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RESUMO

Hímen imperfurado (HI) é a alteração obstrutiva do aparelho genital feminino mais comum,
atingindo cerca de 1:1000 a 1:10.000 das meninas. Quando presente em adolescentes gera um
acúmulo progressivo de sangue na cavidade vaginal, e com ele, dor abdominal e pélvica, retenção
urinária até anúria. Um exame ginecológico minucioso pode ser o suficiente para o diagnóstico, sem
a necessidade de exames de imagem.
Neste relato apresentamos uma paciente de 13 anos com queixa dor abdominal baixa, massa
palpável em FIE e obstrução urinária. Primeiro ultrassom com laudo de cisto ovariano a esquerda
além de CA125 e CA19.9 estavam elevados. Novo US evidenciou hematocolpometra e após exame
ginecológico foi diagnosticado HI. Realizada abordagem cirúrgica com melhora total de dor e
apresentando micção espontânea. O CA 125 e o CA 19.9 são marcadores amplamente utilizado para
triagem de câncer de ovário, pâncreas dentro outros, porém estes também elevam-se em condições
benignas. A maioria das publicações relacionadas ao HI, são sobre apresentações clínicas,
complicações e tratamento. Este caso é um dos poucos casos na literatura que demonstra um HI
cursando com aumento de níveis de CA 19.9 e CA 125. O mecanismo que leva à essa elevação pode
ser a inflamação dos tecidos epiteliais: peritoneais, vaginais e uterinos; gerada pela obstrução da
saída do tecido descamado. Isso nos leva a interpretar que o HI pode ser mais uma causa benigna de
elevação destes marcadores.
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