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M.R, sexo feminino, 45 anos, branca, natural de Garça-SP, procedente de Marilia, 

tendo como profissão empregada doméstica, religião católica, com quadro de 03 

meses de hipermenorréia (sangramento vaginal de 12-14 dias/mês - cerca de 01 

pacote de absorventes/dia) sem investigação com piora há 02 dias. É atendida no 

Pronto Socorro da Ginecologia com astenia, tontura e palpitação com piora do 

sangramento (cerca de 03 pacotes de absorventes/dia). Nega febre. Anteriormente, 

ao quadro apresentava fluxo menstrual normal. G2P2A0 – 2 PVE sem 

intercorrências. Sem uso de contraceptivos orais desde a última gravidez há 07 anos. 

Refere relações sexuais normais no período. Nega dispareunia e a libido encontra-

se um pouco reduzida nas últimas semanas. 

Nega outras comorbidades. 

Nega história de patologias ginecológicas familiares. Pai falecido por IAM e mãe 

falecida por Ca mama. 

Ao exame físico encontrava-se: 

REG, orientado no tempo e no espaço, acianótica (saturando 94% Ar Aambiente), 
anictérico, eupneica (20ipm), afebril (36,2ºC), FC 120 bpm, FR 20 ipm, PA: 
100x60mmgh, mucosas hipocoradas ++++/++++ e desidratadas ++/++++, linfonodos 
de cabeça e pescoço e axilares não-palpáveis, sem edemas de membros inferiores, 
sem lesões gengivais e jugais; todos os pulsos presentes e palpáveis, musculatura 
normotrófica e normotônica. 
 
Tórax plano sem abaulamentos e retrações, ictus-cordis não-visível e não-palpável, 
2 bulhas rítmicas normofonéticas com sopro sistólico +++/++++++ foco aórtico. 
 
Sons claros pulmonares, FTV presente e distribuído, MVFD sem presença de ruídos 
adventícios 
 
Abdômen plano sem cicatrizes, sons timpânicos por todo abdômen, fígado a 02cm 
rebordo costal direito, Traube ocupado há 04 cm do rebordo costal esquerdo com 
ruídos hidroaéreos presentes e normoativos e palpação superficial e profunda 
dolorosa em hipogástrio. 
 
Sem alterações em inspeção com exame especular com sangramento de moderada 
quantidade com material amorfo exteriorizado no canal vaginal. O toque tinha um colo 
pérveo de 01 polpa centralizado esvaecido de 3 e útero aumentado de tamanho e 
endurecido. Anexos não palpáveis. 


