicite • Diverticulite 



Litíase renal



Trombose de varizes pélvicas



• Psoíte • Abscesso 
retroperitonial



Causas de dor pélvica aguda de 
origem ginecológica

• Gravidez ectópica
• Acidentes com cistos ovarianos: 

-rotura e hemorragia
-torção

• DIP
• Necrose e torção de pedículo de miomas
• Hematocolpos e hematométrio
• Outros 



Dor Pélvica Aguda

• Estratificação por idade

− 3 grupos 
• Adolescentes 
• Mulheres em idade reprodutiva
• Mulheres pós-Menopausa

Kruska et al.  Am Fam Physician 2010; 82(2):141-147



Adolescentes
Hematocolpos e hematossalpinge

• Adolescentes com dor cíclica
-sem menstruação: hímen imperfurado, 
septos vaginais transversos

-com menstruação: útero bicorno com 
corno não comunicante





Rotura e hemorragia

• Rotura e sangramento são fisiológicos em 
ciclos ovulatórios

• Retenções foliculares e Corpo lúteo cístico 
pode ser incidental

• DOR:   -distensão cápsula
-irritação peritonial



Menacme
Cistos funcionais

correspondem a 90% das massas anexiais 
no menacme

Retenção folicular
• Maioria < 6 cm
• Resultantes de estímulo 

gonadotrófico anômalo
• Resolução espontânea 

após 2 ciclos 
consecutivos

Cistos corpo lúteo 
• Resultantes de 

sangramento excessivo 
para dentro do folículo 
roto

• Podem ser sintomáticos



Retenção folicular



Corpo lúteo



Cistos de corpo lúteo
• Decorrentes de sangramento excessivo para 

dentro do folículo roto
• Podem levar a dor e irritação peritonial
• Remissão espontânea em no máximo 2 ciclos
• Raras vezes a quadro de abdômen agudo com 

hipovolemia grave
• Quadros potencialmente mais graves em 

mulheres em uso de anticoagulantes



Diagnóstico 

• Dor súbita e de início bem definido
• Fatores predisponentes e agravantes: 

-distúrbios da coagulação
-uso de anticoagulantes

• US: método de escolha



Corpo lúteo hemorrágico

• Presença de líquido livre
• Dor é provocada ou piora com o toque do 

transdutor
• Aspecto ecográfico depende do estagio do 

sangramento: -predominantemente cístico
-aparência mista
-aparência sólida



Corpo lúteo hemorrágico

• Cistico • Predominantement
e cistico



Corpo lúteo hemorrágico

• Tu misto • Aparência solida 



Dopplervelocimetria 



Corpo luteo
controle 



Corpo lúteo hemorrágico
• Tratamento conservador
• Correção das diáteses hemorrágicas

• Cirurgia:  -choque hipovolemico 
-piora progressiva do 

hematócrito ou aumento do sangramento 
ao US



• Parceria SOGIMIG-CRMMG 2010



• Parceria SOGIMIG-CRMMG 2010

Torção anexial
Definida como rotação parcial ou total, 

transitória ou permanente do pedículo 
vascular ovariano, causando prejuízo da 
irrigação sanguinea, e obstruçao a 
drenagem linfática e venosa 



Torção anexial

• Corresponde a 2.5% das urgências 
ginecológicas

• Envolve os anexos em 67% casos
• <50% tem cistos ovarianos
• Mais frequente em jovens- até 20% dos 

casos em gestantes
• + frequente a direita



Torção anexial

• Anatômicas: ligamento tubo-ovariano longo
• Cistos ovarianos (teratoma mais frequente)
• Hiperestímulo ovariano e doença policística
• Hidrossalpinges, cistos paraovarianos, 

histerectomias

• Raro: endometriomas- DIP -doença maligna 



• Apresentação clínica

Dor abdominal baixa, unilateral,  início súbito e de 
intensidade muito forte

− Associada a rigidez e massa palpável 

− Náuseas e vômitos

Inespecífica, as vezes de difícil diferenciação de                 
outras causas de abdome agudo 

TORÇÃO OVARIANA



Fisiopatologia 

Torção do pedículo ovariano

Comprometimento da drenagem linfática e venosa

Edema e aumento de volume ovariano

Comprometimento da irrigação arterial

Aumento da pressão intra-ovariana

Isquemia/Necrose



Torção anexial
• US: exame de escolha
• Exame normal afasta possibilidade

• Fase inicial:     Edema: aumento de volume com 
aumento da ecogenicidade e deslocamento dos 
folículos para a periferia

• Fase tardia:     Massa anexial hipoecogenica 
• Pode haver concomitância com cistos e liq livre
• Dor ao toque ou mobilização



Dopplerfluxometria 

• Fases iniciais: -fluxo arterial e venoso
-< fluxo venoso

• Fase tardia:  -fluxo apenas arterial
-ausência de fluxo

Deve ser analisado de acordo com os dados 
clínicos e anexo contralateral 



Fase inicial



Fase tardia



Fase necrose



•Em pacientes do sexo feminino com quadro
de abdome agudo, principalmente aquelas
no menacme, devemos sempre pensar na
possibilidade de torção ovariana.

•Diagnósticos precoces possibilitam
intervençao precoce com preservação do
órgão.

•Evolução de mais de 16 horas: prognóstico
sombrio

CONCLUSÃO
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