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Resumo
Cistos púbicos cartilaginosos(CPC) representam uma entidade rara e pouco conhecida que acomete a sínfise púbica.
Descrevemos o caso de uma paciente de 68 anos portadora
de cisto púbico cartilaginoso apresentando sintomas uriná-
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rios do trato inferior (STUI) de esvaziamento e armazenamento como únicos sintomas.
Quando sintomáticos, os CPC apresentam-se usualmente
com dor abdominal crônica e / ou massa vulvar. No caso relatado, o cisto realizava compressão uretral extrínseca levando à STUI.
Justifica-se a apresentação em face da raridade da patologia e manifestação clínica urológica atípica. Realizada também uma revisão da literatura pertinente.
Introdução
CPC representam uma entidade rara e pouco conhecida que acomete a sínfise púbica. Representam uma lesão cística com
cápsula rica em colágeno que contém tecido fibrocartilaginoso degenerado, mucina e debris acelulares (1). É mais comumente encontrado em multíparas, sendo produto de degeneração articular com esclerose subcondral (2).
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O diagnóstico é baseado no exame físico e na avaliação radiológica. Clinicamente manifesta-se com dor abdominal crônica ou massa vulvar que pode ser evidenciada ao
exame físico (3). As manifestações urológicas tais STUI são
incomuns.
Ultrassonografia, tomografia e ressonância magnética podem ser utilizados para auxiliar no diagnóstico.
rELAto do CASo
Paciente M.E.S, sexo feminino, 68 anos, negra, queixando-se de jato urinário fraco, urgência, urgeincontinência e
noctúria há aproximadamente 1 ano. Portadora de hipertensão
arterial sistêmica sem outras comorbidades.
Histórico obstétrico representado por 4 gestações
com todos os partos normais, sem abortamentos. Como cirurgias anteriores realizou histerectomia por miomatose uterina
há 8 anos e doação renal há 10 anos.
Ao exame físico não foram evidenciadas alterações
neurológicas, ginecológicas ou urológicas.
Realizado avaliação inicial com exame de urina tipo
I, urocultura, ultrassonografia de vias urinárias e iniciado tratamento empírico com anticolinérgicos (solifenacina 5 mg / dia)
associado à mudanças comportamentais.
Retornou ao ambulatório sem melhora dos sintomas
e exames complementares sem alterações. Em avaliação uro-

dinâmica completa para investigação da disfunção miccional,
evidenciou-se presença de hiperatividade detrusora com perdas e baixo fluxo urinário com elevada pressão detrusora padrão sugestivo de obstrução infra-vesical (OIV). (Figura-1)
Diante dos achados urodinâmicos e suspeita de OIV
foi realizada ressonância magnética pélvica que evidenciou
moderada osteoartrose de sínfise púbica, sinovite e lesão nodular com aspecto heterogêneo localizado na borda inferior
da sínfise púbica com realce periférico pós-contraste medindo 2.8 x 2.5 x 2.3 cm determinando compressão extrínsica
sobre a uretra, sugerindo cisto artrosinovial com conteúdo
hemático. (Figuras 2 e 3).
Optou-se por tratamento com abordagem cirúrgica
transvaginal, com dissecção superior e isolamento uretral até
sínfise púbica (Figuras 4 e 5). A tumoração foi identificada
(Figura-6), dissecada e ressecada. (Figuras 7 e 8).
O exame anatomopatológico evidenciou cisto púbico cartilaginoso, sem sinais de malignidade. Paciente evoluiu
bem recebendo alta hospitalar no segundo dia pós-operatório
com sonda vesical de demora. A sonda foii retirada ambulatorialmente 5 dias após procedimento cirúrgico.
Apresentou completa resolução dos sintomas e sem
recorrência dos mesmos durante seguimento ambulatorial até
12 meses após o procedimento. A paciente foi informada e
autorizou a publicação do presente relato e das imagens dos
exames de imagem e procedimento cirúrgico.

Figura 1. Eud (estudo urodinâmico) demonstrando oIV.
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dISCuSSão
Cistos púbicos cartilaginosos foram descritos pela primeira vez em 1996 e representam uma patologia rara e muito pouco
compreendida. Consistem em massas císticas bem circunscritas

que contém tecido fibrocartilaginoso com degeneração cística mucinosa de natureza degenerativa (1-3).
Encontrado mais frequentemente em multíparas pós-menopausadas seu diagnóstico é baseado em avaliação clínica com
anamnese e exame físico complementados por exames de imagem.

Figura 2. Cisto artrosinovial de sínﬁse púbica com
compressão uretral extrínseca. Lesão identiﬁcada
pela seta preta e compressão uretral pela seta branca.

Figura 4. Incisão supra-uretral.

Figura 3. Plano coronal da lesão (seta preta).

Figura 5. dissecção.
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Figura 6. Identiﬁcação da tumoração.

além de lesões malignas como carcinoma das glândulas de Bartholin, carcinoma de células basais e melanomas vulvares (6-7).
CPC representam uma condição benigna que deve
ser conduzida inicialmente de maneira conservadora e ser
reavaliada na presença de sintomas (8). Caso necessário o
tratamento de escolha é a ressecção cirúrgica do cisto já que
sua aspiração é tecnicamente dificultada pela espessura de
seu conteúdo e associada à altas taxas de reicidiva (9-11).
Não há relatos na literatura de recorrência após
exérese apesar de seguimento limitado (3 anos). Os pacientes
devem ser orientados quanto a possibilidade de incontinência
urinária pós operatória dado à proximidade anatômica com o
esfíncter uretral durante a dissecção. Pacientes assintomátiFigura 8. Aspecto ﬁnal após síntese.

Figura 7. Exérese da lesão.

Figura 9. Peça cirúrgica ressecada.

Clinicamente apresenta-se com dor abdominal ou
massa vulvar que pode ser evidenciada ao exame físico ginecológico com apresentação na linha média vulvar e aparente fixação à sínfise púbica (4). Sua aparência radiológica
depende da quantidade de material mucinoso e condrocítico
apresentado (4). No geral apresenta aspecto hiperecóide à
ultrassonografia, hiperdensidade à tomografia computadorizada e intensidade heterogênea nas sequências T1 e T2 da
ressonância magnética (5).
Diagnóstico diferencial de pacientes com massas vulvares incluem lipomas, cistos de Gartner, Bartholin e Naboth
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cos podem ser observados e serem reavaliados na presença
de sintomas (9-11).
ConCLuSão
Justifica-se a apresentação do presente caso pela
sua raridade e apresentação clínica atípica. Após breve revisão de literatura conclui-se que o cisto púbico cartilaginoso

além de diagnóstico diferencial com massas vulvares e dor
abdominal deve ser considerado em pacientes multíparas com
sintomas do trato urinário inferior e na presença de obstrução
infra vesical evidenciada ao estudo urodinâmico.
ConFLIto dE IntErESSES
Nenhum declarado.
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