
 

 
CASOS CLÍNICOS 
 
Acretismo placentário  
 
CC01 - A IMPORTÂNCIA DOS FACTORES DE RISCO NO DIAGNÓSTICO DA PLACENTA 
ACRETA 
Rita Palmar Ribeiro1; Lília Frada1; Lara Caseiro1; Fernando Fernandes1 
1 - Hospital Espírito Santo de Évora 
 
Introdução  
A placenta acreta ocorre devido a um defeito na decídua, em que vilosidades placentárias 
invadem e aderem anormalmente ao miométrio. São apresentados como factores de risco: 
placenta prévia após uma cesariana, cesariana anterior, outros procedimentos cirúrgicos uterinos, 
idade materna superior a 35 anos, história de irradiação pélvica e infertilidade. 
Apesar desta entidade ser diagnosticada ecograficamente, é frequentemente identificada apenas 
no pós-parto, devido à incapacidade de contracção uterina, que condiciona hemorragia 
potencialmente fatal. 
 
Caso Clínico 
Multípara, 38 anos, história de parto eutócico com lesão do colo uterino e cesariana por placenta 
prévia. Internamento prolongado durante a gravidez por colo uterino curto com alta às 34 
semanas. Internada às 41 semanas para realização de cesariana por cesariana anterior sem 
condições de indução. Realizada cesariana, sem intercorrências. No pós-parto apresenta útero 
com dimensões aumentadas, bem como perdas sanguíneas aumentadas. Medicada com 
sulprostona, sem melhoria. Por apresentar anemia não controlável, mesmo após transfusão 
sanguínea, realiza-se histerectomia e salpingectomia bilateral, com envio de peça cirúrgica para 
anatomia patológica, que refere decidualização de mucosa endometrial e parte do miométrio, 
compatível com placenta acreta. No pós-operatório apresentou dor lombar esquerda com 
irradiação para o membro inferior esquerdo. Realizada TC que identifica interrupção do ureter 
esquerdo e abcesso pélvico. Colocada nefrostomia esquerda por impossibilidade de colocação de 
JJ. Iniciada antibioterapia, sendo que após 10 dias de vancomicina, se verifica diminuição de 
débito urinária pela nefrostomia, concluindo-se que o abcesso pélvico condicionava obstrução de 
uréter esquerdo e que com a sua regressão, o débito urinário pelo uréter esquerdo foi restituído, 
retirando-se o catéter de nefrostomia. 
 
Conclusões  
Apesar desta puérpera apresentar factores de risco importantes para placenta acreta, não foi 
diagnosticada durante a gravidez. Este caso demonstra a importância de fazer uma avaliação 
ecográfica detalhada da placenta, de forma a evitar possíveis complicações como CID, ARDS, 
insuficiência renal e morte. 
 
Palavras-chave : Placenta acreta, Factores de Risco, Complicações 
 
 
 
 
 
  



 

 
Acretismo placentário 
 
CC02 - DESAFIOS DO DIAGNÓSTICO PRÉ-NATAL: A PROPÓSITO DE UM CASO DE 
ACRETISMO PLACENTAR 
Sara Sousa Sales1; A. Rita Mesquita Pinto1; Nuno Pereira1; Isabel Cerveira1; Francisco Cortez 
Vaz1 
1 - Centro Hospitalar Tondela Viseu - Hospital de São Teotónio 
 
Introdução  
Os distúrbios do espetro do acretismo placentar (EAP) tornaram-se mais prevalentes com o 
aumento da taxa de cesarianas. Antecedentes de cirurgia uterina, o uso de técnicas de procriação 
medicamente assistida e placenta prévia são alguns dos fatores de risco para acretismo placentar. 
A ecografia apresenta elevada acuidade diagnóstica com sensibilidade e especificidade 
reportadas de 90,7% e 96,9%, respetivamente. No entanto, cerca de metade a dois terços dos 
casos não são diagnosticados durante o período antenatal.  
 
Objectivos  
Descrição de um caso clínico e revisão da evidência atual sobre o rastreio e diagnóstico 
ecográfico pré-natal de acretismo placentar. 
 
Resultados  
Primigesta com 35 anos, previamente submetida a laparoscopia para remoção de focos de 
endometriose vesical e pélvica e com gravidez pós fertilização in vitro. Realizou ecografia 
morfológica às 22 semanas de gestação que revelou ecoanatomia normal e placenta prévia 
central, com inserção marginal do cordão. Repetiu controlo ecográfico do desenvolvimento fetal às 
28 semanas de gestação, apresentando de novo um colo extremamente vascularizado e de difícil 
delimitação, e perda da linha hipoecoica retroplacentar, não sendo possível excluir algum grau de 
acretismo placentar. Manteve achados ecográficos em avaliações posteriores. Restantes rotinas 
obstétricas sem alterações. Submetida a cesariana segmentar arciforme às 37 semanas de 
gestação por placenta prévia central. Foram acautelados todos os meios necessários à resolução 
de eventuais complicações decorrentes da situação clínica, tendo a cirurgia decorrido sem 
intercorrências, com extração de nado-vivo do sexo masculino, com 2700g de peso e Índice de 
Apgar 9/10/10. Ambos tiveram alta para o domicílio. O estudo histológico da placenta revelou 
placa basal sem decídua interposta e vilosidades em contiguidade com tecido muscular, 
confirmando a suspeita ecográfica de acretismo placentar. 
 
Conclusões  
O diagnóstico pré-natal dos distúrbios do EAP permite otimizar a vigilância da gravidez e a 
abordagem ao trabalho de parto e parto, contribuindo para a redução da morbimortalidade 
materna. 
 
Palavras-chave : Acretismo Placentar; Diagnóstico Pré-Natal; Ecografia; Placenta Prévia 
Central; Fertilização in vitro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Acretismo placentário 
 
CC03 - ACRETISMO PLACENTÁRIO E RESTRIÇÃO DE CRESCIMENTO FETAL - A 
PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO 
Carolina Carneiro1; Sara Bernardes Da Cunha1; Inês Reis1; Patrícia Ferreira1; Cátia Rasteiro1; 
Susana Leitão1; Teresa Teles1 
1 - Centro Hospitalar entre Douro e Vouga, Santa Maria da Feira 
 
Introdução  
O acretismo placentário caracteriza-se por implantação placentária anormal por defeito na invasão 
trofoblástica. Está associado a procedimentos cirúrgicos uterinos anteriores e pode acarretar 
complicações materno-fetais graves, nomeadamente hemorragia, lesão orgânica iatrogénica, 
histerectomia, morte materna, parto-pré-termo e alterações do crescimento fetal.  
 
Objectivos  
Descrever a abordagem num caso de acretismo placentário no contexto de Restrição de 
Crescimento Fetal (RCF) precoce.  
 
Metodologia  
Descrição retrospetiva de caso clínico  
  
Resultados  
40 anos, 3G com 2 cesarianas anteriores, saudável. Gravidez sem intercorrências até às 21 
semanas. Na avaliação ecográfica observava-se RCF grave  (biometrias ossos longos inferiores 
ao percentil 0.6), movimentos fetais reduzidos, oligoâmnios e suspeita de acretismo placentário.  
Nesse contexto, foi realizado o estudo da RCF precoce, incluindo estudo do cariótipo fetal e RMN 
para otimizar a caracterização da inserção placentária. O cariótipo foi normal. A RMN foi 
concordante com a suspeita de placenta acreta, com possibilidade de placenta increta focal. 
Restante estudo da RCF sem alterações.  
Perante a suspeita clínica e dado prognóstico reservado, a grávida opta por solicitar interrupção 
médica da gravidez (IMG), tendo sido aceite pela comissão de ética. Após discussão dos riscos e 
benefícios foi sugerida histerectomia total, que decorreu sem intercorrências major. Do exame 
anatomopatológico: placenta com padrão circunmarginado e achados compatíveis com placenta 
acreta, associada a má perfusão vascular materna e feto com RCF grave e lesões cerebrais 
hipóxico-isquémicas.  
 
Conclusões  
Os distúrbios associados ao acretismo placentário assumem uma incidência crescente dado o 
aumento das cirurgias uterinas, nomeadamente aumento da taxa de cesariana, pelo que é 
essencial o seu reconhecimento, diagnóstico e antecipação de complicações. 
Este caso clínico demostra as dificuldades acrescidas na resolução de casos de IMG no contexto 
de acretismo placentário. Ilustra também o potencial de complicações materno-fetais numa fase 
muito precoce da gestação, comprometendo a normal progressão da mesma.  
 
Palavras-chave: acretismo planetário, restrição de crescimento fetal, oligoâmnios, 
histerectomia 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Acretismo placentário 
 
CC04 - CASO CLÍNICO DE PLACENTA PERCRETA 
Mariana Lourenço1; Marta Gomes De Melo1; Madalena Andrade Tavares1; Raquel Robalo1; 
Carlos Marques1 
1 - Hospital Vila Franca de Xira 
 
Introdução  
Placenta percreta é uma doença placentária rara com incidência crescente devido, sobretudo, ao 
aumento da taxa de cesarianas. É uma importante causa de hemorragia no pós-parto imediato, 
podendo culminar numa histerectomia emergente. A dificuldade no diagnóstico pré-natal e a 
necessidade de uma abordagem terapêutica rápida e eficaz condicionam uma elevada 
morbimortalidade materna. 
 
Objectivos  
Descrição de um caso clínico de placenta percreta. 
 
Resultados  
Grávida de 38 anos com antecedentes obstétricos de três partos eutócicos, uma cesariana e um 
aborto espontâneo com curetagem. Foi identificada placenta prévia total na ecografia das 21 
semanas, tendo iniciado vigilância hospitalar. Como intercorrências destaca-se internamento às 27 
semanas por hemorragia do 2º trimestre. A ecografia às 31 semanas revelou persistência de 
placenta prévia total sem descolamento, não se identificando de forma inequívoca um plano de 
clivagem com o miométrio, sugerindo acretismo placentário. Realizou-se cesariana eletiva às 37 
semanas com nascimento de recém-nascido com boa vitalidade. Verificou-se hemorragia intra-
parto significativa com dequitadura difícil por ausência de plano de clivagem, tendo-se constatado 
intra-operatoriamente presença de tecido placentário em estruturas periuterinas, nomeadamente 
no ligamento largo. Por instabilidade hemodinâmica foi ativado protocolo de hemorragia maciça 
com necessidade de suporte vasopressor e terapêutica de reposição com hemoderivados (4 
unidades de concentrado eritrocitário e 4 unidades de plasma fresco congelado), fibrinogénio e 
acido tranexâmico. A doente foi submetida a histerectomia total. Permaneceu na Unidade 
Cuidados Intensivos 24 horas pós-operatório, sem intercorrências. Teve alta clinicamente bem 5 
dias após a cirurgia, referenciada à consulta de Ginecologia. O relatório anátomo-patológico da 
peça cirúrgica confirmou o diagnóstico de placenta percreta. 
 
Conclusões  
A suspeição pré-natal de acretismo placentar permite a minimização dos desfechos adversos ao 
possibilitar a intervenção de uma equipa multidisciplinar devidamente preparada e treinada para a 
antecipação de complicações intraoperatórias. No entanto, o diagnóstico definitivo só é 
estabelecido intraoperatoriamente, com recurso a exame anátomo-patológico.  
 
Palavras-chave: placenta percreta, acretismo placentário, histerectomia total 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Acretismo placentário 
 
CC05- ACRETISMO PLACENTAR – NEM TUDO O QUE PARECE É 
Filipa Sousa1; Simone Subtil1; Joana Oliveira1; Dora Antunes1; Helena Lopes1; Margarida 
Tavares1; Fernando Costa1; Helena Gonçalves1; Paulo Moura1 
1 - Serviço de Obstetrícia A, Maternidade Daniel de Matos, Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra 
 
Introdução  
O aumento de cesarianas levou a maior incidência complicações, nomeadamente acretismo 
placentar. Este consiste em invasão do trofoblasto além da camada fibrinóide de Nitabuch, com 
decídua parcial ou completamente ausente. Quando as vilosidades ultrapassam o miométrio e 
atingem a serosa, denomina-se placenta percreta. 
 
Descrição do Caso Clínico  
Multípara de 35 anos com uma cesariana anterior (apresentação pélvica) e um parto eutócico, 
gravidez complicada por Diabetes Gestacional e com diagnóstico de placenta prévia oclusiva grau 
I às 29 semanas. Internada às 36 semanas para vigilância por hemorragia vaginal escassa. 
Por perdas hemáticas vaginais ligeiras durante o internamento, foi decidida realização de 
cesariana. Após  extração fetal que foi transplacentar, (2860g, Índice de Apgar 6/7/9), constatou-
se invasão placentar até à serosa com atingimento vesical sem plano de clivagem aparente. A 
dequitadura manual foi fragmentada, com hemorragia fácil de todo o leito placentar, optando-se 
por histerectomia. Em face da adesão íntima do tecido trofoblástico à serosa vesical, e durante a 
tentativa de descolamento deste, ocorreu laceração vesical (4cm), com hemorragia ativa do 
espaço vesico-vaginal. Realizou-se hemostase em pontos separados e plastia vesical, dificultada 
pelo tecido trofoblástico residual e neovasos abundantes. Foram transfundidas 8 unidades de 
concentrado de eritrócitos, plasma, plaquetas e fibrinogénio. Colocou-se um dreno multicapilar e, 
duplo J bilateral.  
Alta ao 11º dia pós-parto medicada com furadantina. Expulsão de duplo J unilateral 3 dias depois, 
tendo posteriormente removido o 2º. Boa evolução, cúpula cicatricial e diurese sem alterações. 
Estudo histológico revelou acretismo, lesões focais de corionite aguda e vários enfartes.  
  
Conclusões  
A maioria dos estudos ecográficos do grau de invasão placentar baseiam-se em amostras 
pequenas, pelo que existe um grande número de falsos positivos e negativos. Identificação de 
fatores de risco, diagnóstico pré-natal preciso e orientação multidisciplnar são essenciais para 
diminuir a morbilidade e mortalidade maternas nestes casos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Acretismo placentário 
 
CC06 - ACRETISMO PLACENTÁRIO E HEMORRAGIA PÓS-PARTO – A PROPÓSITO DE 2 
CASOS CLÍNICOS 
Raquel Lopes1; Rita Torres1; Ana Fatela1; Carlos Barros1; Maria José Alves1 
1 - Maternidade Dr. Alfredo da Costa, Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central 
 
Introdução  
As placentas anormalmente aderentes constituem uma importante causa de morbimortalidade 
materna, podendo associar-se a hemorragia pós-parto e diferir na forma de apresentação. 
 
Descrição do Caso Clínico  
CASO 1 - Grávida de 34 anos, submetida a cesariana segmentar transversal às 33 semanas e 6 
dias por restrição de crescimento fetal com fluxometria patológica e alterações cardiotocográficas. 
A dequitadura foi aparentemente completa, embora houvesse registo de dificuldade na remoção 
da placenta e membranas fragmentadas. Recorreu ao serviço de urgência, 9 semanas pós-parto, 
por perda hemática vaginal abundante, verificando-se na ecografia a presença de restos 
placentários. foi submetida a dois procedimentos histeroscopicos com remoção completa do 
conteudo intracavitário. o estudo anatomopatológico confirmou tratar-se de restos placentários e 
decídua. 
  
CASO 2 – Grávida de 25 anos, submetida a parto de termo por ventosa por estado fetal não-
tranquillizador. Verificou-se retenção placentária refratária a revisão uterina manual, motivo pelo 
qual foi instituída terapêutica médica com metotrexato (3 administrações semanais). Pela 
persistência da placenta, foi submetida a 3 procedimentos ressetoscópicos em ambulatório, tendo 
o último sido interrompido por perfuração uterina em zona ainda não instrumentada, aspeto 
sugestivo de incretismo placentário. 
Enquanto aguardava nova intervenção, engravidou, encontrando-se agora no 2º trimestre. 
 
Conclusões  
Estamos perante 2 casos de acretismo placentário com apresentações diversas. 
O acretismo placentário é frequentemente diagnosticado no pós-parto, num contexto de 
hemorragia. Em alguns casos a apresentação pode ser diferente, nem sempre com hemorragia 
associada, sendo essencial que estejamos despertos para essa entidade, a fim de otimizar o 
tratamento oferecido à mulher. 
Espera-se que no futuro, a evolução dos meios complementares de diagnóstico possibilite 
diagnósticos pré-parto mais precisos, permitindo um melhor planeamento da conduta peri-parto. 
 
Palavras-chave : acretismo, hemorragia pós-parto, metotrexato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Complicações da ferida operatória 
 
CC07 - INFEÇÃO DE FERIDA OPERATÓRIA PÓS CESARIANA: ABORDAGEM A UM CASO 
CLÍNICO 
Joana Raposo1; Duarte Viveiros1; Óscar Rebelo1; Mariana Ormonde1; Ana Furtado Lima1; Laura 
Sampaio1; Carlos Ponte1 
1 - Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada 
 
Introdução  
As infeções da ferida operatória constituem 20% das infeções associadas aos cuidados de saúde, 
e pelo menos 5% dos doentes submetidos a um procedimento cirúrgico desenvolvem esta 
complicação. A maioria é causada pela contaminação da incisão por microorganismos comensais 
da pele e variam desde uma infeção limitada que surge 7 a 10 dias após a cirurgia até uma 
complicação potencialmente fatal. 
 
Metodologia  
Caso clínico do Hospital Divino Espírito Santo de Ponta Delgada. 
 
Resultados  
Puérperade 26 anos, obesa, submetida a cesariana por distócia de progressão às 38 semanas de 
gestação. Foi seguida na consulta de Patologia Obstétrica por hipertensão induzida pela gravidez 
e medicada com metildopa 250mg. Ao sétimo dia após o parto, recorre ao Serviço de Urgência por 
eritema e dor no local da ferida operatória. Apresentava sinais inflamatórios e drenagem de líquido 
sero-hemático pela sutura da cesariana, da qual foram realizadas colheitas. Analiticamente 
apresentava hemoglobina 11,2g/dl, leucócitos 21000μL, neutrófilos 89,5% e PCR 36,3mg/dl. 
Foi realizada drenagem e lavagem da ferida, tendo sido internada para vigilância e realização de 
antibioterapia empírica endovenosa com gentamicina, clindamicina e ampicilina, posteriormente 
ajustadas de acordo com o antibiograma (isolamento de Staphylococcus aureusmulltissensivel). A 
ferida evoluiu de forma favorável, tendo-se optado por remover os drenos e colocar Aquacel AG®, 
tendo tido alta em D10 de internamento, mantendo cuidados de penso em dias alternados em 
regime de ambulatório. 
  
Conclusões  
As infeções da ferida operatória apresentam um impacto significativo na qualidade de vida, 
associando-se a uma considerável morbimortalidade e prolongada permanência hospitalar. A 
maioria poderá ser evitada, pelo que as medidas tomadas nas fases pré, intra e pós-
operatórias são essenciais na redução do risco infecioso. 
 
Palavras-chave: Infeção, Ferida Operatória, Tratamento, Prevenção 
 
 



 

 
Complicações da ferida operatória 
 
CC08 - FÍSTULAS RETOVAGINAIS, UMA COMPLICAÇÃO OBSTÉTRICA RARA 
Nuno Simões Costa1; Alexandra Henriques1; Inês Pereira1; Catarina Castro1; Alexandra Valentim 
Lourenço1; João Malaquias2 
1 - Departamento de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina da Reprodução, Hospital de Santa Maria, 
Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Norte; 2 - Serviço de Cirurgia Geral, Hospital de Santa 
Maria, Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Norte 
 
Introdução  
As fístulas retovaginais são uma complicação obstétrica rara que ocorre após partos vaginais 
difíceis, com lacerações extensas não corrigidas de forma  adequada. A exteriorização de 
conteúdo fecal pela vagina no período pós-parto é a forma de apresentação mais comum. Neste 
trabalho descrevemos três casos de fístulas retovaginais tratados no setor de Uroginecologia de 
um hospital terciário. 
 
Descrição do Caso Clínico  
1º caso: 26 anos, IMC 41 Kg/m2, gesta 1 para 1 (parto por ventosa), referenciada dois anos 
depois por incontinência fecal. Apresentava fístula recto-vaginal localizada 1,5 cm acima do 
esfíncter anal e do anel himenial, com 2 cm de extensão. 
2º caso: 28 anos, IMC 50 Kg/m2, gesta 1 para 1 (parto eutócico), referenciada um ano após o 
parto por fístula retovaginal. Apresentava fístula retovaginal localizada 3 cm acima do esfíncter 
anal e do anel himenial, com 8 mm de extensão. 
3º caso: 57 anos, IMC 26 Kg/m2, gesta 2 para 2 (dois partos eutócicos), referenciada por fístula 
retovaginal diagnosticada há 5 anos e submetida a duas tentativas de correção sem sucesso. À 
observação apresentava fístula retovaginal localizada junto ao corpo perineal com 3 cm de 
extensão. 
Para correção destas fístulas foi efetuada dissecção do espaço retovaginal com isolamento da 
parede retal, que se encerrou transversalmente envolvendo toda a espessura da parede, com 
justaposição da mucosa retal; efetuou-se um reforço muscular com formação de um tabique entre 
o recto e a mucosa vaginal; por fim encerrou-se a mucosa vaginal com sutura contínua. Em dois 
casos foi necessário realizar colostomia de derivação. Não se registaram complicações no 
seguimento pós-operatório destas doentes. 
 
Conclusões  
O tratamento das fístulas retovaginais pode ser desafiante, devendo por isso ser realizado em 
centros com experiência. A abordagem multidisciplinar envolvendo a Uroginecologia e a 
Coloproctologia permite um tratamento individualizado, nomeadamente no que diz respeito à 
necessidade de colostomia de derivação. 
 
Palavras-chave: Uroginecologia, Coloproctologia, Fístula retovaginal, Incontinência fecal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Hemorragia pós-parto 
 
CC09 - HEMATOMA RETROPERITONEAL NO PUERPÉRIO - RELATO DE CASO 
Margarida González1; Ana Rita Silva1; Inês Azevedo1; Mariana Veiga1; Susana Mineiro1; 
Filomena Nunes1 
1 - HPP – Hospital de Cascais 
 
Introdução  
Os hematomas puerperais como os perineias, vulvares ou paravaginais são uma complicação 
obstétrica frequente, porém a incidência de hematomas retroperitoneais não é completamente 
conhecida. A revisão da literatura revela que a incidência de hematomas puerperais varia de 1: 
300 a 1: 1500 partos.  
Por este motivo o objetivo do presente caso é alertar para uma complicação obstétrica 
menos frequente mas que pode aumentar a morbi-mortalidade da puérpera. 
 
Resultados  
Descrevemos o caso de uma puérpera, 36 anos, G4P3 (3 CST em 2014, 2017 e 2018; 1 AE em 
2017), com antecedentes pessoais e familiares irrelevantes. Após CST em 2018, a doente em 
questão desenvolveu clínica de abdómen agudo. A TAC abdomino-pélvica confirmou a existência 
de volumosa lesão heterogénea medindo 16 x 9 x 6 cm sugerindo hematomaretroperitoneal. 
Decidiu-se iniciar antibioterapia, que a doente cumpriu durante sete dias em internamento. Após 
esse período a doente mantinha queixas e um valor de PCR elevado. 
Através de laparotomia exploradora confirmou-se a existência do hematoma descrito, porém dada 
a localização e a estabilidade foi decidido não efetuar qualquer procedimento cirúrgico e manter a 
vigilância com mudança do esquema de antibioterapia. 
 
Conclusões  
Os hematomas retroperitoneais são uma entidade rara e diferente dos hematomas pélvicos 
comumente observados, exigindo assim um maior grau de vigilância. Evidências recentes 
revelaram que o tratamento conservador isolado é adequado na maioria dos casos de 
hematomas retroperitoneais, desde que a paciente esteja hemodinamicamente estável. O caso 
descrito acaba por ser não só um alerta para uma entidade rara que é o 
hematoma retroperitoneal mas também um exemplo de como o tratamento conservador foi eficaz 
na resolução do mesmo. 
 
Palavras-chave: hematoma retroperitoneal; puerpério; tratamento conservador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Hemorragia pós-parto 
 
CC10 - URETER REDUNDANTE PÓS-PARTO 
João Pedro Pereira1; Milene Rodrigues1; Luís Canelas1; Alcides Pereira1 
1 - Hospital Garcia de Orta, Almada 
 
Introdução  
A cirurgia ginecológica é responsável por uma grande percentagem de lesões iatrogénicas do 
ureter, embora seja uma complicação pouco frequente. O local mais frequente de lesão é na sua 
junção com a artéria uterina. Os principais fatores de risco são situações que condicionem 
distorção da anatomia do ureter, tais como útero e massas anexiais de grandes dimensões.  
 
Objectivos  
Expor um caso de dilatação do ureter direito pós-parto, inicialmente atribuído a lesão iatrogénica 
pós-cesariana. 
 
Metodologia  
Selecionado um caso do Serviço de Urgência Obstétrica e Ginecológica (SUOG) do Hospital 
Garcia de Orta, EPE, de uma dilatação ureteral grave, atribuída a possível lesão iatrogénica pós-
parto por cesariana. 
 
Resultados  
Puérpera submetida a cesariana urgente por paragem de progressão de trabalho de parto. 
Recorreu na primeira semana de puerpério ao SUOG por dor na fossa ilíaca direita, sem outras 
queixas. Realizou tomografia computorizada que revelou “...uretero-hidronefrose direita com 
tortuosidade do ureter direito e dilatação de 18 mm nos seus dois terços superiores”. Foi colocada 
a hipótese diagnóstica de lesão iatrogénica do ureter por estrangulamento em histerorrafia. Com o 
apoio de uma equipa multidisciplinar, foi efetuada laparotomia com colocação de stent duplo J 
transvesical, não se tendo confirmado a hipótese diagnóstica inicial, mas sim de obstrução ureteral 
por ureter redundante. Voltou 4 semanas depois ao SUOG com febre e dor no flanco direito. 
Analiticamente apresentava parâmetros inflamatórios alterados e urocultura com isolamento de 
Citrobacter Koserii. Decidiu-se remover o stent duplo J por via transvesical, tendo realizado seis 
dias de antibioterapia endovenosa. Teve alta assintomática.  
 
Conclusões  
A gravidez, por aumento das dimensões uterinas, é um fator de risco para lesão do ureter. O risco 
de lesão aumenta aquando da realização de uma cesariana especialmente em contexto de 
urgência/emergência, no entanto, a incidência desta complicação é baixa (0,2-1%) e devemos 
sempre ponderar diagnósticos diferenciais tais como a dilatação do ureter pós-parto. 
 
Palavras-chave : Ureter Redundante, Pós-parto, Cesariana 
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CC11 - HEMATOMA RETROPERITONEAL PÓS-CESARIANA: ESTUDO DE CASO 
Mariana Ormonde1;  Sara Dias Leite1; Joana Raposo1; Óscar Rebelo1; Joana Sampaio1; Carlos 
Ponte1 
1 - Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada 
 
Introdução  
Estima-se que a incidência de hematomas retroperitoneais pós-parto seja aproximadamente 
1:1500 partos. Estes podem surgir espontaneamente, associados a coagulopatias, ou 
secundariamente a traumatismos intraparto, como em roturas uterinas, laceração de vasos 
pélvicos ou hepatoesplénicos. Frequentemente apresentam-se com quadro de choque. A atuação 
rápida é essencial para reduzir a morbimortalidade associada. A intervenção pode passar por 
embolização arterial ou laparotomia exploradora. 
 
Objectivos  
Descrever a abordagem de caso de hematoma retroperitoneal pós-parto decorrido no nosso 
centro. 
 
Metodologia  
Descrição de caso clínico e revisão da literatura. 
 
Resultados  
36 anos, Gesta 4, Para 3, cuja gravidez foi vigiada a nível hospitalar por Diabetes Gestacional. 
Recorreu ao serviço de urgência às 37 semanas de gestação em trabalho de parto ativo. 
Realizou-se cesariana urgente com laqueação tubária, motivada por duas cesarianas anteriores e 
estado fetal não tranquilizador, sendo a extração fetal difícil, e a hemostase muito laboriosa. Três 
horas após o parto verificou-se choque hipovolémico e dor abdominal difusa com defesa 
associada. O útero encontrava-se contraído e os lóquios escassos. Ecograficamente, sem restos 
placentares ou hemoperitoneu. Analiticamente, hemoglobina 7,8g/dL e lactatos 6,5mmol/L. Iniciou-
se fluid challenge, transfusão de uma Unidade de Concentrado de Eritrócitos(UCE) e decidiu-se 
laparotomia exploradora, por instabilidade hemodinâmica. Verificou-se volumoso hematoma 
retroperitoneal, com provável ponto de partida em laceração dos vasos uterinos/ováricos direitos. 
Realizou-se histerectomia total, packing intra-abdominal e laparostomia. Necessitou de mais 
4UCE. Procedeu-se à remoção do packing no dia seguinte, com hemostase controlada.  Foi 
transferida para a Unidade de Cuidados Intensivos. Durante follow-up imagiológico, manteve 
hemorragia de baixo débito pelos vasos ováricos homolaterais, tendo-se optado por vigilância, 
com melhoria clínica e analítica progressivas. Teve alta ao 12ºdia, com angio-TC a revelar 
estabilidade hemostática do hematoma. 
 
Conclusões  
Os hematomas retroperitoneais pós-parto são raros, mas associados a alta morbimortalidade. Um 
alto nível de suspeição e abordagem rápida e multidisciplinar são essenciais para melhorar os 
desfechos nestes casos. 
 
Palavras-chave: Hematoma; Choque hipovolémico; Pós-parto 
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CC12 - COAGULAÇÃO INTRAVASCULAR DISSEMINADA APÓS ATONIA UTERINA – A 
PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO 
Ana Rita Silva1; Mariana Veiga1; Margarida Gonzalez1; Joana Pauleta1; Filomena Nunes1 
1 – HPP - Hospital de Cascais 
 
Introdução  
A Coagulação intravascular disseminada (CID) define-se como uma activação da cascata de 
coagulação, com deplecção de plaquetas e factores de coagulação, subsequente trombólise 
maciça com hemorragia e eventual falência orgânica.  
Apresenta uma incidência na gravidez de 0.03%, sendo uma morbilidade séria para a grávida. O 
sintoma típico é a hemorragia grave. 
 
Descrição do Caso Clínico  
Trata-se de uma grávida com 41 anos, nulípara, sem antecedentes pessoais de relevo, com 41 
semanas admitida para indução do trabalho de parto, por idade gestacional prolongada. Foi 
induzida com 50mcg de misoprostol vaginal, no total de 2 aplicações. Foi submetida a cesariana 
urgente por estado fetal não tranquilizador, não havendo intercorrências durante o procedimento.  
Dez horas após o parto inicia perdas hemáticas vaginais abundantes acompanhadas de útero mal 
contraído, pelo que se assumiu atonia uterina que evoluiu para choque hipovolémico com 
coagulopatia de consumo (Hb 5.3g/dL, INR > 2, APTT 70s, fibrinogénio indoseável). Realizou 
perfusão oxitócica, transfusão eritrocitária, plaquetária, fibrinogénio e ácido tranexâmico. 
Ao dia 2º dia pós-parto desenvolveu lesão renal aguda AKIN III, com progressão para 
encefalopatia urémica e sobrecarga hídrica com necessidade de diálise.  
Apresentou ainda anemia hemolítica microangiopática com discreta elevação da enzimologia. 
Ao 6º dia de internamento iniciou plasmaferese e corticoterapia com resolução da hemólise, 
regressão de trombocitopénia, normalização paulatina da LDH e melhoria de função renal.  
Do estudo etiológico a única alteração detectada foi o aumento da actividade do factor de von 
Willebrand.  
Teve alta ao 40º dia, referenciada à consulta de Hematologia. 
 
Conclusões  
O rápido reconhecimento da CID é imprescindível para prevenir as piores consequências da 
mesma, nomeadamente a morte. É importante a ressuscitação para atingir a euvolémia, a 
oxigenoterapia e a resolução da acidose e da coagulopatia.  
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CC13- HEMORRAGIA PÓS-PARTO- A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO 
Ana Rita Silva1; Mariana Veiga1; Margarida Gonzalez1; Joana Pauleta1; Prof. Filomena Nunes1 
1 - HPP - Hospital de Cascais 
 
Introdução  
A hemorragia pós-parto (HPP) define-se como perdas de sangue ≥ 1000 ml ou perdas de sangue 
acompanhadas de sinais ou sintomas de hipovolémia após o parto, permanece a principal causa 
de mortalidade materna em todo o mundo, com incidência de 1-5%. Pode levar a sequelas 
importantes, nomeadamente choque, coagulação intravascular disseminada, insuficiência renal 
aguda, s. Sheehan.  
 
Descrição do Caso Clínico  
Grávida de gémeos com 33 semanas e 6 dias, 36 anos, IO 3003, 3 partos eutócicos, com 
antecedentes de HIV, deu entrada no serviço por pré-eclampsia ligeira, para realização de ciclo de 
maturação pulmonar.  
Ao terceiro dia de internamento apresentou agravamento do quadro tendo necessidade de 
terapêutica com labetalol e sulfato de magnésio.  
No 4º dia de internamento por suspeita de tromboembolismo pulmonar iniciou terapêutica com 
enoxaparina, nesse mesmo dia foi submetida a cesariana de emergência por estado fetal não 
tranquilizador. 
Apresentou queda de hemoglobina (9.8 8.1 6.2g/dl) com necessidade de gelofundina e de 
unidades de concentrado eritrócitário.  
Foi transferida para a unidade de cuidados intermédios por lesão renal aguda AKIN II de etiologia 
mista, acidose metabólica e hiperlactacidémia.  
Os valores de hemoglobina continuaram a diminuir pelo que realizou TAC abdomino-pélvica que 
mostrou “…Hemoperitoneu traduzido por líquido livre denso em todos os quadrantes abdominais, 
com predomínio nos quadrantes laterais e inferiores. Loca anterior ao útero com nível de diferente 
densidade, com 7 x 8cm de diâmetros antero-posterior e longitudinal e 12cm de diâmetro 
transverso… e hematoma anterior ao útero” 
Foi submetida a laparotomia exploradora com prolongamento em T e drenagem de hematoma 
justa sutura da histerorrafia, lavagem peritoneal e realização de suturas compressivas uterinas 
com técnica de B-Lynch. 
Teve alta ao 23º dia de internamento. 
 
Conclusões  
O célere reconhecimento e intervenção da HPP é crucial para minimizar os danos, visto que 
aproximadamente 90% das mortes ocorrem nas primeiras quatro horas pós-parto.  
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CC14- HEMORRAGIA PÓS-PARTO - QUE SINAIS PREDITORES DE INVERSÃO UTERINA DE 
1º E 2º GRAU? A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO 
Patrícia Gomes Ferreira1; Carolina Carneiro1; Sara Cunha1; Maria Isabel Sá1; Vânia Ferreira1; 
Teresa Paula Teles1 
1 - Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, Santa Maria da Feira 
 
Introdução  
A hemorragia pós-parto é uma emergência obstétrica. A inversão uterina é uma das causas de 
hemorragia pós-parto, cuja incidência varia de 1 em 3500 a 20000 partos. O seu não 
reconhecimento precoce e tratamento atempado, pode levar a choque hipovolémico e morte 
materna. A tração excessiva do cordão umbilical e aplicação de pressão ao nível de fundo uterino 
são apontados como os principais factores externos desencadeantes. A inversão uterina é 
categorizada em quatro graus, sendo os dois primeiros tipicamente diagnosticados mais 
tardiamente. Nestes casos, a clínica é essencial na deteção precoce, apresentando a seguinte 
tríade: hemorragia, choque e dor pélvica. A realização de exame vaginal e palpação abdominal 
confirmam o diagnóstico. 
 
Descrição do Caso Clínico 
 33 anos, 2 Gesta 1 Para, um parto eutócico anterior sem intercorrências. Deu entrada no Serviço 
por trabalho de parto espontâneo com de 40 semanas e 6 dias. Parto distócico auxiliado por 
ventosa de Mityvac por período expulsivo arrastado. Recém-nascido do sexo feminino com 4050 g 
e IA de 9/10. Após 20 minutos do parto, dequitadura após tração contínua do cordão umbilical e 
expressão uterina. Aumentado o ritmo de perfusão de ocitocina e constatado perda hemática 
abundante e aumento da intensidade da dor pélvica. Realizado revisão do canal de parto, tendo-
se constatado inversão uterina do 2º grau. Realizado de imediato no local duas tentativas de 
redução manual, mas sem sucesso. Puérpera transferida de imediato para o bloco operatório e 
instituída anestesia geral. Nova tentativa de redução manual que foi resolutiva. 
 
Conclusões  
Durante o terceiro estadio de trabalho de parto é essencial que a tração do cordão umbilical seja 
controlada, isto é, que a outra mão seja posicionada na região supra-púbica aplicando tracção 
oposta. Em 1/3 dos casos de inversão uterina são do 1º e 2º grau, pelo que a vigilância dos sinais 
cardinais no pós-parto imediato é de primordial importância. 
 
Palavras-chave : Hemorragia pós-parto, Inversão Uterina 
 
 



 

 
Hemorragia pós-parto 
 
CC15 - UTILIZAÇÃO DE BALÃO DE TAMPONAMENTO INTRA-UTERINO NO TRATAMENTO 
DA INVERSÃO UTERINA PÓS-PARTO 
Ana Isabel Tomé1; Isabel Lobo Antunes1; Filipa Passos1; Ana Quintas1; Alcides Pereira1 
1 - Hospital Garcia de Orta, Almada 
 
Introdução  
A inversão uterina puerperal é uma complicação obstétrica rara (entre 1:3500 e 1:20.000 partos) 
caracterizada pela introversão do útero em forma de dedo de luva que ocorre fundamentalmente 
no terceiro estádio do trabalho de parto. Esta condição está associada a elevada mortalidade 
materna (até cerca de 15%) se não for reconhecida precocemente e caso não sejam instituídas 
medidas terapêuticas imediatas. Estão descritas diferentes abordagens clínicas que envolvem 
procedimentos médicos e cirúrgicos. Alguns autores descrevem a utilização do balão de 
tamponamento intra-uterino no tratamento da inversão uterina podendo ser considerado como um 
método alternativo na resolução definitiva desta emergência obstétrica.  
 
Objectivos  
Revisão da literatura sobre diagnóstico, tratamento e prevenção da inversão uterina. 
 
Metodologia  
Apresentação de um caso clínico de inversão uterina após parto vaginal. 
 
Resultados  
Os autores relatam um caso clínico de puérpera com diagnóstico de inversão uterina aguda de 
grau IV após parto distócico auxiliado por ventosa. É descrita a redução uterina manual sob 
anestesia geral e após relaxamento uterino. Por manutenção do quadro de hemorragia vaginal, 
apesar da administração de agentes uterotónicos, e risco de reinversão optou-se pela colocação 
de balão de tamponamento uterino com estabilização hemodinâmica após procedimento. A 
puérpera manteve o dispositivo durante 24 horas com boa involução uterina após a sua remoção. 
Foi instituída profilaxia antibiótica de largo espectro durante 48 horas após remoção do balão. Alta 
ao 4º dia após parto. 
 
Conclusões  
O sucesso do tratamento da inversão uterina depende da intervenção integrada de uma equipa 
multidisciplinar que engloba obstetras, anestesiologistas, imuno-hemoterapeutas e enfermeiros 
especialistas. A utilização do balão de tamponamento intra-uterino constitui uma alternativa 
terapêutica em casos de recidiva após reposição uterina manual evitando a necessidade de 
instituição de medidas de correcção cirúrgicas e em última instância a realização de histerectomia. 
 
 
 
Palavras-chave: Inversão uterina, Hemorragia pós-parto, Balão de tamponamento intra-
uterino 
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CC16 - EMBOLIA DE LÍQUIDO AMNIÓTICO – UM DIAGNÓSTICO DE EXCLUSÃO EM CASO 
DE COAGULAÇÃO INTRAVASCULAR DISSEMINADA 
Ana Isabel Tomé1; Joana Figueiredo1; António Cordeiro1; Ana Quintas1; Alcides Pereira1 
1 - Hospital Garcia de Orta, Almada 
 
Introdução  
A Embolia de Líquido Amniótico (ELA) é uma emergência obstétrica rara associada a elevada 
mortalidade e morbilidade materna e neonatal. É caracterizada pelo início súbito de quadro de 
hipotensão, insuficiência respiratória hipoxémica e hemorragia grave por coagulopatia 
intravascular disseminada que ocorre durante o parto ou no pós-parto imediato. Os mecanismos 
fisiopatológicos não estão completamente esclarecidos mas parecem resultar de uma reacção 
imuno-inflamatória generalizada materna a componentes do líquido amniótico. A terapêutica é 
primariamente de suporte, sendo críticos o reconhecimento e a abordagem precoces. 
 
Metodologia  
Apresentação de caso clínico de coagulopatia disseminada intravascular periparto com etiologia 
presuntiva de ELA. 
 
Resultados  
Os autores relatam caso clínico de grávida, 37 semanas de gestação, com antecedentes de 
diabetes gestacional, internada para indução de trabalho de parto (ITP) por feto com restrição de 
crescimento fetal e índice cérebro-placentar patológico. Iniciou ITP com dinoprostone segundo 
protocolo do serviço. Rotura de membranas ao 2º dia de ITP.  No 3º dia de ITP iniciou quadro 
súbito de síncope, com alteração do estado consciência, hipotensão marcada, taquicardia, 
taquipneia e cianose. Por bradicardia fetal mantida foi realizada cesariana emergente com 
extracção de recém-nascido com Apgar 1/4/4. Após cirurgia constatou-se hemorragia vaginal 
profusa apesar da ausência de sinais de hemoperitoneu e atonia uterina. Analiticamente verificou-
se coagulopatia grave. Por agravamento clínico com quadro de choque hemorrágico refractário à 
fluidoterapia iniciou suporte vasopressor e transfusão de hemoderivados com boa resposta clínica 
e laboratorial. Alta ao D5 pós-parto. 
 
Conclusões  
Estão em curso ensaios clínicos que procuram demostrar a utilidade de diferentes marcadores 
séricos no diagnóstico de ELA. No entanto, actualmente, este é baseado na apresentação e 
evolução clínicas e requer o diagnóstico diferencial com múltiplas patologias obstétricas e não 
obstétricas. A realização de cesariana emergente pode melhorar o desfecho materno e neonatal. 
A abordagem multidisciplinar é fundamental na melhoria do prognóstico da ELA. 
 
 
 
Palavras-chave: Embolia Líquido Amniótico, Colapso Cardiovascular, Coagulação 
Intravascular Disseminada 
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CC17- HEMORRAGIA PÓS-PARTO TARDIA SECUNDÁRIA A INFEÇÃO – CASO CLÍNICO 
Inês Gouveia1; Célia Soares1; Joana Silva1; Andrea Quintas1; Mónica Melo1; Mariana Novais1; 
Ana Nogueira1; Claudina Carvalho1 
1 - Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e Espinho 
 
Introdução  
Consulta do processo clínico incluído na base de dados da instituição. Revisão da literatura. 
 
Descrição do Caso Clínico  
30 anos, IIGIP, hospitalizada às 41 semanas de gestação por rotura prematura de membranas. 
Submetida a cesariana por trabalho de parto estacionário no primeiro estadio, após 22 horas em 
fase ativa. Rotura de membranas prolongada (26 horas), sem febre intraparto. Histerotomia 
transversal complicada com laceração lateral da parede uterina, corrigida durante a histerorrafia. 
Admitida no serviço de urgência ao 15º dia pós-cesariana. Apresentava-se apirética, com 
hemorragia vaginal significativa e hipotensão. Ao exame objetivo apresentava atonia uterina e 
conteúdo intracavitário de 15mm na ecografia transvaginal. Hemoglobina de 6,5 g/dL à entrada. 
Realizada curetagem aspirativa, seguida de administração de ocitocina e misoprostol. Persistência 
de hemorragia significativa com sinais de choque hipovolémico. Aplicadas outras medidas 
conservadoras como sulprostone, ácido tranexâmico e balão de Bakri, de acordo com o protocolo 
institucional. Nesta altura, hemoglobina de 3,3 g/dL. 
Efetuada transfusão maciça de derivados de sangue e realizada histerectomia total com 
preservação de anexos. Verificou-se no intraoperatório a presença de pús na cavidade abdominal, 
com isolamento posterior de Enterococcus faecalis. Após a cirurgia a puérpera foi transferida para 
a unidade de cuidados intensivos, com evolução favorável e ao 11º dia pós-operatório. 
 
Conclusões  
A HPP é uma emergência obstétrica, sendo essencial a instituição sequencial de medidas 
conservadoras para evitar a hemorragia profusa. Doentes refratários a estas medidas podem ser 
selecionados para embolização arterial seletiva. Se esta não estiver disponível, a histerectomia 
deve ser realizada e não deve ser adiada. Para um desfecho favorável é essencial a existência de 
uma equipa multidisciplinar com coordenação entre diferentes especialidades. 
 
Palavras-chave: hemorragia pós-parto; infeção; puerpério 
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CC18 - SUBINVOLUÇÃO DO LEITO PLACENTAR – A PROPÓSITO DE HEMORRAGIA PÓS 
PARTO 
Isabel Lobo Antunes1; Ana Tomé1; Inês Gomes1; Pedro Sequeira1; Filipa Passos1; Ana 
Quintas1; Ester Casal1 
1 - Hospital Garcia de Orta, Almada 
 
Introdução  
A subinvolução do leito placentar é uma causa rara de hemorragia pós-parto tardia, sendo 
frequentemente sub-diagnosticada. O seu tratamento pode ser conservador, mas uma 
percentagem importante dos casos é submetida a tratamento cirúrgico com impacto significativo 
no futuro fértil da mulher.  
 
Descrição do Caso Clínico  
PS, 44 anos, saudável, IO 2023. Foi submetida a cesariana por gravidez monocoriónica 
biamniótica e cesariana anterior, com um puerpério sem intercorrências e alta ao terceiro dia. Deu 
entrada 9 dias depois com perda hemática moderada e algias pélvicas intensas. Na avaliação 
inicial estava hemodinamicamente estável, com perda moderada, um útero bem contraído, e 
ecograficamente um endométrio espessado (32mm); iniciou perfusão ocitócica e analgesia. Três 
horas depois desenvolve hipotensão e taquicardia, mantinha perda moderada, palpava-se um 
útero compatível com 30 semanas de gestação, e nova avaliação ecográfica revela conteúdo 
endometrial com 100mm de diâmetro. Foi-lhe proposta histerectomia por compromisso 
hemodinâmico e ausência de resposta à terapêutica médica, que consentiu. Apesar do múltiplo 
aporte transfusional, os períodos intra- e pós-operatório decorreram linearmente. Estudo 
anatomopatológico do útero revelou ectasias vasculares com trombose parcial, sugestivos de 
subinvolução do leito placentar. 
 
Conclusões  
Na gravidez inicial os citotrofoblastos invadem a porção decidual das artérias espiraladas 
transformando-as em artérias de grande calibre e fluxo com baixa resistência. Após o parto dá-se 
o mecanismo fisiológico de involução: alterações vasculares que, juntamente com a contracção 
uterina, limitam a perda de sangue no leito placentar. Em casos raros e por mecanismos 
desconhecidos, pode dar-se uma insuficiente ou anómala involução deste leito vascular, causando 
uma hemorragia pós-parto tipicamente tardia e abrupta. O diagnóstico é clínico, podendo ser 
sugerido por alterações ecográficas vasculares no leito placentar, e confirmado histologicamente. 
O tratamento passa pela abordagem conservadora com uterotónicos e agentes antifibrinolíticos, 
ou pela cirúrgica – embolização arterial selectiva ou histerectomia. A curetagem uterina é ineficaz 
na maioria dos casos. 
 
Palavras-chave : hemorragia pós parto, subinvolução, Histerectomia pós-parto 
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CC19 - HEMATOMA RETROPERITONEAL – COMPLICAÇÃO OBSTÉTRICA ESQUECIDA? 
Inês Azevedo1; Catarina Nascimento1; Rita Silva1; Mariana Veiga1; Margarida Gonçalez1; Vera 
Cunha1; Filomena Nunes1 
1 - Hospital de Cascais 
 
Introdução  
O Hematoma retroperitoneal é uma complicação em Obstetrícia (1:309 to 1:1500), muitas vezes 
ignorada pelos profissionais e pelas normas internacionais.  
A etiologia mais comum é a lesão vascular durante a cesariana, no entanto esta complicação pode 
decorrer de partos vaginais ou mesmo espontaneamente. 
 
Objectivos  
O nosso objetivo com este poster é alertar para a existência desta entidade, como causa 
importante de morbilidade e mortalidade materna, onde é necessário um alto grau de suspeição 
clínica para evitar desfechos desfavoráveis. 
 
Resultados  
Casos clínicos: Nos últimos dois anos, num centro distrital de Obstetrícia e Ginecologia, 
registaram-se dois casos de hematomas retroperitoneais associados a parto por cesariana.  
O primeiro caso, uma multípara com 2 cesarianas prévias e cesariana eletiva às 39 semanas, com 
formação de hematoma extenso e necessidade de pontos hemostáticos. Nas primeiras 48 h de 
puerpério, manteve-se hemodinamicamente estável, apesar de mau rendimento transfusional de 2 
unidades de concentrado eritrocitário (7.6 g/dl para 7.8 g/dl). Com a alta clínica prevista, 72 h após 
o parto, refere tonturas e apresenta útero lateralizado à direita ao exame objectivo, tendo-se 
confirmado hematoma na vertente esquerda da cavidade pélvica medindo 16 x 9 x 6 cm por 
ecografia endovaginal e Tomografia axial computorizada abdominal e pélvica. 
No segundo caso, a parturiente era nulípara, sendo realizada cesariana de emergência em 
trabalho de parto por estado fetal não tranquilizador. Durante a histerorrafia constatou-se 
laceração do bordo esquerdo do útero com hemóstase difícil. Cerca de 1 hora após a cesariana, a 
puérpera ficou hemodinamicamente instável e obnibulada com necessidade transfusão maciça e 
reintervenção cirúrgica. 
 
Conclusões  
Estes casos clínicos refletem os dois tipos de apresentação de hematoma retroperitoneal – 
subagudo e agudo - no primeiro a formação do hematoma é gradual e a clínica é insidiosa 
aparecendo após grandes perdas hemáticas, no segundo o diagnóstico caracteriza-se por rápida 
deteorização do estado geral da puérpera. 
 
 
 
Palavras-chave : Hematoma retroperitoneal, anemia no puerpério , morbilidade materna, 
cesariana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Hemorragia pós-parto 
 
CC20- PSEUDO-ANEURIMA DA ARTÉRIA UTERINA – UMA CAUSA DE HEMORRAGIA PÓS-
PARTO 
Inês Reis1;  Carolina Carneiro1; Sara Cunha1; Matilde Martins1; Maria Isabel Sá1; Luísa Sousa1; 
José Carlos Silva1 
1 - Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, Santa Maria da Feira 
 
Introdução  
A hemorragia pós-parto é a principal causa de mortalidade materna. Apesar de pouco frequente, o 
pseudo-aneurisma da artéria uterina é uma causa hemorragia pós-parto, manifestando-se 
frequentemente de forma tardia 
 
Descrição do Caso Clínico  
29 anos, antecedentes de cesariana há 3 anos, internada por trabalho de parto em gravidez não 
vigiada (biometrias compatíveis com gestação de termo).  
Trabalho de parto sem intercorrências, decidida cesariana por insuficiência de descida da 
apresentação e após aplicação de ventosa. 
Durante a cesariana, após extração fetal difícil, foi constatada laceração no vértice esquerdo da 
histerotomia. Realizada histerorrafia em camada dupla, com dificuldade na hemostase no vértice 
esquerdo, com necessidade de múltiplas suturas hemostáticas. Por perda hemática abundante foi 
administrado sulprostone endovenoso além da perfusão ocitócica.  
No pós-operatório imediato esteve hemodinamicamente estável mas com dificuldade no levante. 
Ao 2º dia pós-operatório verificou-se agravamento clínico, com taquicardia e dispneia e Hb 6,4 g/dl 
,com necessidade de transfusão de 4U de concentrado eritrócitário, que motivou a realização de 
TC abdómino-pélvica.  
TC e angio-TC que revelaram hematoma posterior (128x27x23mm) e latero-uterino esquerdo 
(93x90x69mm) e flusharredondado com 26x27mm em localização póstero-lateral à transição 
corpo-istmo, sugestivo de hemorragia ativa. Colocada a hipótese diagnóstica de rotura de pseudo-
aneurisma da artéria uterina. A doente foi transferida para o serviço de referência de Radiologia de 
Intervenção, tendo sido realizada embolização arterial. 
Após o procedimento, verificou-se evolução clínica e imagiológica favorável. Na consulta de 
revisão, 1 mês após a alta, a doente estava assintomática, ecograficamente com hematoma em 
posição retro-uterina e lateral esquerda com 66x49mm.  
 
Conclusões  
O pseudo-aneurisma da artéria uterina surge por lesão da artéria durante procedimentos 
cirúrgicos formando um hematoma que disseca os tecidos adjacentes. A hipótese diagnóstica é 
colocada através da realização de ecografia ou TC e confirmada por Angio-TC. 
O gold-standarddo tratamento é a embolização da artéria uterina, permitindo a preservação da 
fertilidade  
  
 
Palavras-chave : Hemorragia pós-parto; Pseudo-aneurisma artéria uterina 
 
 
  



 

 
Hemorragia pós-parto  
 
CC21 - HEMORRAGIA PÓS PARTO TARDIA – UM CASO CLÍNICO 
Rita Valente1; Susana Costa1; Joana Xavier1; Rita Figueiredo1; Teresa Rodrigues1 
1 - Hospital São João, Porto 
 
Introdução  
A hemorragia pós-parto tardia (HPP) é definida pela a ocorrência de hemorragia vaginal 
significativa que ocorre entre as 24h e as 6 semanas pós parto. A subinvolução do leito placentar 
é uma das causas mais comuns e ocorre quando as artérias uteroplacentares espiralizadas e o 
miometrio do leito placentar não revertem ao seu estado pré-gravídico.  
  
Descrição do Caso Clínico  
Mulher de 32 anos, no 25º dia de puerpério, foi admitida no serviço de urgência com hemorragia 
vaginal grave. A doente tinha como antecedentes uma cesariana por trabalho de parto 
estacionário com 39 semanas de gestação, sem intercorrências. Encontrava-se estável e além da 
hemorragia vaginal apresentava dor pélvica ligeira. O exame ginecológico revelou um ponto 
sangrante com proveniente do orifício cervical externo. Na ecografia TV apresentava cavidade 
uterina com conteúdo heterogéneo com marcado fluxo vascular.  
No bloco operatório procedeu-se ao esvaziamento uterino instrumentado ecoguiado com 
exteriorização de coágulos e sangue, sem restos placentares. Foram administrados uterotómicos 
mas sem resposta. Consequentemente, um cateter de Foley foi inserido na cavidade uterina e 
quando em tração a hemorragia cessou, foi então realizado um tamponamento vaginal. A perda 
sanguínea estimada foi de 2000mL. A hemoglobina após o procedimento atingiu 8,5g/dL e 2 
unidades de GR foram transfundidas. A remoção do tamponamento vaginal e do balão foram 
realizados às 24 horas após o procedimento, com perda hemática vaginal escassa. 72h após o 
exame ginecológico era normal com o útero bem involuído. A etiologia proposta foi de 
subinvolução do leito placentar. 
 
Conclusões  
A subinvolução do leito placentar é uma condição é subdiagnosticada - devido ao difícil 
diagnóstico e à baixa suspeição clínica. Este facto pode culminar na histerectomia, se não for 
prontamente reconhecido, uma vez que pode cursar com hemorragia uterina maciça letal. O 
reconhecimento precoce é de grande importância de forma a encontrar outras opções de 
tratamento para preservar o útero. 
  
 
Palavras-chave : hemorragia pós-parto, HPP tardia 
 
 
  



 

 
Hemorragia pós-parto  
 
CC22 - HEMORRAGIA PÓS-PARTO: SOBRE UM CASO DE COAGULOPATIA 
INTRAVASCULAR DISSEMINADA 
Rita Dunkel1; Ana Marta Pinto1;  Filipa Bento1; Anabel Ferreira1; Adriana Cruz1; Helena 
Nascimento1 
1 - Centro Hospitalar Baixo Vouga, Aveiro  
 
Introdução  
A Coagulopatia Intravascular Disseminada (CID) é um patologia grave, estando na obstetríca, 
associada a causas como pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, embolia do líquido amniótico e hemorragia 
pós parto. Independentemente da causa, o quadro clínico pode progredir para insuficiência 
multiorgânica e hemorragia generalizada. 
  
Objectivos  
Descrição de um caso clínico de CID no pós parto imediato e revisão das causas etiológicas e 
atitude clínica perante esta entidade. 
 
Metodologia  
Análise do processo clínico com posterior pesquisa da literatura publicada.  
 
Resultados  
Grávida de 35 anos, GIIPI (1 parto eutócico), gestação de 39 semanas + 3 dias, internada por 
oligoâmnios grave e diminuição dos movimentos fetais, após exclusão de rotura permatura de 
membranas. Indução médica do trabalho de parto com recurso a 25 µg de misoprostol, via vaginal. 
Trabalho de parto decorreu sem complicações, parto distócico - ventosa de Kiwi, por apresentar 
estado fetal não tranquilizador (desacelarações variaveis graves e persistentes), no período 
expusivo. RN, sexo masculino, 3370g, IA 8/9/10. No pós parto imediato, episódio de atonia uterina 
que originou hemorragia uterina massiva, revertida após manobras médicas e tamponamento 
uterino com balão EBB. Iniciou quadro de choque hemorrágico que evoluiu para CID (Hb 5.0 g/dL, 
Plaquetas 68, INR 6.6, APTT > 160seg, fibrinogénio <180mg), com necessidade de ressuscitação 
volémica e politransfusão. Manteve-se dois dias no serviço de medicina intensiva, retirado balão 
após 48h e alta ao D3, com melhoria clínica e analítica franca. 
 
Conclusões  
O correto diagnóstico da hemorragia pós parto é essencial para uma atuação rápida e eficaz . Não 
obstante a rapidez na resposta clínica, situações de CID continuam a ocorrer, não sendo sempre o 
seu prognóstico favorável. A prática e o treino adequado de toda a equipa para lidar com estas 
situações é essencial para o sucesso do tratamento e a diminuição da morbimortalidade materna 
 
 
 
Palavras-chave : Coagulação Intravascular Disseminada, Pós-Parto, Atonia, Hemorragia 
 
 
  



 

 
Hemorragia pós-parto  
 
CC23- HEMORRAGIA PÓS-PARTO: UMA ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR 
Isabel Fragoso1; Cristina Alves1; Mariana Morais1; Cátia Jorge Moreira1; Osvaldo Moutinho1 
1 - Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real  
 
Introdução  
A Hemorragia Pós-Parto é uma das principais causas de mortalidade materna em todo o mundo, 
sendo responsável por 25% dos casos. Especificamente, a hemorragia resultante de lesões do 
canal de parto pode ser de difícil controlo, obrigando a uma intervenção multidisciplinar.  
 
Resultados  
Mulher, 25 anos, saudável, primigesta, 37 semanas e 6 dias de gestação, recorreu ao serviço de 
urgência com rotura de membranas em  trabalho de parto. O parto ocorreu após 14horas, 
auxiliado por ventosa por paragem da descida da apresentação, com episiotomia. Recém-nascido 
do sexo masculino, 2830 g, índice de Apgar 10 ao 1º e 5º minuto. No pós-parto imediato foi 
constatada hemorragia acentuada com necessidade de intervenção cirúrgica urgente para 
correção de laceração vaginal alta na parede lateral esquerda. Em subsequente reavaliação 
identificou-se hematoma vaginal no mesmo local, condicionando re-intervenção cirúrgica com 
exploração do espaço para-vaginal esquerdo na tentativa de identificação do vaso sangrante, sem 
sucesso. Face à dificuldade de hemostase, optou-se por tamponamento vaginal e rectal com 
compressas, durante 72 horas. A hemoglobina peri-operatória desceu de 14 para 6 g/dL. 
Transfusão de glóbulos rubros (total 6Us), plasma, ácido aminocapróico, constatando-se 
estabilidade dos factores de coagulação e adequada subida da hemoglobina. Angiografia por 
Tomografia Computadorizada (TC) e TC pélvica não identificaram o vaso responsável pela 
hemorragia, excluindo a possibilidade de embolização arterial. A analgesia pós-operatória foi 
conseguida com uso de morfina e ropivacaína por cateter epidural. Manteve estabilidade 
hemodinâmica todo o internamento.  
 
Conclusões  
Lacerações vaginais extensas e hematomas são complicações obstétricas graves e 
potencialmente ameaçadoras de vida se não forem detectadas e tratadas atempadamente. Na 
dificuldade de acesso ao vaso sangrante, tamponamento vaginal e retal deve ser considerado, 
lembrando o desconforto associado e possível ocultação da manutenção da hemorragia.  
Este caso ilustra o papel fundamental da intervenção de uma equipa multidisciplinar no tratamento 
e gestão destas doentes.  
 
Palavras-chave : hemorragia pós-parto, laceração vaginal, equipa multidisciplinar 
 
 
 
 
 
  



 

 
Hipertensão arterial no pós-parto  
 
CC24 - HIPERTENSÃO CRÓNICA DIAGNOSTICADA NO PÓS-PARTO 
Andreia Miranda1; Sara Passos Silva1; Joana Araújo Pereira1; Ana Rita Neiva1; Domingos 
Ribeiro1; Paula Pinheiro1 
1 - ULSAM - Hospital de Santa Luzia, Viana do Castelo 
 
Introdução  
Uma das complicações mais frequentes da gravidez é a hipertensão, crónica ou de novo 
(hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia/eclâmpsia). A gestacional é a causa mais comum de 
hipertensão na grávida. 
 
Descrição do Caso Clínico  
39 anos, 3G1P(cesariana), obesa, vigiada em Consulta por Diabetes Gestacional controlada com 
dieta. Diagnóstico de hipertensão gestacional às 37 semanas.  
Às 38 semanas e 4 dias recorreu à Urgência por rotura prematura de membranas, apresentando 
elevação tensional (173/86mmHg). Estudo analítico diagnosticou pré-eclâmpsia grave (rácio 
Proteínas/Creatinina: 3,35), sendo submetida a cesariana. Recém-nascido vivo, com 3225g, Apgar 
8/9/10. 
Intraoperatoriamente manteve-se hemodinamicamente estável, apresentando crise hipertensiva 
no pós-parto imediato, com pico sistólico de 255mmHg, cedendo parcialmente ao labetalol e 
midazolam. Internada na Unidade de Cuidados Intermédios, onde permaneceu durante 5 dias, 
mantendo tensões arteriais elevadas e edema periférico moderado, necessitando de perfusão de 
labetalol, suspenso ao 2º dia. Optou-se posteriormente pela associação de enalapril 20mg/dia e 
metoprolol 100mg/dia, com perfil tensional mais controlado.  
Durante o internamento no serviço de Obstetrícia manteve hipertensão de difícil controlo, mesmo 
sob terapêutica dupla. Realizou ainda ecocardiograma transtorácico, sem alterações. 
Teve alta ao 11º dia, assintomática e com sistólicas máximas de 158mmHg e diastólicas normais, 
medicada com enalapril 20mg e metoprolol 100mg. 
  
Três meses depois, na consulta de reclassificação, mantinha-se assintomática e com hipertensão 
sistólica sobreponível à da alta. Perfil tensional do ambulatório dentro dos parâmetros da 
normalidade, cumprindo a medicação. Teve alta com diagnóstico de hipertensão crónica com 
medidas dietéticas/exercício físico. Proposta redução da dose de metoprolol, vigilância de tensões 
e orientação para o médico assistente. 
 
Conclusões  
A hipertensão é a complicação médica mais comum da gravidez, resolvendo-se, a gestacional, 
espontaneamente nos primeiros dias do pós-parto. Quando a hipertensão persiste para além das 
6 semanas, temos o diagnóstico de hipertensão crónica. O diagnóstico precoce e o controlo 
tensional devem ser uma prioridade, evitando complicações mais graves. 
 
Palavras-chave : Hipertensão, Puerpério 
 
 
  



 

 
Hipertensão arterial no pós-parto  
 
CC25 - EDEMA AGUDO DO PULMÃO NO PÓS-PARTO – A PROPÓSITO DE UM CASO 
CLÍNICO 
Sara Sardinha Abrantes1; Rute Branco1; Catarina Ferreira1; Margarida Meira De Carvalho1; 
Manuel Gonçalves Henriques1; Mariana Souto Miranda1; Elsa Landim1; Ana Cristina Costa1; 
Antónia Nazaré1 
1 - Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, Amadora 
 
Introdução  
O edema agudo do pulmão (EAP) é uma complicação rara da gravidez e do pós-parto, tendo uma 
prevalência estimada entre 0,08 e 0,5%. O EAP é a principal complicação cardiovascular da pré-
eclâmpsia (PE), sendo um dos critérios de classificação em PE grave; ocorre em 3% dos casos, 
com 70% dos quais no pós-parto. Os principais fatores de risco para EAP no contexto de PE são 
idade materna avançada, multiparidade e hipertensão arterial pré-existente. Por outro lado, a PE e 
a multiparidade são fatores de risco para a miocardiopatia periparto (MCPP), cuja apresentação 
pode ser igualmente o EAP, estando em estudo uma possível base fisiopatológica comum entre 
PE e MCPP.  
 
Descrição do Caso Clínico 
Grávida, 39 anos, melanodérmica, com antecedentes de hipertensão crónica não medicada 
(normotensa durante a gravidez), duas cesarianas prévias e diabetes gestacional na presente 
gravidez. Cerca de 12h após cesariana eletiva sem intercorrências, às 39 semanas e 4 dias, 
diagnóstico de EAP hipertensivo (TA 172/128 mmHg) em contexto de PE pós-parto, com melhoria 
após terapêutica vasodilatadora e diurética. Ecocardiograma na UCIP sugestivo de miocardiopatia 
dilatada periparto com dilatação das cavidades esquerdas e disfunção sistólica com fração de 
ejeção (FE) de 25%. O tratamento consistiu em terapêutica clássica dirigida a insuficiência 
cardíaca congestiva, associada a bromocriptina e anticoagulação, com resolução sintomática e 
alta ao 7º dia pós-parto, com contraindicação para novas gravidezes. 
 
Conclusões  
A PE é uma das principais causas de EAP pós-parto, sendo este caso ilustrativo dos principais 
fatores de risco. Por outro lado, a PE e a MCPP podem coexistir, sendo o ecocardiograma um 
elemento essencial neste diagnóstico diferencial desafiante, ao permitir excluir outras causas de 
EAP e avaliar a função cardíaca (disfunção sistólica e FE reduzida na MCPP; disfunção diastólica 
e FE preservada na PE). 
 
 
Palavras-chave : Edema agudo do pulmão, pré-eclâmpsia, miocardiopatia periparto 
 
 
  



 

 
Hipertensão arterial no pós-parto  
 
CC26 - SÍNDROME DE HELLP E ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL EM GRÁVIDA 
DIABÉTICA – RELATO DE CASO 
Andreia Miguel1; Marta Brito1; Inês Antunes1; Augusta Borges1 
1 - Maternidade Dr. Alfredo da Costa - Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central 
 
Introdução  
A diabetes predispõe ao desenvolvimento de síndromes hipertensivos da gravidez e o mau 
controlo glicémico poderá contribuir para a sua eventual gravidade. 
 
Descrição do Caso Clínico  
Nulípara de 33 anos, natural do Nepal. Referenciada do centro de saúde à consulta de diabetes 
por prova de tolerância à glicose oral positiva às 20 semanas, tendo iniciado acompanhamento às 
27. Neste contexto e por perfil hiperglicémico ≥126 e ≥200 mg/dl em jejum e pós-prandial, 
respetivamente, assumiu-se provável diabetes prévia, tendo iniciado controlo com dieta e 
metformina. Às 33 semanas e 2 dias por epigastralgias e escotomas com 2 dias de evolução 
recorreu ao serviço de urgência, tendo-se diagnosticado síndrome de HELLP com hipertensão de 
184/90 mmHg, trombocitopénia de 35.000, AST 1084 e ALT 803 UI/L e sinais de anemia 
hemolítica – hemoglobina 8,3 g/dl, haptoglobina 0,27 g/l, bilirrubina total 6,5 mg/dl e LDH 4693 
UI/L. Pela gravidade do quadro materno e bradicardia fetal decidiu-se cesariana. Uma hora pós-
parto por falência multiorgânica (lesão renal aguda e edema pulmonar) foi transferida para a 
unidade de cuidados intensivos para diálise e ventilação invasiva. No décimo segundo dia pós-
parto por agitação e atividade involuntária realizou tomografia computadorizada crâneo-encefálica 
(TC-CE) que identificou hipodensidades parietoccipitais bilaterais, compatíveis com encefalopatia 
posterior reversível (EPR). Em TC-CE de reavaliação identificaram-se áreas de hipodensidade 
córtico-subcortical frontotemporoparietal e insular esquerda sugestivas de enfarte recente em fase 
subaguda. Um terceiro exame revelou transformação hemorrágica do enfarte esquerdo, sem efeito 
de massa ou extensão. Após estabilização hemodinâmica e respiratória, ao exame neurológico 
encontrava-se vígil, afásica e com hemiplegia direita. Ficou internada durante 106 dias, com 
melhoria do quadro motor, mas mantendo afasia na alta. 
 
Conclusões  
Atrasos no diagnóstico e tratamento da diabetes gestacional/prévia na gravidez contribuem para o 
desenvolvimento de síndromes hipertensivos da gravidez e suas complicações. Destas salientam-
se, particularmente no pós-parto, a EPR e os acidentes vascular cerebrais. 
 
 
 
Palavras-chave : Síndrome de HELLP, Diabetes, Acidente vascular cerebral 
 
 
  



 

 
Hipertensão arterial no pós-parto  
 
CC27- UM CASO DE PRÉ-ECLÂMPSIA SOBREPOSTA A HTA CRÓNICA 
Lisandra Mendonça1; Sara Sales1; Fernando Rodrigues Santos1; Sónia Gonçalves1; António 
Pipa1 
1 - Centro Hospitalar Tondela-Viseu 
 
Introdução  
Os distúrbios hipertensivos são a patologia mais comum na gravidez, podendo complicar até 10 % 
das gestações e aumentam 2-3 vezes o risco de restrição de crescimento fetal (RCF) por 
compromisso da circulação uteroplacentária. Existe uma forte associação entre pré-eclâmpsia e 
RCF devido a invasão trofoblástica anómala, condicionando uma deficiente vascularização 
uteroplacentária. 
 
Objectivos  
Divulgação de um caso clínico complicado por pré-eclâmpsia numa grávida com antecedentes de 
hipertensão crónica. 
 
Metodologia  
Consulta do processo clínico e bibliografia.  
 
Resultados  
M.S.G.O., 23 anos, primigesta, com antecedentes de hipertensão crónica medicada com alfa 
metildopa 250mg 3id. Recorreu ao serviço de urgência às 31 semanas e 4 dias de gestação por 
quadro de pré-eclâmpsia e RCF anteriormente diagnosticada. À admissão, encontrava-se sem 
queixas, com TAS/TAD: 145/94 mmHg e ratio proteínas/creatinina 3. Foi internada para maturação 
pulmonar fetal e vigilância da tensão arterial. Apresentava uma proteinúria das 24 horas de 2g/24h 
e controlo analítico sem alterações. Fez controlos ecográficos seriados, com PEF no percentil 10, 
ICP no percentil 13 para a idade gestacional e estudo doppler normal. Às 34semanas e 1 dia 
realizou-se cesariana emergente por estado fetal não tranquilizador com extração de nado-vivo do 
género masculino com 1780g de peso e índice de apgar 7/10/10. O recém-nascido foi admitido na 
UCERN em D0 de vida por prematuridade. No D1 pós-operatório, teve agravamento tensional e 
do estado geral que justificaram internamento na UCIC onde fez perfusão de labetolol e sulfato de 
magnésio. Em D2 pós-operatório manteve valores tensionais borderline e foi instituída terapêutica 
fixa com Nifedipina CR 30 mg 1id, tendo alta, medicada, em D4 pós-parto. 
 
Conclusões  
Este caso surgiu num contexto etário atípico já que a pré-eclâmpsia é mais comum nos extremos 
da idade (<18 anos ou >35 anos ) e na gravidez. Cada vez é mais importante uma abordagem 
multidisciplinar, o tratamento e vigilância adequados para o bem-estar materno-fetal.  
 
Palavras-chave : Gravidez, Pré-eclâmpsia, Restrição de crescimento fetal 
 
 
  



 

 
Infecções no pós-parto  
 
CC28 - FEBRE PÓS-PARTO: A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO 
Angela Encarnação Sousa Silva1; Sara Azevedo1; Ana Isabel Rodrigues1; Andreia Fontoura 
Oliveira1 
1 - Centro Hospitalar do Médio Ave, Santo Tirso 
 
Introdução  
A febre no período pós-parto é uma complicação obstétrica comum, frequentemente de etiologia 
infecciosa. Comummente resulta de endometrite, contudo pode também ser causada por mastite, 
infeção do trato urinário ou respiratório, infeção da ferida operatória, tromboflebite pélvica séptica, 
entre outros. 
 
Metodologia  
Paciente de 29 anos, sem antecedentes patológicos relevantes, G2P2, submetida a cesariana 
segmentar transversal urgente por placenta de inserção baixa e inicio de trabalho de parto. No 
7ºdia do puerpério recorre ao Serviço de Urgência por quadro de febre com 3 dias de evolução, 
associada a tosse seca, dispneia e ingurgitamento mamário. À observação apresentava-se febril 
(Temp. 39.8ºC), exame mamário normal, abdómen com ferida operatória sem sinais infecciosos, 
mole e depressível, doloroso à palpação do hipogastro. O exame ginecológico revelou lóquios 
hemáticos com cheiro fétido e mobilização cervical e uterina dolorosas. A avaliação ecográfica 
demonstrou útero em involução, cavidade virtual, sem tumefações anexiais, sem liquido livre no 
FSD. 
Pedida colaboração de Medicina Interna para avaliação do quadro respiratório, que excluiu 
hipótese de infeção respiratória ou tromboembolismo pulmonar. Foi assumido o diagnóstico de 
endometrite puerperal, iniciando antibioterapia tripla com ampicilina, clindamicina e gentamicina. 
Por manutenção do quadro febril ao 3ºdia de antibioterapia, efectuada TAC abdominopélvica que 
revelou tromboflebite da veia ovárica direita. Dado o diagnóstico de tromboflebite pélvica séptica, 
foi alterada antibioterapia para Piperacilina/Tazobactam e iniciada Enoxaparina em dose 
terapêutica. Teve alta no 10ºdia, assintomática, medicada com hipocoagulação dupla (varfarina e 
enoxaparina) e amoxicilina/ácido clavulânico. 
 
Conclusões  
Durante a gravidez e puerpério, existe um estado de hipercoagulabilidade sanguínea, que 
aumenta o risco para eventos tromboembólicos. Apesar da tromboflebite da veia ovárica pós-parto 
ser uma patologia rara, é uma condição grave, pelo que deve-se sempre equacionar em pacientes 
com febre persistente no puerpério. Esta patologia surge em 0.05–0.18% das gestações, sendo 
mais frequente à direita e após cesariana ou fórceps. 
 
Palavras-chave : febre pós-parto, puerpério, tromboflebite, veia ovárica, tromboflebite 
pélvica séptica 
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CC29 - FASCEÍTE NECROTIZANTE APÓS CESARIANA EM PUÉRPERA DE BAIXO RISCO: 
UMA ENTIDADE RARA E POTENCIALMENTE FATAL 
Ana Catarina Borges1; Maria José Morais1; Belisa Vides1; Isabel Reis1 
1 - Hospital de Braga 
 
Introdução  
A fasceíte necrotiante (FN) é uma infeção grave, potencialmente fatal, que cursa com destruição 
tecidular fulminante. Trata-se de uma infeção rara com incidência variável (0.3-15 casos/100000) e 
em que o índice de suspeição deve ser elevado, visto que frequentemente a clínica é inespecífica 
e variável. A taxa de mortalidade descrita é variável (14-34%), e pode atingir 100% nos casos não 
tratados atempadamente de forma adequada.  
 
Descrição do Caso Clínico  
Grávida de 27 anos, sem antecedentes pessoais ou familiares de relevo, IMC 24.7, IIGIP, 
submetida a cesariana urgente por apresentação pélvica às 38 semanas e 4 dias de gestação. A 
cesariana e o puerpério imediato decorreram sem intercorrências. Ao 5ºdia de puerpério recorreu 
ao Serviço de Urgência por febre e algias abdominais intensas. Ao exame físico apresentava-se 
febril, hipotensa, taquicárdica e com ligeiro edema, endurecimento e rubor da ferida operatória 
com extensão para o flanco esquerdo. Analiticamente apresentava anemia (Hg9.0g/dL), 
leucocitose marcada (26000/uL) e Proteína C Reativa elevada (250mg/L). Realizou tomografia 
axial computorizada abdominopélvica que revelou a presença de enfisema subcutâneo extenso. 
Foi instituída antibioterapia de largo espectro e submetida a desbridamento cirúrgico por suspeita 
de FN com choque séptico grave acompanhado de disfunção cardiovascular. Após drenagem e 
lavagem da cavidade abdominal foram colocados 5 drenos miltitubulares com abertura dupla. 
Isolou-se os agentes Bifidobacterium breve e Staphylococcus cohnii no exame microbiológico do 
exsudado purulento tendo-se instituído antibioterapia dirigida com vancomicina e metronidazol. 
Teve alta ao 24ºdia de puerpério. 
 
Conclusões  
A FN é uma complicação rara após cesariana. A etiologia não é completamente conhecida e, 
frequentemente nenhum fator de risco é identificado. Postula-se, que o estado de 
imunossupressão da gravidez, possa ser determinante para a sua rápida progressão. A dor, 
frequentemente exuberante e desproporcional aos achados do exame físico, poderá elevar o 
índice de suspeição diagnóstico. A intervenção cirúrgica imediata é determinante na sobrevida 
destas pacientes. 
 
Palavras-chave : Fasceíte necrotizante; cesariana; complicação pós-parto 
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CC30 - INFEÇÃO DE FERIDA OPERATÓRIA DE CESARIANA – A PROPÓSITO DE DOIS 
CASOS CLÍNICOS DO CHVNG-E 
Inês Gouveia1; Marta Xavier1; Carolina Andresen1; Joana Silva1; Leonor Rios1; Cristina 
Godinho1; Marcelina Carrilho1; Claudina Carvalho1; Horácio Costa1 
1 - Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e Espinho 
 
Introdução  
A infeção da ferida operatória (IFO) é uma das principais causas de morbimortalidade pós-
operatória, complicando 3 a 4% das cesarianas.  
 
Objectivos  
Análise retrospetiva de dois casos de puérperas vigiadas na instituição com descrição do 
acompanhamento, procedimentos e desfechos. 
 
Metodologia  
Consulta dos processos clínicos incluídos na base de dados da instituição. Revisão da literatura. 
 
Resultados  
Caso 1 – 35 anos, IIG0P, obesa, com alergia a amoxicilina+ácido clavulânico. Portadora de 
Streptococcus do grupo B, efetuou clindamicina durante o trabalho de parto. Cesariana às 39+6 
semanas por aplicação frustrada de ventosa, com colocação de penso de pressão negativa 
(PICO). Alta sem intercorrências ao 4º dia pós-operatório (PO). Levantado PICO ao 8º dia PO com 
constatação de área inflamatória com 15cm de diâmetro não exsudativa, associada a hipertermia. 
Instituída clindamicina. Reavaliada ao 10º dia PO com celulite supra cicatricial até ao umbigo, 
tendo sido proposto internamento para antibioterapia EV. Ao 12º dia PO constatada celulite 
necrotizante. Com a colaboração de cirurgia plástica foram efetuadas escalada de antibioterapia e 
desbridamentos cirúrgicos sucessivos. Alta ao 44º dia PO com evolução favorável. 
Caso 2- 34 anos, IIGIP, obesa, hipertensa, fumadora com antecedentes de pré-eclampsia. 
Gravidez complicada por diabetes gestacional e pré-eclampsia com critérios de gravidade 
sobreposta a hipertensão. Cesariana às 37+6 semanas por aplicação frustrada de ventosa. 
Colocado penso PICO. Ao 7º dia PO constatada deiscência e IFO tendo iniciado antibioterapia 
oral com flucloxacilina e clindamicina. Ao 15º dia PO internamento para antibioterapia endovenosa 
empírica com penicilina, clindamicina e gentamicina por agravamento clinico. Isolamento de 
microrganismos sensíveis à antibioterapia instituída. Evolução clinica favorável e alta no 25º dia 
PO.  
 
Conclusões  
A prevenção da IFO inicia-se na gestão de fatores de risco e estende-se à profilaxia antibiótica e 
cuidados pós-operatórios. Uma falha nesta cadeia traduz-se num aumento de complicações 
infeciosas que podem culminar em situações com gravidade acrescida como a celulite 
necrotizante. 
 
Palavras-chave : Infeção da ferida cirurgica, puerpério, cesariana 
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CC31 - CASO CLÍNICO: ROTURA UTERINA EM NULÍPARA SEM TRABALHO DE PARTO 
André Borges1; Rita Mamede1; Carolina Smet1; Renato Biagué1; Filipe Cordeiro1; Dusan 
Djokovic1; Fernando Cirurgião1 
1 - Hospital de São Francisco Xavier, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental 
 
Introdução  
A rotura uterina define-se pela laceração da parede do útero, quer durante a gravidez ou trabalho 
de parto. A rotura uterina pode classificar-se como completa (envolvendo todas as camadas da 
parede uterina) ou incompleta (peritoneu visceral revela-se intacto sobre a laceração).  
  
Resultados  
Caso Clínico: Nulípara de 28 anos, às 30 semanas de gestação recorreu ao serviço de urgência 
por cólica renal, não apresentando critérios de pielonefrite, teve alta clínica medicada com 
amoxicilina. Uma semana mais tarde,  regressa com dor abdominal e foi detectado encurtamento 
cervical com 18 mm com sinal de funneling. Foi internada por ameaça de parto prematuro, 
realizou maturação pulmonar e terminou a antibioterapia. O estado clínico deteriorou-se com dor 
epigástrica e com sinais de defesa nos quadrantes abdominais superiores. Às 31 semanas de 
gestação realizou raio X do abdomen que não revelou sinais de rotura de víscera oca e ecografia 
abdominal que revelou sangue na cavidade peritoneal superior. Além disso, detectou-se uma 
descida aguda da hemoglobina de 10.3 g/dl para 7.6 g/dl. É activado o protocolo de transfusão 
massiva  e realiza-se cesariana emergente com extracção de feto do sexo masculino com 1947g e 
APGAR 7/9/10. À inspecção da cavidade abdominal pela não se encontrou o foco hemorrágico; no 
entanto, à inspecção da cavidade pélvica verificou-se rotura da parede uterina postero-lateral 
esquerda. Dada a instabilidade hemodinâmica, optou-se por realizar histerectomia total com 
conservação dos anexos. 
  
Conclusões  
A rotura uterina representa uma complicação obstétrica com elevada morbilidade/mortalidade 
materna e fetal. Apesar de extremamente rara, a rotura uterina também ocorre em mulheres sem 
cesariana prévia. Assim, perante sinais de instabilidade hemodinâmica e sintomas de abdómen 
agudo, não se deve descartar uma possível rotura uterina do diagnóstico diferencial. 
 
Palavras-chave : Rotura uterina; Hemoperitoneu; 
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CC32 - TROMBOSE SÉPTICA PÉLVICA: UM DESAFIO DIAGNÓSTICO NO PUERPÉRIO 
Sara Passos Silva1; Miguel Romano1; Andreia Miranda1; Joana Araújo Pereira1; Rita Neiva1; 
Fatima Domingues1; Paula Pinheiro1 
1 - Unidade Local de Saúde do Alto Minho 
 
Introdução  
A tromboflebite pélvica séptica (TPS) é uma complicação puerperal rara mas potencialmente fatal, 
mais comum após cesariana. O diagnóstico pode ser difícil pois a sintomatologia pode mimetizar 
outras complicações mais comuns no pós-parto. A apresentação típica da TPS é de febre de 
carácter intermitente podendo, ou não, estar associada a dor pélvica. A confirmação requer um 
exame de imagem demonstrando um trombo nas veias pélvicas. O tratamento consiste em 
antibioterapia de largo espectro e anticoagulação, embora a duração do tratamento não esteja 
bem estipulada.  
 
Descrição do Caso Clínico 
Os autores descrevem o caso clínico de uma mulher com 28 anos, primigesta, obesa, que foi 
submetida a cesariana por trabalho de parto estacionário às 40 semanas de gestação. Antes da 
incisão cirúrgica foi administrada antibioterapia profilática. A intervenção decorreu sem 
intercorrências com o nascimento de um recém-nascido com 3820g. Às 72horas, a puérpera teve 
alta medicada com enoxaparina em dose profilática. Ao 10º dia de puerpério recorreu à urgência 
por episódio de sudorese e arrepios noturnos, sem dor abdominal nem sinais de infecção 
mamários ou da ferida operatória. Apresentava-se apirética e analiticamente apenas ligeira 
leucocitose, pelo que, teve alta com indicação de vigiar sinais de alarme. Ao 18º dia recorreu 
novamente à urgência por manter febre intermitente. Analiticamente apresentava leucocitose com 
neutrofilia e PCR de 17,54. Foi pedida uma TC, que evidenciou trombose extensa e completa da 
veia ovárica. Ficou internada para antibioterapia de largo espetro e anticoagulação, com boa 
resposta clínica. Teve alta após 7 dias e manteve dose terapêutica de enoxaparina durante 6 
semanas. Realizou TC de controlo nesta altura, com evidência de resolução do trombo.  
 
Conclusões  
O diagnóstico de TPS é, muitas vezes, de exclusão e é necessário um alto índice de suspeição. 
No puerpério de parto cirúrgico, perante um quadro de febre persistente será um diagnóstico muito 
importante a considerar.  
 
Palavras-chave : Trombose séptica pélvica; febre; puerpério 
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CC33 - TUMORES DO TRONCO CEREBRAL – OBSTÁCULO À GRAVIDEZ BEM SUCEDIDA? 
Cristiana Moreira1; Tânia Barros1; Clara Pinto1; João Chaves1; Jorge Braga1 
1 - Centro Materno Infantil do Norte – CHUP, Porto  
 
Introdução  
Os tumores primários do tronco cerebral (TC) ocorrem em até 15/100000 mulheres. Não são mais 
frequentes na gravidez, mas tendem a evoluir neste período, sendo necessária vigilância do 
aparecimento/agravamento de défice neurológico. A mortalidade não é agravada pelo estado 
gravídico.  
Apresentam-se 3 casos de tumor do TC ou antecedentes do mesmo na gravidez. 
 
Resultados  
Apresentação dos Casos 
Caso 1. 34 anos. 2G1P. Antecedente de tumor epidermóide do TC, com remoção cirúrgica aos 24 
anos. Recidiva tumoral aos 31 anos, diagnosticada em exame de follow-upapós o primeiro parto 
(cesariana) e removida por cirurgia. Gestação atual sem agravamento da doença materna. Parto 
por cesariana às 38 semanas. Puerpério e período neonatal sem intercorrências.  
  
Caso 2. 36 anos. Primigesta. Tumor epidermóide do TC diagnosticado aos 33 anos na sequência 
de estudo de hemiparésia facial esquerda, tendo sido removido por cirurgia. Às 36 semanas, feto 
pélvico, restrição de crescimento fetal com alterações da fluxometria da artéria umbilical e 
oligoâmnios, que motivaram cesariana. Puerpério e período neonatal sem intercorrências. 
  
Caso 3. 40 anos. Primigesta. Glioma difuso benigno do TC diagnosticado por RM às 14 semanas 
de gestação, no contexto de estudo de assimetria facial com 6 meses de evolução. Casal decidiu 
prosseguir com a gravidez, adiando radioterapia (RT). Às 36 semanas  de gestação, quadro 
neurológico de vertigem e diplopia, tendo sido decidido em equipa multidiscilplinar terminar a 
gravidez por cesariana. Iniciada RT no puerpério.  
 
Conclusões  
O défice neurológico constitui um sinal de alerta para patologia grave na mulher grávida. A RM é 
segura na gravidez, mas não deve ser usado gadolíneo. Não se espera aumento do risco de 
entidades nosológicas e complicações próprias da gravidez, mas importa ponderar a via de parto 
individualmente. A cesariana não é indicação absoluta, embora exista risco de aumento da 
pressão intra-craniana associado à manobra de valsalva num parto vaginal. 
 
Palavras-chave : patologia neurológica, gravidez, défice neurológico 
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CC34 - TRATAMENTO MÉDICO DE GRAVIDEZ EXTRAUTERINA - A REALIDADE DE UM 
HOSPITAL DISTRITAL 
Beatriz Ferreira1; Silvia Sousa1; Diana Castanheira1; Diana Pissarra1; Sofia Pereira1; Carlota 
Cavazza1; António Santiago1 
1 - Centro Hospitalar de Leiria 
 
Introdução  
O metotrexato, na dose de 50mg/m2 intramuscular, é o fármaco mais utilizado no tratamento 
médico de gravidez extrauterina (GEU). Como fatores preditores de sucesso destacam-se: valor 
inicial de β-HCG ˂ 1000IU/L, não visualização de saco gestacional (SG), aumento do valor de β-
HCG nas 48 horas prévias ao tratamento e redução do valor de β-HCG entre o 1º e o 4º dia (D) do 
tratamento. 
No serviço de Ginecologia/Obstetrícia do Centro Hospitalar de Leiria os primeiros tratamentos 
médicos tiveram início em dezembro de 2018.  
 
Objectivos  
Apresentar os desfechos dos primeiros casos de GEU submetidos a tratamento médico, tendo em 
conta os fatores preditores de sucesso. 
 
Metodologia  
Análise dos processos clínicos. 
 
Resultados  
Caso 1: 28 anos, com antecedentes de salpingectomia direita por GEU. Diagnosticada GEU tubar 
esquerda com SG de 15x12mm. Evolução da β-HCG (IU/L): D1 - 2987, D4 - 3936, D7 - 3940. 
Constatada falência do tratamento médico por plateau dos valores de β-HCG após repetição de 
metotrexato em D7. Procedeu-se a salpingectomia esquerda sendo, posteriormente, orientada 
para consulta de esterilidade. 
Caso 2: 33 anos, sem antecedentes de relevo. Diagnosticada GEU tubar direita com SG de 
14x18mm e β-HCG em crescendo nas 48h prévias ao tratamento. Evolução, após início do 
tratamento, da β-HCG (IU/L): D1 - 1490, D4 - 983, D7 - 852. Administrada segunda dose de 
metotrexato em D7 por redução ˂ 15% dos doseamentos, verificando-se β-HCG negativa 5 
semanas após o início do tratamento.  
Caso 3: 33 anos, sem antecedentes de relevo. Diagnosticada GEU tubar direita com SG de 
22x15mm. Evolução da β-HCG (IU/L): D1 - 525, D4 - 657, D7 - 491. Doseamentos mantêm-se em 
decrescendo 4 semanas após administração de dose única de metotrexato em D1, pelo que 
mantém vigilância analítica semanal. 
 
Conclusões  
Estes resultados preliminares reforçam a influência dos fatores preditores de sucesso nos 
desfechos obtidos e a importância da seleção criteriosa das candidatas. 
 
Palavras-chave : gravidez extrauterina, tratamento médico, fatores preditores de sucesso 
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CC35 - TUMOR PINEAL – A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO 
Tânia Barros1; Cristiana Moreira1; Clara Pinto1; João Chaves2; Jorge Braga1 
1 - Centro Materno Infantil do Norte – CHUP, Porto; 2 - Centro Hospitalar do Porto 
 
Introdução  
Os tumores da região pineal (TP) são mais comuns em crianças, onde apresentam uma incidência 
de 3% dos tumores cerebrais. A melhoria das abordagensterapêuticas e cirúrgicas destas 
entidades resulta num prognóstico atualmente mais favorável e num aumento da sobrevida, com 
uma maior proporção a alcançar a idade fértil. A informação à cerca da orientação e curso durante 
a gestação é limitada, pelo que se apresenta o relato de um casoclínico de uma grávida com TP. 
 
Resultados  
APRESENTAÇÃO DO CASO 
Grávida de 27 anos, diagnóstico aos 13 anos de tumor da glândula pineal (astrocitoma pilocítico). 
Desde então, submetida a exérese subtotal do tumor (2002); colocação de shunt ventrículo-
peritoneal (2004) por hidrocefalia obstrutiva, com múltiplas revisões do mesmo; e radiocirurgia 
(2010). Apresenta ainda epilepsia sintomática relacionada com lesão expansiva, controlada com 
antiepilético. 
Seguida em consulta de obstetrícia/patologia neurologia na gravidez, com normal evolução até às 
29 semanas de gestação. Nesta idade gestacional, realizada cesariana por descolamento 
prematuro de placenta normalmente inserida, sem registo de intercorrêcnias. 
Posterior acompanhamento multidisciplinar por sintomatologia de novo, nomeadamente 
hemianopsia homónima esquerda, cefaleias frontais e diminuição da acuidade auditiva à 
esquerda, interpretadas no contexto dos antecedentes de patologia neurocirúrgica. 
 
Conclusões  
A patologia neurológica, nomeadamente do foro oncológico, não é contraindicação para a 
gravidez. No entanto, o devido estadiamento deve ser tido em conta, bem como o parecer da 
especialidade de neurologia/neurocirurgia. Deve ser ponderado o impacto da gravidez na doença 
e a influência da doença na gravidez. A via de parto deve ser individualizada, tal como a técnica 
anestésica a utilizar. No caso relatado, apesar da normal evolução e desfecho favorável da 
gravidez há 10 anos, foi desaconselhada nova gestação por neurologia/neurocirurgia, dado o 
estado avançado da doença, as suas sequelas e a necessidade de múltipla medicação para 
comorbilidades 
 
Palavras-chave : Glândula pineal, gravidez, Défice neurológico 
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CC36- DIÁSTASE DA SÍNFISE PÚBICA APÓS PARTO VAGINAL: A PROPÓSITO DE UM 
CASO CLÍNICO 
Andreia Fontoura Oliveira1;  Ângela Encarnação Sousa Silva1; Manuela Miranda1; Angelina 
Pinheiro1; Ana Isabel Rodrigues1 
1 - Centro Hospitalar do Médio Ave, Santo Tirso 
 
Introdução  
Define-se como diástase da sínfise púbica a separação dos ossos púbicos sem fratura associada, 
constituindo uma complicação relativamente rara após parto vaginal, com incidência estimada de 
1:800. Alguns fatores de risco já foram identificados, nomeadamente período expulsivo rápido ou 
arrastado, parto instrumentado por fórceps ou abdução extrema dos membros inferiores durante o 
período expulsivo. 
Os sinais/sintomas mais comuns incluem dor e edema local, associados a dificuldade na marcha. 
O diagnóstico é essencialmente imagiológico, tendo por base a deteção de um afastamento entre 
os ossos púbicos superior a 10mm.  
 
Objectivos  
Descrição de um caso clínico de diástase da sínfise púbica após parto vaginal. 
 
Resultados  
Mulher de 25 anos, IGIP, submetida a indução do trabalho de parto às 41 semanas. Teve parto 
distócico auxiliado por ventosa por paragem da descida da apresentação fetal, resultando em 
recém-nascido do sexo feminino, com 3710g de peso. Puerpério imediato sem intercorrências, 
tendo tido alta ao segundo dia. Recorreu ao Serviço de Urgência ao terceiro dia pós-parto por 
dificuldade de locomoção associada a dor supra-púbica, aliviada com o decúbito. Ao exame 
objetivo, encontrava-se subfebril e com dor intensa à palpação supra-púbica. Realizada ecografia 
transvaginal com cavidade uterina vazia. Analiticamente apresentava leucocitose e elevação da 
proteína C-reativa, tendo sido internada para esclarecimento etiológico, sob analgesia e 
antibioterapia empírica. Realizou tomografia computorizada abdomino-pélvica que revelou 
diástase pós-parto da sínfise púbica de 17mm, sem alterações nas interlinhas articulares 
sacroilíacas ou coleções na cavidade pélvica. Foi realizado tratamento conservador (repouso no 
leito, analgesia e terapia anti-inflamatória) com melhoria progressiva das queixas álgicas e 
locomoção, tendo alta ao sétimo dia de internamento. 
 
Conclusões  
A diástase da sínfise púbica representa uma possível complicação após parto vaginal, sendo 
necessária uma maior consciencialização quanto à possibilidade da sua ocorrência. O tratamento 
é sobretudo conservador, exigindo raramente intervenção cirúrgica para estabilização articular.  
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CC37 - ATOSIBAN: UM FACTOR DE RISCO PARA EDEMA AGUDO DO PULMÃO? 
João Sassetti1; Joana Simões1; Vera Mourinha1; Ana Paula Silva1 
1 - Hospital de Faro 
 
Introdução  
O edema agudo do pulmão (EAP) constitui uma causa importante de morbilidade materna grave 
ocorrendo em 0,08-0,17% das gravidezes. A principal etiologia de EAP anteparto parece ser a 
tocólise, sendo uma complicação rara conhecida da terapia com beta-agonistas ou bloqueadores 
dos canais de cálcio. Apenas estão descritos 5 casos de EAP relacionados com a terapia com 
atosiban, 3 dos quais sem relação com outros tocolíticos. Contudo, a ausência de casos em 
estudos de segurança de grande escala realizados até ao momento, bem como o 
desconhecimento de um mecanismo fisiopatológico que relacione claramente o EAP com o uso de 
atosiban, dificultam o reconhecimento desta entidade.  
  
Descrição do Caso Clínico  
Descrevemos o caso de uma primigesta, previamente saudável, internada por contractilidade 
uterina e rotura prematura de membranas que, após 2 dias de terapêutica com atosiban segundo 
guidelines, apresentou dispneia súbita com necessidade de internamento numa Unidade de 
Cuidados Intensivos. Analiticamente não apresentava parâmetros de infecção e na investigação 
etiológica excluiu-se patologia cardíaca, terapia com outros tocolíticos e sobrecarga hídrica 
iatrogénica. Face às semelhanças com os outros casos já descritos, coloca-se a hipótese de que o 
atosiban através de mecanismos não-cardiogénicos possa potenciar o desenvolvimento de EAP. 
 
Conclusões  
O atosiban é um antagonista competitivo dos receptores de oxitocina e vasopressina. Estudos 
com ratinhos sugerem dois mecanismos que poderão explicar um papel do atosiban no 
desenvolvimento de EAP: a diminuição da clearence alveolar pulmonar e um efeito antidiurético de 
rebote após o final da terapia com atosiban. Por ser um fármaco recente com mecanismos de 
acção ainda não totalmente esclarecidos, a farmacovigilância mantém-se fundamental na 
identificação de eventos adversos raros associados à sua utilização. Parece prudente recomendar 
vigilância acrescida nas doentes sob atosiban que apresentem factores de risco para o 
desenvolvimento de EAP e, se possível, limitação de medidas como a fluidoterapia que possam 
contribuir para o seu desenvolvimento.  
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CC38- MIASTENIA GRAVIS - UM PUERPÉRIO COMPLICADO 
Marta Plancha1; Marta Brito1; Conceição Pedro2; Augusta Borges1; Ana Lopes Santos1; 
Margarida Dias3; Ana Isabel Machado1; Maria José Alves1 
1 - Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central - Maternidade Dr Alfredo da Costa; 2 - Hospital 
Curry Cabral, Lisboa; 3 - Hospital Santo António dos Capuchos, Lisboa 
 
Introdução  
A Miastenia gravis é uma doença rara. É duas vezes mais comum no sexo feminino e, na maioria 
dos casos, o diagnóstico ocorre antes dos 30 anos de idade. Assim, a sobreposição desta doença 
com a gestação e o pós-parto é frequente. Pode haver um agravamento agudo, com uma rápida 
deterioração, no puerpério. 
 
Objectivos  
Descrição de um caso clínico de Miastenia gravis no puerpério. 
 
Resultados  
Primigesta, 28 anos de idade, evacuada da Guiné Bissau às 37 semanas com o diagnóstico de 
Miastenia gravis (MG) desde há 2 anos e suspeita de timoma, nunca foi medicada. Observada às 
38 semanas com astenia generalizada, ptose palpebral, disfagia, disfonia e disartria. 
Ecograficamente feto cefálico, com boa vitalidade, Percentil 50, placenta não prévia. A doente foi 
encaminhada para consulta de medicina interna obstétrica, neurologia e anestesia. Confirmou-se 
o diagnóstico de MG com anticorpos anti-receptor Ach positivos e história clínica sugestiva.  
Decidiu-se internamento às 38 semanas e 4 dias. Iniciou Imunoglobulina H (IgIV), 25g/dia, 
endovevenosa, pré-parto (5 dias). A indicação do parto era obstétrica, optando-se por Indução do 
trabalho de parto às 39 semanas. O parto foi eutócico sob epidural, recém-nascido do sexo 
masculino, peso de 3815g e IA 9/10.  No puerpério, iniciou um esquema de tratamento pós-parto 
com IgIV, piridostigmina e corticoterapia. 
Às 24 horas pós-parto encontrava-se melhorada, contudo ainda mantinha quadro de tetraparesia 
de grau 3 com sintomas bulbares, disfonia, fatigabilidade nítida nos músculos dos membros, que a 
incapativa  de cuidar  do recém-nascido. Atualmente na 5ª semana pós-parto verifica-se 
alternância entre períodos de cefaleia e astenia com melhoria da sintomatologia, cumpriu o 
esquema de tratamento recomendado. Realizou TAC torácica que não evidenciou timoma. 
 
Conclusões  
Este caso ilustra um puerpério de uma MG não tratada nem vigiada. Teve um desfecho favorável 
devido à atuação de uma equipa multidisciplinar. 
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CC39 - DEFICIÊNCIA DE ACIL-COA DESIDROGENASE CADEIA MÉDIA (MCAD) E GRAVIDEZ 
Sofia Jovina Domingues1; Catarina Luís1; Ana Beatriz Godinho1; José Pinto De Almeida1 
1 - Hospital de São Bernardo, Setúbal  
 
Introdução  
Relato de um caso clínico relativo a uma grávida de 20 anos de idade, primigesta, diagnosticada 
com Deficiência de Acil-CoA Desidrogenase de Cadeia Média desde a infância. Trata-se de uma 
doença metabólica, de hereditariedade autossómica recessiva, com uma incidência entre 1:4900 e 
1:17000, com maior risco de complicações obstétricas quando o feto também apresenta o mesmo 
defeito genético, nomeadamente Síndrome de HELLP e Fígado Gordo Agudo da gravidez.  
  
Descrição do Caso Clínico  
A grávida compareceu à primeira consulta hospitalar de Medicina Materno-Fetal numa fase tardia 
da gravidez, às 37 semanas e 1 dia. Durante a gravidez não realizou qualquer terapêutica dirigida 
à sua patologia. No momento da consulta, dosearam-se os valores de L-Carnitina sanguíneos e 
iniciou terapêutica dirigida. Às 37 semanas e 5 dias de gestação iniciou espontaneamente trabalho 
de parto, com parto eutócico, que decorreu sem intercorrências. Durante o trabalho de parto, a 
glicémia capilar foi avaliada minuciosamente e manteve-se sob terapêutica com soro glicosado, 
para prevenir complicações da doença que podem advir de situações de stress. O puerpério 
decorreu sem intercorrências.  
 
Conclusões  
Apesar de ser uma doença metabólica rara, as grávidas com o diagnóstico de MCAD devem ser 
referenciadas à consulta hospitalar de Medicina-Materno Fetal numa fase precoce da gestação. A 
presença de alteração dos parâmetros hepáticos durante a gestação, principalmente doença 
hepática aguda, tem sido associado a grávidas no qual feto também é afectado com MCAD. O 
impacto dos distúrbios da oxidação de ácidos gordos na gravidez relaciona-se, principalmente, 
com as grávidas que têm fetos anteriores afectados, e não com a existência do distúrbio materno. 
Por esse motivo, deve ser ponderada a realização de diagnóstico pré-natal se a grávida já tiver um 
filho com a mutação, com o intuito de um seguimento direcionado logo no período neonatal. 
 
Palavras-chave : MCAD, disturbios oxidação ácidos gordos, gravidez 
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CC40 - HIDRADENITE SUPURATIVA NA GRAVIDEZ: A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO 
Ana Marta Pinto1; Inês Gouveia2; Claudina Carvalho2 
1 - Centro Hospitalar do Baixo Vouga, Aveiro  2 - Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho 
 
Introdução  
A hidradenite supurativa é uma doença inflamatória cutânea de evolução crónica, com habitual 
pobre resposta às terapêuticas instituídas. O comportamento da doença durante a gravidez é 
imprevisível, sendo mais frequente o agravamento da sintomatologia e verificando-se remissão 
dos sintomas numa minoria dos casos (20%). 
 
Objectivos  
Descrição de um caso clínico de uma grávida com hidradenite supurativa estadio III.  
 
Metodologia  
Revisão da literatura publicada e análise do processo clínico. 
 
Resultados  
Grávida de 28 anos referenciada para a consulta de Obstetrícia do CHVNG/E por antecedentes de 
artrite reumatóide e de hidradenite supurativa extensa da região perineal. Iniciou vigilância em 
Dermatologia cinco anos antes, tendo sido submetida a diferentes ciclos de imunossupressores, 
antibioterapia, espironolactona, finasteride e isotretinoína, com progressivo agravamento da 
sintomatologia.  
Na primeira consulta apresentava ao exame físico sinais inflamatórios exuberantes na região 
perineal com lesões supurativas bilateralmente, atingimento dos pequenos e grandes lábios, 
região perianal, região sagrada, raíz da coxa e monte de Vénus. As lesões apresentavam-se em 
diferentes estadios de cicatrização, algumas delas retráteis, e com múltiplas áreas de drenagem 
purulenta com cheiro fétido. A gravidez decorreu sem outras intercorrências, com sintomatologia 
agravada sempre que suspendia a clindamicina, assim como  alterações analíticas – trombocitose 
reativa e anemia normocítica /normocrómica – associadas à patologia infeciosa e auto-imune. 
Foi programada cesariana eletiva para as 39 semanas de gestação. A cirurgia decorreu sem 
intercorrências. Recém-nascido do sexo feminino, 2820g, índice de Apgar 9/10/10. Apresentou 
boa evolução clínica no internamento, tendo tido alta medicada com clindamicina oral.  
 
Conclusões  
A hidradenite supurativa é uma doença crónica debilitante, a nível físico e psicológico, podendo 
condicionar a via de parto na gravidez. Poderá estar associada a diferentes entidades clínicas, 
pelo que na grávida se impõe uma abordagem multidisciplinar com colaboração de diferentes 
especialidades como a Obstetrícia, Dermatologia,  Reumatologia e Psicologia. 
 
Palavras-chave : hidradenite supurativa, artrite reumatóide 
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CC41 - SINÉQUIAS VAGINAIS PÓS-PARTO: UM CASO CLÍNICO 
Joana Xavier1; Tiago Aguiar1; Ana Rosa Costa1 
1 - Centro Hospitalar Universitário de São João, Porto 
 
Introdução  
A ginatrésia adquirida ou aglutinação vaginal é mais frequente em países em desenvolvimento, 
nos quais são usados químicos caústicos como forma de castração sexual. Outras causas 
subjacentes, são o líquen plano, a doença do enxerto versus hospedeiro e a radioterapia. Existem 
poucos casos de sinéquias vaginais pós-parto descritos na literatura. 
 
Descrição do Caso Clínico  
Mulher de 41 anos, apresenta-se à consulta de revisão do puerpério um mês após parto auxiliado 
por ventosa às 38 semanas, com episiotomia. Puerpério imediato sem intercorrências, tendo tido 
alta ao quarto dia de após o parto. À altura da consulta, sem queixas ginecológicas. Ao exame 
físico, apresentava sinéquias vaginais anteroposteriores no terço inferior, com obstrução completa 
da cavidade vaginal e colo inacessível, não sendo possível a introdução de espéculo vaginal.  
Foi proposta para lise de aderências e confecção de neovagina no bloco operatório.  
Exploração intraoperatória com estilete, identificando-se orifício milimétrico junto a parede lateral 
com posterior dilatação com vela de Hegar, servindo esta de guia para lise da sinéquia com 
tesoura e posterior alargamento digital. Colocado molde vaginal com compressa e preservativo. 
Reavaliação da doente 1 semana após a cirurgia, apresentando boa evolução cicatricial, com 
sangramento ligeiro à abertura do espéculo. Foi substituído o molde vaginal semanalmente até 15 
dias após a cirurgia e administrados estrogénios tópicos e ácido hialurónico durante os 15 dias 
posteriores à remoção do último molde. Ao exame ginecológico um mês após a cirurgia, vagina 
cicatrizada, sem sinéquias de novo. Não tendo a doente iniciado a atividade sexual.  
 
Conclusões  
As sinéquias vaginais após um parto vaginal são raras principalmente em mulheres sem uma 
patologia subjacente. No presente caso, o parto instrumentado pode ter contribuído para a 
abrasão vaginal não diagnosticada associada ao estado de hipoestrogenismo inerente ao período 
do pós-parto e amamentação, levando a um processo errático de cicatrização das paredes 
vaginais anterior e posterior.  
 
Palavras-chave : Sinéquias vaginais, Ginoatrésia vaginal, Aglutinação vaginal 
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CC42 - TROMBOSE DO SEIO LONGITUDINAL SUPERIOR NO PUERPÉRIO – A PROPÓSITO 
DE UM CASO CLÍNICO 
Rita Salgueiro Neto1; Ana Calhau1; Rita Leiria Gomes1; Carlos Macedo1; Filipa Reis1; Rafael 
Dias1; Marta Ledo1; Joaquim Vieira1 
1 - Hospital Dr. Nélio Mendonça, SESARAM E.P.E., Funchal  
 
Introdução  
O tromboembolismo venoso é uma das principais causas de morte materna nos países 
desenvolvidos, com uma incidência reportada de 1,08/100.000 entre 2010-2012. Apesar do 
puerpério precoce ser o período de maior risco e da maioria dos eventos ser pré-natal, o risco 
absoluto por dia é maior nas primeiras semanas após o parto. 
 
Objectivos  
Descrição e avaliação de um caso clínico de trombose do seio longitudinal superior no puerpério 
precoce, em mulher com baixo risco trombótico conhecido. 
 
Metodologia  
Consulta do processo clínico electrónico e revisão da literatura publicada. 
 
Resultados  
Puérpera de 27 anos, sem antecedentes médico-cirúrgicos de relevo, foi trazida ao Serviço de 
Urgência no 5.º dia após parto eutócico sem intercorrências por crise convulsiva tónico-clónica 
generalizada com recuperação lenta. Verificou-se um agravamento clínico com instalação de 
estado de mal epiléptico que reverteu com a terapêutica instituída. A Ressonância crânio-
encefálica e Angio-ressonância revelaram a presença de extensa trombose venosa do seio 
longitudinal superior com ectasias venosas na sua proximidade, lesões parenquimatosas frontais e 
parietais com hipersinal nas ponderações de TR longo bilateralmente e discretas colecções extra-
axiais cerebrais, milimétricas e homogéneas com hipersinal em T2. Os exames citoquímico e 
bacteriológico do líquor e os estudos de auto-imunidade e trombofilias hereditárias foram 
negativos. Foi medicada com heparina de baixo peso molecular em dose terapêutica, 
posteriormente alterada para Varfarina com INR alvo entre 2-3; terapêutica anti-epiléptica e 
analgésica. Durante o internamento, manteve-se sempre apirética, eupneica em ar ambiente e 
hemodinamicamente estável, apresentando queixas de cefaleia frontal direita com fotofobia, sem 
sinais focais. Alta ao 21.º dia de internamento, após melhoria clínica progressiva e sem sequelas 
aparentes.  
 
Conclusões  
O reconhecimento precoce dos sinais e sintomas, o tratamento imediato da patologia e a revisão 
contínua dos métodos/scores de avaliação de risco são essenciais para a diminuição da 
morbimortalidade materna no puerpério. 
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CC43 - SÍNDROME DE HELLP E A SUA MORBILIDADE A CURTO E LONGO PRAZO – A 
PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO 
Mariana Veiga1; Rita Silva1; Maria Gonzalez1; Inês Azevedo1; Marta Durão1; Filomena Nunes1 
1 - Hospital de Cascais 
 
Introdução  
O síndrome de HELLP caracteriza-se por hemólise microangiopática, aumento das enzimas 
hepáticas e trombocitopenia e está associado a elevada morbilidade materna e fetal.  
 
Descrição do Caso Clínico  
Apresenta-se o caso de uma nulípara de 36 anos, com gravidez de evolução normal até às 34 
semanas, altura em que iniciou quadro de hipertensão gestacional medicada com nifedipina às 36 
semanas e 4 dias, com agravamento tensional e proteinúria, é internada para vigilância e 
programação do parto. É realizada cesariana eletiva por apresentação pélvica e pré-eclâmpsia às 
36 semanas e 6 dias, após ciclo de maturação pulmonar.  
Em D2 pós-operatório é realizada curetagem uterina hemostática por suspeita de restos 
placentares, com agravamento progressivo dos valores de hemoglobina - queda de 6g de Hb até 
6.6g/dL, analiticamente compatível com anemia hemolítica. Acaba por ser transferida para a UCI 
(unidade de cuidados intensivos) no mesmo dia por agravamento analítico progressivo (AST 930, 
ALT 218, LDH 3400, creatinina 9mg/dL, 83 000 plaquetas), anúria mantida desde a admissão, não 
reversível a diuréticos, e manutenção do perfil hipertensivo apesar de perfusão com labetalol. 
Na UCI, a puérpera inicia hemodiálise com melhoria progressiva do débito urinário e função renal 
e faz protocolo de transfusão maciça, com bons resultados analíticos. Após estabilidade clínica, é 
transferida para o serviço de Nefrologia para investigação.  
À data da alta (D21 pós-operatório) atendendo à boa evolução clínica, com recuperação da 
diurese, resolução espontânea dos sinais de anemia hemolítica microangiopática e regularização 
dos valores tensionais, assume-se lesão renal aguda em contexto de Síndrome de HELLP e 
necrose tubular aguda em contexto hemorrágico. A doente tem alta, medicada, com indicação 
para monitorização de valores tensionais e peso corporal em ambulatório. 
 
Conclusões  
Aos dois meses pós-parto, por creatinina basal de 4,3mg/dL, opta-se pela realização de biópsia 
renal, que revelou nefroesclerose/necrose, sendo inconclusiva. A doente mantém seguimento em 
Consulta Externa de Nefrologia. 
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CC44 - ECLÂMPSIA EM GRAVIDEZ NÃO VIGIADA: CASO CLÍNICO 
Óscar Rebelo1;  Joana Vasconcelos Raposo1; Mariana Ormonde1; Sara Leite1; Pedro Cosme1; 
Carlos Ponte1 
1 - Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, EPE 
 
Introdução  
Eclâmpsia designa o quadro de pré-eclâmpsia complicado por convulsões ou coma, desde que 
excluídas outras causas. Trata-se uma manifestação grave da pré-eclampsia, responsável por 
uma elevada morbi-mortalidade materno-fetal. Calcula-se que a sua incidência em países 
desenvolvidos seja de 1,5 a 10 casos por 10.000 nascimentos. 
 
Objectivos  
Descrição de um caso clínico de eclâmpsia em gravidez não vigiada, ocorrido no Hospital do 
Divino Espirito Santo de Ponta Delgada. 
 
Metodologia  
Análise retrospetiva através da consulta do processo clínico informatizado. 
 
Resultados  
Mulher de 21 anos, nulípara, obesa (IMC 44Kg/m2), sem antecedentes relevantes, que recorre ao 
bloco de partos às 40 semanas de gestação por contratilidade dolorosa, sem outra sintomatologia. 
Realizou a primeira ecografia com 20 semanas de gestação, sem qualquer vigilância 
posteriormente. Na admissão, inicia quadro de convulsão tónico-clónica generalizada, sendo 
administrado diazepam 10mg intramuscular, obtidos acessos venosos e colheitas para análise, 
assim como monitorização materna e fetal. Verificou-se uma tensão arterial de 170/100mmHg. Foi 
administrado labetalol 20mg endovenoso e iniciou sulfato de magnésio 4g em bólus, tendo 
apresentado nova convulsão durante este processo. Decidiu-se cesariana emergente, com 
extração de recém-nascido vivo, sexo masculino, 4320g, índice de Apgar 9/10. Da avaliação 
analítica inicial, posteriormente disponível, destaca-se hemoglobina 11,2g/dL, plaquetas 
259.000/µL, creatinina 1,02mg/dL, ácido úrico 9,2mg/dL e proteinúria ocasional 0,19g/L. Admitida 
inicialmente na Unidade de Cuidados Intermédios, foi transferida para o Serviço de Obstetrícia ao 
5º dia pós-operatório hemodinamicamente estável e sem alterações ao exame neurológico. Teve 
alta clinicamente bem, medicada com nifedipina 30mg de libertação prolongada. 
 
Conclusões  
A hipertensão arterial é a complicação médica mais comum da gravidez, e uma vigilância 
adequada durante a gestação pode prevenir ou atenuar o aparecimento de complicações graves. 
A síndrome pré-eclâmpsia/eclampsia continua a ser uma importante causa de morbi-mortalidade 
materna e fetal, pelo que o diagnóstico e intervenção atempados são fundamentais para um 
desfecho obstétrico favorável. 
 
 
 
 
 


