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Amamentação  
 
PO01 - AMAMENTAÇÃO NO INTERNAMENTO DO PARTO 
Flávia Vicente1; Pedro Guedes1; Fernando Guerreiro1 
1 - Centro Hospitalar Universitário do Algarve 
 
Introdução  
O aleitamento materno tem conhecidas vantagens tanto para a saúde do recém nascido como 
para a mulher. O início da amamentação na primeira hora de vida protege o recém nascido de 
infecções e reduz o risco de mortalidade perinatal. 
Estes dados fazem com que o incentivo ao aleitamento materno faça parte dos objectivos de 
saúde publica de alguns países como os Estados Unidos da América que têm como objectivo que 
82% dos recém nascidos iniciem amamentação materna e que 61% consiga atingir a 
amamentação pelo menos até aos 6 meses de vida.  
 
Objectivos  
Conhecer as práticas de aleitamento materno na 1º hora e no momento da alta, assim como 
verificar se existe relação entre o aleitamento na primeira hora e a amamentação exclusiva no 
momento da alta no serviço de Obstetrícia da Unidade de Portimão do CHUA - considerado pela 
UNICEF como Hospital Amigo dos Bebés.  
 
Metodologia  
Análise dos registos referente à amamentação do Serviço de Obstetricia do CHUA referente a 
bebés nascidos entre 1 de Janeiro de 2017 e 31 de Dezembro de 2018. Foram incluídos 2208 
recém nascidos. 
 
Resultados  
Dos 2208 recém nascidos analisados 1842 iniciaram amamentação na primeira hora (83,4%). 83 
recém nascidos (3,8%) não foram amamentados. Sendo que 283 (12,8%) iniciaram amamentação 
materna mas não na primeira hora de vida. 
No momento da alta a amamentação era exclusivamente materna em 60,69% dos RN que fizeram 
amamentação na 1º hora contra 31,97% dos que não fizeram amamentação na primeira hora.  
 
Conclusões  
O número de RN que inicia amamentação na 1º hora é bastante elevado e satisfatório. No 
entanto, há potencial de melhoramento durante o internamento no sentido de incentivar a 
manutenção da amamentação. 
A salientar ainda a importância da amamentação na 1º hora, pelas suas conhecidas vantagens 
para a saúde do bebe e pelo impacto que parece ter no incentivo a uma amamentação exclusiva.  
 
Palavras-chave : amamentação, aleitamento, amamentação exclusiva, primeira hora, 
amamentação mista 
 
 
  



 

 
Amamentação  
 
PO02 - MASTITE PUERPERAL: NEM SEMPRE O QUE PARECE É - A PROPÓSITO DE UM 
CASO CLÍNICO 
Catarina Gomes Luís1; Helena Machado1; Ana Paula Teixeira1; José Pinto De Almeida1 
1 - Centro Hospitalar de Setúbal 
 
Introdução  
A mastite puerperal consiste na inflamação aguda do tecido conjuntivo da mama, sendo ou não 
acompanhada de infecção. É mais frequente na mulher que amamenta e tem uma incidência que 
varia de 2-10% nesta população. O diagnóstico diferencial de inflamação mamária numa mulher a 
amamentar inclui mastite, abcesso mamário e, mais raramente, neoplasia e doença 
granulomatosa. 
 
Resultados  
Mulher caucasiana de 39 anos, G2P1, com parto eutócico há seis meses (gravidez, parto e 
puerpério normais), a amamentar, recorreu ao serviço de urgência com dor, edema e rubor da 
mama direita, compatível com mastite. História de aumento do volume mamário direito três meses 
após o parto, não valorizado pela própria. Ecografia mamária com aspectos sugestivos de mastite. 
Cumpriu dois ciclos de antibioterapia, sem melhoria, acabando por suspender amamentação. 
Feita biópsia mamária que identificou carcinoma ductal invasivo, triplo negativo. Exames 
imagiológicos adicionais (TC, RMN, PET) confirmaram doença localmente avançada e 
secundarização. Perante doença em estadio IV, iniciou quimioterapia. Múltiplos internamentos por 
derrame pericárdico com compromisso hemodinâmico, com necessidade de pericardiocentese, e 
para controlo álgico na sequência de metastização óssea. A doente acabou por falecer três meses 
após o diagnóstico (nove meses após o parto), tendo cumprido apenas dois dos seis ciclos de 
quimioterapia propostos, na sequência de compromisso hemodinâmico. 
 
Conclusões  
O cancro da mama é a neoplasia maligna mais frequente na mulher e primeira causa de morte por 
neoplasia. O prognóstico é pior em idades mais jovens e nestas o diagnóstico é muitas vezes mais 
tardio. 
O carcinoma inflamatório é uma forma incomum de apresentação que cursa com sinais 
inflamatórios extensos da mama. Caracteriza-se por rápida progressão e mau prognóstico, sendo 
de ocorrência particularmente rara em mulheres jovens. 
Este caso clínico ilustra a importância do correcto e atempado diagnóstico diferencial do processo 
inflamatório da mama na mulher que amamenta e sua implicação prognóstica. 
  
 
Palavras-chave : mastite, neoplasia da mama 
 
 
  



 

 
Amamentação  
 
PO03- INDICADORES DE QUALIDADE DO ALEITAMENTO MATERNO NUM HOSPITAL 
AMIGO DOS BEBÉS – CASUÍSTICA DO ANO DE 2018 
Catarina Monteiro Ferreira1; Sara Sardinha Abrantes1; Margarida Meira Carvalho1; Manuel 
Gonçalves Henriques1; Cremilde Bragança1; Cláudia Beirante1; Antonieta Mendes Da Silva1; 
Teresa Aguiar1; Mariana Souto Miranda1; Ana Paula Santos1; Ana Cristina Costa1; Antónia 
Nazaré1; 
1 - Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE, Amadora 
 
Introdução  
O aleitamento materno (AM) é uma prática com reconhecidas vantagens nutricionais, 
imunológicas, cognitivas, económicas e sociais. O Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca (HFF) 
reconhece a importância do AM, tendo implementado, há vários anos, diversas políticas, 
projectos, actividades e práticas, de acordo com o aconselhado pela OMS e UNICEF, que lhe 
permitiram ser acreditado como Hospital Amigo dos Bebés em 2010 e recertificado em 2013 e 
2016.  
 
Objectivos  
Analisar o cumprimento das medidas para a promoção, protecção e apoio do AM num Hospital 
Amigo dos Bebés. 
 
Metodologia  
Casuística dos indicadores de qualidade referentes a 2018, definidos pela Comissão de 
Aleitamento Materno (CAM) do HFF, no âmbito da Iniciativa Hospital Amigo dos Bebés. 
 
Resultados  
Em 2018 foram registados 2658 nados-vivos no HFF (31,2% de cesarianas), com uma taxa à 
saída da maternidade de AM exclusivo de 92,7%, leite artificial (LA) 2,7% e aleitamento misto 
12,2%. A taxa de LA justifica-se por AM contra-indicado (55,4%), opção materna (36,5%), situação 
clínica do recém-nascido (RN) (5,4%) ou materna (2,7%); e o aleitamento misto por situação 
clínica do RN (51,9%), opção materna (46%) e situação clínica materna (2,1%). A taxa de contacto 
pele a pele ≥60 minutos foi de 84%, sendo a condição materna (57%), a situação clínica do RN 
(22%), a opção materna (11%), a transferência para UCIEN (10%) os motivos para o contacto <60 
minutos. A amamentação exclusiva na 1ª hora de vida foi cumprida em 76,9% dos casos e o uso 
de chucha verificou-se em apenas 8,8% dos RN. 
 
Conclusões  
O HFF, em 2018, ultrapassou as metas definidas pela Comissão Nacional Iniciativa Amiga dos 
Bebés e UNICEF, referentes às “10 Medidas para ser considerado Hospital Amigo dos Bebés”, o 
que elucida a importância das actividades desenvolvidas pela CAM, bem como o empenho e 
dedicação de todos os profissionais envolvidos, na prestação de cuidados de excelência. 
 
 
Palavras-chave : Aleitamento materno, Contacto pele-a-pele, Leite artificial 
 
 
 
 
 
  



 

 
Complicações da ferida operatória  
 
PO04- CESARIANA E INFEÇÃO DO LOCAL CIRÚRGICO: QUE REALIDADE NO CHEDV? 
Patrícia Gomes Ferreira1; Carolina Carneiro1; Sara Cunha1; Maria Isabel Sá1; Vânia Ferreira1; 
Luís Pedro Tavares1; Teresa Paula Teles1 
1 - Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, Santa Maria da Feira 
 
Introdução  
A cesariana representa aproximadamente cerca de um terço dos partos em Portugal.  A infeção 
do local cirúgico é considerada quando ocorre nos 30 dias posteriores à cesariana e pode ser 
categorizada em infeção: incisional superficial, incisional profunda ou de orgão ou espaço. A 
profilaxia antibiótica deverá ser realizada até duas horas antes da cesariana com a administração 
de cefazolina 2000 mg (EV) ou em caso de alergia, clindamicina 900 mg e gentamicina 5mg/kg 
(ambas EV). 
Em Portugal, a incidência cumulativa de infeção do local cirúrgico por 100 cidadãos submetidos a 
cesariana, reduziu em cerca de 58 pontos percentuais entre 2013 e 2017, sendo o último registo 
de 1,32%. 
 
Objectivos  
Conhecer a taxa de incidência de infeção do local cirúrgico no CHEDV 
Avaliar a taxa e o momento da administração da profilaxia antibiótica no CHEDV 
 
Metodologia  
Análise de dados, referentes ao período entre 2015 e 2018, no âmbito do projecto HELICS para a 
vigilância das infeções do local cirúrgico nas cesarianas realizadas no CHEDV. 
 
Resultados  
A taxa de incidência de infeção do local cirúrgico atingiu 4,60% em 2018, valor mais elevado nos 4 
anos analisados. No ano anterior, 2,67% foi o valor mais baixo atingido no período analisado. 
A taxa de profilaxia antibiótica alcançou os 98,7%, em 2018, um aumento de 5 pontos percentuais 
face ao ano de 2015. Cerca de 88,4% da profilaxia em 2018, foi administrada nas duas horas 
antes da cesariana. 
 
Conclusões  
O ano de 2018 foi o ano com a maior taxa de profilaxia antibiótica mas simultaneamente registou 
um aumento da taxa de incidência de infeção do local cirúrgico. A administração de antibióticos 
profiláticos fora do intervalo ideal encontra-se associada a maiores taxas de infeção do local 
cirúrgico. No CHEDV, em 11,6% dos casos, a profilaxia antibiótica foi instituída além das duas 
horas antes ou mesmo após a incisão. 
 
 
Palavras-chave : Cesariana, Infeção do local cirúrgico, Profilaxia antibiótica 
 
 
  



 

 
Complicações da ferida operatória  
 
PO05 - INFEÇÃO DO LOCAL CIRÚRGICO PÓS-CESARIANA: CARACTERIZAÇÃO DOS 
CASOS DO CHEDV EM 2018 
Patrícia Gomes Ferreira1; Carolina Carneiro1; Sara Cunha1; Maria Isabel Sá1; Vânia Ferreira1; 
Luís Pedro Tavares1; Teresa Paula Teles1 
1 - Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, Santa Maria da Feira 
 
Introdução  
A infeção do local cirúrgico (ILC) é um diagnóstico clínico que poderá ocorrer nos 30 dias após a 
cesariana. Os fatores de risco para infeção são: idade, obesidade, diabetes, tabagismo, abuso de 
álcool e drogas, corioamnionite, transfusão sanguínea, terapia anticoagulante, imunosupressão, 
cirurgia prévia, cesariana realizada no segundo estadio de trabalho de parto e hematoma 
subcutâneo. Outros factores associados relacionam-se com as características da cesariana - 
preparação cutânea pré-operatória, duração da cirurgia, profilaxia antibiótica e tipo de sutura. 
 
Objectivos  
Caracterizar os 18 casos de ILC em 2018 quanto à presença dos fatores de risco. 
 
Metodologia  
Análise dos casos através da consulta do processo clínico. 
 
Resultados  
A taxa de ILC em cesarianas atingiu o valor mais elevado nos últimos 4 anos - 4,6%. Em 50% dos 
casos, a idade foi superior aos 35 anos, tendo-se verificado obesidade em 33% (¼ obesidade 
mórbida). Cerca de 17% referiam hábitos tabágicos e 50% apresentavam registo de pelo menos 
uma cesariana anterior. Não se verificaram casos de imunosupressão e Diabetes Mellitus pré-
gestação. 
Três quartos das cesarianas foram não programadas. A duração da cesariana foi superior a uma 
hora em 11% dos casos. Realizou-se sempre profilaxia antibiótica, contudo, em 17% dos casos, 
foi administrada após a incisão. Em cerca de 12% dos casos ocorreu hemorragia, mas sem registo 
do volume estimado. A maioria das feridas cirúrgicas (88%) foram encerradas com agrafos, e 
usado sistema PICO® em 12% dos casos. 
 
Conclusões  
A cobertura total da profilaxia antibiótica entre estes casos não foi o suficiente, verificando-se 
falhas na administração/adequabilidade do esquema terapêutico. Salienta-se a obesidade como 
fator de risco predominante nesta população, no entanto, não se verificou o aumento da dose de 
cefazolina preconizada para casos com peso superior a 120 kg. Uma perda de volume hemático 
superior a 1500 mL, deverá levar à administração de uma segunda dose de cefazolina. 
 
Palavras-chave : Infeção do local cirúrgico, Cesariana 
 
 
  



 

 
 
Complicações da ferida operatória  
 
PO06 - INFEÇÃO DO LOCAL CIRÚRGICO PÓS-CESARIANA – A REALIDADE NO CHPVVC 
Joana Igreja1; Natália Ferreira2; Isabel Malafaya2; Fernando Fonseca2; Manuel Morim2 
1 - Hospital de Braga; 2 - Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde 
 
Introdução  
A taxa de infeção do local cirúrgico (ILC) pós-cesariana é frequentemente subestimada, dado que 
a maioria dos casos ocorre após a alta hospitalar. O Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do 
Conde (CHPVVC) incluiu no seu modelo de vigilância epidemiológica (VE) uma consulta de 
controlo de infeção aos 15 dias após a cesariana, de forma a aumentar a taxa de deteção e a 
garantir a sua orientação adequada. 
 
Objectivos  
Determinar a taxa de ILC pós-cesariana e caracterizar a população de grávidas/puérperas que 
desenvolve ILC.  
 
Metodologia  
Estudo de coorte retrospetivo de todas as cesarianas realizadas no CHPPVVC entre 2012 e 2017 
(6 anos). Foram consultadas as bases de dados do HELICS e os processos clínicos (físicos e 
informáticos) dos casos de ILC. 
 
Resultados  
Nas 1600 cesarianas realizadas, a taxa de ILC global foi de 5,0% (n=80), com uma redução entre 
2012 (6.8%) e 2017 (2,5%). A taxa de cobertura da VE foi de 96,5%. Entre os casos de ILC 
detetados, 47,7% apresentavam IMC ≥30 Kg/m2;  33,8% tinham pelo menos 1 cesariana anterior; 
a maioria ocorreram após cesarianas em trabalho de parto (67,1%) e após rotura de membranas 
(66,2%); 65% ocorreram em feridas limpas-contaminadas; quando o antibiótico foi administrado 
antes da incisão, o tempo médio até ao início da cirurgia foi de 16,5(±11,1) minutos; o tempo 
médio até ao diagnóstico foi de 10,5(±5,1) dias, sendo que 85% ocorreram nos primeiros 15 dias. 
Comparando os casos de ILC com as restantes cesarianas, registaram-se diferenças 
estatisticamente significativas relativamente ao tipo de ferida (feridas limpas-contaminadas 66,3% 
vs. 51,4%, p 0,032) e ao antibiótico utilizado (administração de cefazolina 81,3% vs. 87,2%, p 
0,014).   
 
Conclusões  
A taxa de ILC relativamente elevada deve ser encarada no contexto de uma VE mais adequada, o 
que permite uma maior consciencialização da necessidade de medidas preventivas. 
 
Palavras-chave : infeção do local cirúrgico, cesariana, vigilància epidemiológica 
 
 
  



 

 
 
Complicações da ferida operatória  
 
PO07 - FACTORES DE RISCO PARA COMPLICAÇÕES PÓS-PARTO DE CESARIANA 
Ana Carolina Coimbra1; Susana Costa1; Rita Valente1; Joana Xavier1; Teresa Rodrigues1,2; 
Nuno Montenegro1,2 
1 - Centro Hospitalar Universitário de São João, Porto; 2 - Faculdade de Medicina da Universidade 
do Porto 
 
Introdução  
O aumento progressivo da taxa de cesarianas constitui uma preocupação crescente no mundo 
ocidental. Apesar de decorrer sem intercorrências na maioria dos casos, a cesariana constitui um 
procedimento cirúrgico major, estando associada a morbimortalidade materna proveniente do risco 
hemorrágico, tromboembólico e infeccioso. 
 
Objectivos  
Investigar os factores de risco associados a complicações pós-parto em mulheres submetidas a 
cesariana.  
 
Metodologia 
Estudo coorte retrospectivo, com análise dos dados demográficos/obstétricos de 653 mulheres 
submetidas a cesariana num hospital terciário, em 2018, obtidos nas bases de dados Obscare® e 
SClinico®. Comparação de variáveis contínuas através do teste Mann-Whitney e de variáveis 
categóricas com o teste qui-quadrado/Fisher. 
 
Resultados  
Em 2018, verificou-se uma taxa de cesarianas de 28%. Das cesarianas realizadas, 31,1% foram 
eletivas e 68,9% urgentes, com 26,1% de procedimentos iterativos. Em 49,3% dos casos, as 
grávidas encontravam-se em ausência de trabalho de parto. O parto foi induzido em 27,3% e 
houve suspeita de corioamnionite em 6,9% dos casos. Verificou-se uma taxa de complicações 
pós-cesariana de 7,8%. Entre as complicações avaliadas, destaca-se a febre pós-parto (2,1%), a 
infecção da ferida operatória (1,2%), a endometrite puerperal (0,5%), hematoma da ferida (1,2%) e 
a hemorragia pós-parto (2,1%). Verificou-se uma associação estatisticamente significativa entre a 
ocorrência de complicações pós-parto e cesariana de carácter urgente/emergente (9,3% urgentes 
vs 4,4% programadas; p=0,031), assim como com a suspeita clínica de corioamnionite (26,7% na 
presença de suspeita de corioamnionite vs 6,4% na ausência; p<0.001). 
Conclusões  
Neste estudo, verificou-se uma associação estatisticamente significativa entre a ocorrência de 
complicações pós-parto e a cesariana de carácter urgente/emergente, assim como nos casos de 
suspeita de corioamnionite, pelo que deverá haver uma atenção e cuidados acrescidos nestas 
situações. 
 
Palavras-chave : Cesariana, Factores de risco, Complicações 
 
 
  



 

 
Contraceção  
 
PO08 - PERSPETIVA DE CONTRACEÇÃO APÓS O PARTO E ALTERAÇÃO DE PRÁTICAS 
EM PUÉRPERAS DO CENTRO HOSPITALAR BARREIRO-MONTIJO 
Maria Rosário Cercas1; Mariana Santos1; Ana Cláudia Lopes1; Eliana Teixeira1; Daniela 
Pereira1; Ricardo Sarmento1; Maria De Lurdes Pinho1; Ana Paula Lopes1 
1 - Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, EPE 
 
Introdução  
Actualmente, estão disponíveis vários métodos contracetivos, tanto de curta como de longa 
duração, permitindo um grande controlo sobre a fertilidade. Contudo, subsistem alguns mitos que 
levam ao não cumprimento ou à escolha desadequada destes. 
 
Objectivos  
Analisar a contraceção pretendida no pós-parto, quer após gravidezes planeadas (GP) quer após 
gravidezes não planeadas (GNP); Identificar as principais falhas da contraceção nas puérperas de 
GNP e manutenção/mudança de práticas contracetivas; Apurar a aquisição de conhecimento 
sobre a contraceção durante a gravidez. 
 
Metodologia  
Os dados foram recolhidos através do preenchimento de inquéritos por puérperas durante o 
internamento no Centro Hospitalar Barreiro-Montijo (CHBM). 
 
Resultados  
Das 122 puérperas inquiridas, 79 gravidezes foram planeadas enquanto 43 não foram planeadas. 
No grupo das puérperas de GNP, os métodos contracetivos utilizados previamente eram ou de 
curta duração (MCCD) – 66% –, ou inexistentes (23%). O principal motivo de falha foi o 
esquecimento (42%), seguido pela falha do método (21%).  
Após o parto, 69% das puérperas de GP consideraram utilizar MCCD, enquanto 23% pretendem 
vir a usar métodos contracetivos de longa duração (MCLD). 
Quanto às puérperas de GNP, 54% demonstraram interesse pela utilização de MCCD e 37% 
ponderaram o uso de MCLD. 
Acerca da informação sobre contraceção disponibilizada durante a gravidez, 61% das puérperas 
refere tê-la recebido e 30% não. 
 
Conclusões  
Verifica-se, ainda, um grande número de gravidezes não planeadas, essencialmente associadas a 
falhas inerentes aos MCCD ou à ausência de contraceção. Entre todas as puérperas, os MCCD 
continuam a ser a principal escolha, verificando-se, contudo, um aumento do desejo de recorrer a 
MCLD nas puérperas de GNP. Na área do CHBM, ainda que a maioria das grávidas receba 
informação sobre contraceção no pós-parto, muitas grávidas encontram-se desinformadas, 
realçando a necessidade fomentar a educação neste grupo. 
 
Palavras-chave : gravidez planeada, gravidez não planeada, contraceção de curta duração, 
contraceção de longa duração, pós-parto 
 
 



 

 
Contraceção 
 
PO09 - CONTRACEÇÃO PÓS-PARTO NA ADOLESCÊNCIA 
Marta Brito1; Marta Melo2; Alexandra Coelho1; Marta Plancha1; Guida Gomes1; Filomena 
Sousa1; Fátima Palma1 
1 - Maternidade Dr. Alfredo da Costa - Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central; 2 - Hospital 
de Vila Franca de Xira 
 
Introdução  
A adolescência é um período de desenvolvimento biopsicossocial que, para muitos jovens, inclui 
as primeiras experiências sexuais, às quais surgem associados os riscos de uma gravidez 
indesejada e das infeções sexualmente transmissíveis. Pela sua eficácia e segurança, os métodos 
contracetivos reversíveis de longa duração (LARCs) são atualmente considerados como 
contraceção de primeira linha.  
 
Objectivos  
Avaliar, no pós-parto (PP), quais as principais escolhas contracetivas na Unidade de Adolescentes 
(UA) da Maternidade Dr. Alfredo da Costa (MAC). 
 
Metodologia  
Estudo retrospetivo das adolescentes com parto na MAC e posterior revisão nos três meses 
seguintes na UA, entre 2017 e 2018. Foi feita uma caracterização da amostra e avaliadas as 
principais escolhas contracetivas.  
 
Resultados  
Registaram-se 115 partos de adolescentes durante este período, sendo que todas foram 
orientadas para consulta de revisão na UA. A adesão à consulta foi de 44,3% (n=51). A idade 
média registada foi de 17 (σ1,38, mínimo 13,máximo 18) e 80% das adolescentes com idade ≤15 
anos compareceu na consulta. Como antecedentes obstétricos, destacamos três adolescentes 
multíparas (5,9%) e três adolescentes com interrupção voluntária da gravidez prévia (5,9%). Em 
88,2% dos casos, a gravidez não foi planeada e, destas 47,1% iniciou uma vigilância tardia. Em 
15,7% dos casos foi iniciada contraceção no PP imediato (sete implantes e um injetável). Na 
consulta de revisão, as adolescentes que tinham colocado o implante estavam satisfeitas e todas 
mantiveram o método, 32 (62,7%) iniciaram LARCs (31 implantes e 1 sistema intrauterino de 
levonorgestrel 13,5 mg), seis (11,8%) optaram por progestativo oral, três (5,9%) por contraceção 
hormonal combinada oral, uma por injetável e apenas duas adolescentes não quiseram iniciar 
contraceção.  
 
Conclusões  
Destacamos como principal ponto positivo a elevada adesão de 76,4% das adolescentes aos 
LARCs e como ponto negativo o facto de a maioria das adolescentes ter faltado à consulta de 
revisão, salientando a importância da contraceção no PP imediato.  
 
Palavras-chave : contracepção, pós-parto, adolescência 
 
 

 
  



 

 
Hemorragia pós-parto  
 
PO10 - TRATAMENTO DA HEMORRAGIA PÓS-PARTO COM RECURSO A HISTERECTOMIA 
– 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA 
Margarida Meira De Carvalho1; Marta Rodrigues1; Catarina Ferreira1; Sara Abrantes1; Manuel 
Henriques1; Ana Paula Ferreira1; Ana Cristina Costa1; Antónia Nazaré1 
1 - Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, Amadora 
 
Introdução  
A histerectomia está indicada no tratamento da hemorragia pós-parto (HPP) em caso de 
instabilidade hemodinâmica ou falência dos tratamentos conservadores, sendo necessária 
em 0,02-0,50% dos partos. 
 
Objectivos  
Avaliar a incidência, etiologia e complicações da HPP com necessidade de histerectomia no 
Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca. 
 
Metodologia  
Foi realizado um estudo descritivo, tipo séries-de-casos, mediante análise retrospetiva de 
processos clínicos. Foram incluídas todas as puérperas com o diagnóstico de HPP e histerectomia 
entre 2014-2018. 
 
Resultados  
Entre 2014-2018 observaram-se 11 casos de histerectomia por HPP. A sua incidência foi 0,08% 
em relação ao número total de partos e 1,86% da totalidade das HPP. 
A idade materna média foi 33 anos (min-max:22-40). Nove eram multíparas (81,82%), com um 
número médio de filhos anteriores de dois (min-max:0-9). Dos partos, oito foram cesarianas e três 
vaginais. Em média, verificou-se uma descida de 5,24g/dL de hemoglobina (min-máx:3,5-9,8) e 
foram transfundidas 4,45 UCE/doente (min-máx:2-10). 
Nove dos onze casos foram atribuídos a atonia e/ou acretismo placentar (cinco casos de atonia e 
seis de acretismo, dos quais dois eram placentas percretas). Dos restantes, um foi causado por 
inversão uterina e outro por impossibilidade de histerorrafia por volumoso mioma no local da 
histerotomia. Em dois casos, houve desenvolvimento de coagulação intravascular disseminada 
(CID). 
Neste grupo, verificou-se uma taxa de mortalidade de 9,10% (0,0076% em relação ao número 
total de partos e 0,17% da totalidade das HPP) - uma multípara de 28 anos morreu após um parto 
vaginal com retenção placentária, atonia uterina e CID. Noutra puérpera, desenvolveu-se uma 
lesão renal aguda AKIN 3. 
 
Conclusões  
Na série apresentada, a incidência de histerectomia por HPP está de acordo com a literatura 
internacional e foi realizada, na sua maioria, em multíparas e após cesariana. As causas mais 
frequentes foram a atonia e o acretismo placentar e, em dois casos, houve desenvolvimento de 
CID, culminando numa morte materna. 
 
 
Palavras-chave : hemorragia pós-parto, histerectomia 
 
 
  



 

 
Hemorragia pós-parto  
 
PO11 - SUTURAS UTERINAS COMPRESSIVAS NO CONTEXTO DE HEMORRAGIA PÓS-
PARTO – EXPERIÊNCIA DE 5 ANOS 
Margarida Meira De Carvalho1; Marta Rodrigues1; Catarina Ferreira1; Sara Abrantes1; Manuel 
Henriques1; Ana Paula Ferreira1; Ana Cristina Costa1; Antónia Nazaré1 
1 - Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, Amadora 
 
Introdução  
As suturas uterinas compressivas podem ser utilizadas no tratamento da hemorragia pós-parto 
(HPP) refratária por atonia uterina em doentes com estabilidade hemodinâmica e desejo de 
preservação da fertilidade, permitindo evitar, em muitos casos, a realização de histerectomia. 
 
Objectivos  
Avaliar a incidência e eficácia das suturas uterinas compressivas no tratamento da HPP refratária 
ao tratamento médico no Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca. 
 
Metodologia  
Foi realizado um estudo descritivo, tipo séries-de-casos, através de uma análise retrospetiva de 
processos clínicos. Foram incluídas todas as puérperas submetidas à realização de suturas 
uterinas compressivas por hemorragia pós-parto entre 2014 e 2018. 
 
Resultados  
A incidência de HPP no período de tempo estudado foi de 4,41% (n=591), sendo necessária 
terapêutica cirúrgica em 2,71% (n=16) dos casos. As suturas uterinas compressivas foram 
consideradas após a falência do tratamento com massagem uterina, perfusão de ocitocina, 
misoprostol e sulprostone intramiometrial/EV. 
Em cinco anos, foram realizadas suturas uterinas compressivas em sete casos, constituindo 
1,18% das mulheres com HPP. A idade materna média foi de 31 anos (min-máx: 22-42) e a 
maioria das mulheres teve um parto por cesariana (71%). Seis mulheres eram multíparas 
(85,71%), com um número médio de filhos anteriores de um (min-máx: 0-4). Em quatro casos 
foram praticadas suturas de B-Lynch, em dois suturas de Hayman e em um suturas de Alcides 
Pereira. Verificou-se um controlo eficaz da hemorragia em 71% dos casos, sendo necessária a 
realização de histerectomia nos restantes (dois casos). 
 
Conclusões  
Na série apresentada, a necessidade de suturas uterinas compressivas, relativamente à totalidade 
dos casos de hemorragia pós-parto, foi pouco frequente, tendo sido utilizada em apenas sete 
casos. A taxa de sucesso técnico e clínico deste procedimento foi de 71%, evitando a realização 
de histerectomia em cinco mulheres, com a vantagem de ser uma técnica menos invasiva e 
permitir a preservação da fertilidade. 
 
 
Palavras-chave : hemorragia pós-parto, suturas uterinas, atonia uterina refractária 
 
 
  



 

 
Hemorragia pós-parto  
 
PO12 - COMPLICAÇOES MATERNAS GRAVES NO PÓS-PARTO PRECOCE – QUAL A 
REALIDADE? 
Dora Antunes1,2; Ana Rita Rolha1; Filipa Sousa1; Ana Luísa Areia1,2; Maria São José Pais1; 
Paulo Moura1,2 
1 - Serviço de Obstetrícia A, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 2 - Faculdade de 
Medicina da Universidade de Coimbra 
 
Introdução  
O puerpério define-se como o período que decorre entre a dequitadura e as 6 semanas após o 
parto, dividindo-se em precoce e tardio. As complicações graves mais frequentemente observadas 
no puerpério precoce (primeiras 48-72 horas após o parto) incluem os eventos hemorrágicos que 
condicionam anemia, por vezes com necessidade de transfusão de hemoderivados, as infeções 
graves complicadas por sépsis, os fenómenos tromboembólicos e, mais raramente, a morte 
materna. A ocorrência destas complicações implica habitualmente uma abordagem multidisciplinar 
incluindo o apoio de outras especialidades hospitalares. 
 
Objectivos  
Avaliar a frequência de complicações graves que ocorrem no período puerperal precoce.  
 
Metodologia  
Estudo retrospetivo e descritivo das puérperas internadas no Serviço de Obstetrícia A do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra entre 2014 e 2017. Baseado no International Classification 
of Diseases (ICD-9/ICD-10) foram pesquisadas as complicações graves mais frequentes no 
puerpério precoce. 
 
Resultados  
Das 9539 puérperas estudadas, 207 (2,2%) apresentaram anemia, estando a maioria associada a 
hemorragia no pós-parto imediato ou precoce (83,1%; n=172). Foi necessária transfusão 
sanguínea (concentrado de eritrócitos, plasma humano e/ou pool de plaquetas) em 43,6% destes 
casos (n=75), tendo-se verificado um caso de morte materna por paragem cardio‑respiratória no 
contexto de hemorragia pós-parto precoce e choque hipovolémico. Registaram-se 5 casos (<1%) 
de infeção grave complicada por sépsis no período de estudo (1 caso em 2015, 2 em 2016 e 2 em 
2017). Não ocorreram casos de tromboembolismo venoso no período puerperal precoce.  
  
Conclusões  
A hemorragia pós-parto, a sépsis puerperal e os eventos tromboembólicos são entidades clínicas 
de extrema gravidade que podem ocorrer no período puerperal precoce, podendo ameaçar a vida 
materna. Embora relativamente raras (prevalência <2% no nosso estudo), a ocorrência deste tipo 
de complicações implica habitualmente a colaboração de uma equipa multidisciplinar incluindo 
outras especialidades hospitalares, de forma a providenciar a melhor abordagem diagnóstica e 
terapêutica possível. 
 
Palavras-chave : Puerpério precoce; Complicações graves; Hemorragia pós-parto; Sépsis 
Puerperal; Eventos Tromboembólicos; Morte materna 
 
 
  



 

 
Hemorragia pós-parto  
 
PO13 - HISTERECTOMIA PÓS-PARTO – EXPERIÊNCIA DE 4 ANOS 
Joana Simões1; João Sassetti1; Carolina Gomes1; Amália Pacheco1; Ana Paula Silva1 
1 - Hospital de Faro 
 
Introdução  
A hemorragia pós-parto é uma complicação importante tanto após parto vaginal como cesariana, 
sendo uma das principais causas de morbimortalidade materna. A histerectomia é uma técnica de 
último recurso mas muitas vezes a única forma de impedir um mau desfecho. 
 
Objectivos  
Perceber quais os factores de risco e causas de hemorragia pós-parto com necessidade de 
histerectomia. 
 
Metodologia  
Casuística dos casos de histerectomia pós-parto no CHUA – Unidade de Faro entre 2015 e 2018.  
 
Resultados  
Neste período realizaram-se neste hospital 9634 partos, tendo sido submetidas a histerectomia 
por hemorragia pós-parto 7 mulheres (0,73/1000). A média de idades foi 33 anos, 71% acima dos 
30. 28,5% eram primíparas, 42,8% tinham 2 ou mais partos anteriores, 28,5% tinham pelo menos 
uma cesariana anterior e 14,3% tinham 2 cesarianas anteriores. A idade gestacional variou entre 
22 e 38 semanas e 5 dias, sendo 57% pré-termo.  
57% foram pós-cesariana e 43% após parto vaginal. 28,5% eram gravidezes múltiplas. 28,5% 
foram submetidas a indução do trabalho de parto (50% com perfusão ocitócica e 50% 
misoprostol). 28,5% apresentavam placenta prévia (50% total e 50% parcial). 14,3% 
apresentavam acretismo placentar. 57% rotura de membranas, destas 50% foram pré-termo e 
25% pré-viabilidade. Quanto às causas da hemorragia, 14,3% deveu-se a acretismo placentar, 
14,3% a lacerações cervicais e uterinas e 71% a atonia uterina.  
Apenas um caso (14,3%) realizou-se sutura de B-Lynch e num caso tamponamento com balão de 
Bakri. 
 
Conclusões  
São conhecidos vários fatores de risco para hemorragia pós-parto, no entanto, a percentagem de 
mulheres sem fatores de risco com esta complicação é muito significativa. 
Placenta prévia, gravidez gemelar, multiparidade e indução de TP, constataram-se como factores 
de risco.  
A histerectomia é um recurso de última linha, existindo técnicas como tamponamento, suturas 
compressivas que devem ser tentadas. É imprescindível enfatizar a importância do treino dos 
profissionais de saúde, o diagnóstico e tratamento precoces. 
 
Palavras-chave : histerectomia, hemorragia pos-parto, acretismo, placenta prévia 
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PO14 - HEMORRAGIA PÓS-PARTO: FATORES DE RISCO E MORBILIDADE 
Mariana Sucena1; Rafaela Pires1; Isabel Santos Silva1; Daniela David1 
1 - Maternidade Bissaya Barreto, Coimbra 
 
Introdução  
A hemorragia pós-parto (HPP) constitui a principal causa de morbimortalidade materna. São vários 
os factores de risco associados, como alterações da placentação, parto instrumentado, 
sobredistensão uterina e corioamnionite. 
 
Objectivos  
Análise descritiva dos fatores de risco e da morbimortalidade materna dos partos complicados 
com HPP. 
 
Metodologia  
Estudo retrospetivo de 63 casos de HPP ocorridos na Maternidade Bissaya Barreto entre 
Janeiro/2016 e Dezembro/2018. Foram descritas e avaliadas as causas de HPP, presença de 
fatores de risco (FR) e tratamento instituído. A análise estatística foi feita com recurso ao SPSS®. 
 
Resultados  
Registaram-se 63 casos de HPP, 11,7% das gestantes eram obesas, 54% nulíparas e 9,5% eram 
gestações múltiplas. O início do trabalho de parto foi induzido em 36,5% dos casos e durou em 
média 13,3±9 horas. O parto instrumentado foi o tipo de parto mais comum (37,1%). Quanto aos 
FR, 5,2% tinham antecedentes de HPP, 10,3% hipertensão gestacional e 5,2% pré-eclâmpsia. A 
maioria dos diagnósticos foram feitos na sala de partos (68,3%).  A atonia uterina foi a principal 
causa da HPP (69,8%) e foi mais frequente nos partos de recém-nascidos de maior peso (3230 vs 
2718g, p=0,011). A retenção placentária e de fragmentos placentários ocorreu em 17,5% e foi 
mais comum nas IG mais baixas (p=0,01), a laceração do canal de parto ocorreu em 7,9%, e 
houve 1 caso de rotura uterina. Houve uma abordagem cirúrgica em 28,6% dos casos e 
registaram-se 5 casos de histerectomia. A anemia pós-parto foi diagnosticada em 94,6% das 
puérperas, com valor médio de hemoglobina de 8,1±1,6g/dl e necessidade de transfusão de 
concentrados eritrocitários em 52,4%. Verificou-se uma associação estatisticamente significativa 
entre gestação múltipla e o número de transfusões (p=0,04). Não houve nenhuma morte materna. 
 
Conclusões  
A estratificação precoce do risco e a celeridade do diagnóstico e instituição dos cuidados 
obstétricos subsequentes são essenciais na redução da morbilidade materna.  
 
Palavras-chave : Hemorragia pós-parto, morbilidade 
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PO15 - HEMORRAGIA PÓS-PARTO – ABORDAGEM TERAPÊUTICA 
Rafaela Pires1; Mariana Sucena1; Daniela David1; Isabel Santos Silva1 
1 - CHUC - Maternidade Bissaya Barreto, Coimbra 
 
Introdução  
A hemorragia pós-parto continua a ser uma causa primária de mortalidade materna em todo o 
mundo. O reconhecimento precoce e a instituição de medidas padronizadas têm como objetivo a 
redução dos desfechos adversos.    
 
Objectivos  
Análise da abordagem terapêutica instituída nos casos complicados por hemorragia pós-parto. 
 
Metodologia  
Estudo retrospetivo dos casos codificados (ICD-10) como hemorragia pós-parto, entre 2016 e 
2018, na nossa instituição. A análise estatística foi realizada com recurso ao software SPSS v.23. 
 
Resultados  
Dos 57 casos de hemorragia pós-parto analisados 79% (45) tiveram como etiologia a atonia. A 
pressão arterial sistólica (p=0.005) e a frequência cardíaca (p=0.04) na avaliação inicial 
correlacionaram-se com o número de unidades de concentrado eritrocitário transfundidas. O local 
do diagnóstico (sala de partos VS puerpério) não condicionou diferença no número de dias de 
internamento, quedas maiores nos valores de hemoglobina ou diferença no suporte transfusional. 
Apenas em 10,5% dos casos se verificou uma estimativa numérica de perdas sanguíneas no 
relato médico. Do tratamento médico instituído, nos casos de atonia, não se verificou diferença na 
necessidade transfusional com a instituição de 2 (38%) ou 3 (49%) agentes uterotónicos. Nos 31% 
(18) de casos que necessitaram de tratamento cirúrgico (curetagem, tamponamento com balão, 
laparotomia exploradora, histerectomia pós-parto) verificou-se uma descida de hemoglobina mais 
acentuada (p=0.006). A necessidade de transferência para unidade de cuidados intensivos 
verificou-se em 3 casos (5%). 
 
Conclusões  
A atonia uterina continua a ser a causa mais frequente de hemorragia pós-parto para a qual há 
protocolos nacionais e internacionais que têm como objetivo a sua gestão de forma sistemática. A 
importância dos sinais vitais aliados ao reconhecimento das perdas hemáticas são essenciais para 
a correta tomada de decisão e minimização da morbi-mortalidade. 
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PO16 - VIGILÂNCIA EM UNIDADES DE CUIDADOS INTERMÉDIOS/INTENSIVOS DE 
PUÉRPERAS COM DISTÚRBIOS HIPERTENSIVOS DA GRAVIDEZ – CASUÍSTICA DE 3 ANOS 
DO HOSPITAL PEDRO HISPANO 
Mafalda Laranjo1; Ana Mesquita Varejão1; Mariana Dória1; Helena Belchior1 
1 - Unidade Local de Saúde de Matosinhos - Hospital Pedro Hispano 
 
Introdução  
Os distúrbios hipertensivos da gravidez: hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, pré-eclâmpsia 
sobreposta em hipertensão arterial crónica (HTA) ou eclâmpsia, constituem uma das maiores 
causas de morbimortalidade materna em todo o mundo, complicando cerca de 10% de todas as 
gravidezes. Por vezes, o quadro clínico destas mulheres agrava-se no pós-parto, surgindo neste 
sentido um protocolo do Serviço de Obstetrícia do Hospital Pedro Hispano (HPH) com a Unidade 
de Cuidados Intermédios (UCIP)/ Serviços de Medicina Intensiva (SMI) que permite uma avaliação 
multidisciplinar e monitorização contínua das puérperas com distúrbios hipertensivos graves. 
 
Objectivos  
Revisão retrospetiva das puérperas com distúrbios hipertensivos da gravidez com necessidade de 
internamento na UCIP/SMI do HPH. 
 
Metodologia  
Estudo retrospetivo com base no registo eletrónico. Foram recolhidos dados sobre a gravidez, 
parto e complicações maternas e neonatais das puérperas que necessitaram de internamento na 
UCIP/SMI do HPH por distúrbios hipertensivos de janeiro de 2016 a dezembro de 2018. 
 
Resultados  
Durante este período 61 puérperas necessitaram de vigilância na UCIP/SMI, 67% delas (n=41) por 
distúrbios hipertensivos. Destas puérperas a maioria (n=39) apresentava pré-eclâmpsia/síndrome 
de HELLP, uma foi diagnosticada com eclâmpsia e outra apresentou agravamento tensional em 
doente com HTA crónica. Durante o internamento nestas unidades foi realizado, na maioria dos 
casos, sulfato de magnésio para prevenção da eclâmpsia e ajuste terapêutico para manter valores 
tensionais adequados. O parto ocorreu maioritariamente por cesariana (n=38), com idade 
gestacional compreendida entre as 27 e 40 semanas de gestação.  
 
Conclusões  
Este protocolo entre o serviço de Obstetrícia e a UCIP/SMI permitiu uma vigilância mais adequada 
das puérperas com distúrbios hipertensivos graves, sobretudo em situações de atingimento 
multiorgânico. De facto, graças a este protocolo, um número significativo de puérperas sofreu uma 
vigilância concordante com a sua situação clínica, sem nunca se perder a perspetiva obstétrica 
dos cuidados puerperais.  
 
Palavras-chave : Distúrbios hipertensivos, Unidade de Cuidados intermédios 
 
 
  



 

 
 
Hipertensão arterial no pós-parto  
 
PO17 - COMPLICAÇÃO RARA DA PRÉ-ECLÂMPSIA: UM CASO CLÍNICO 
Joana Raposo1; Bruna Melo1; Mariana Ormonde1; Sara Leite1; Oscar Rebelo1; Laura Sampaio1; 
Ana Furtado Lima1; Carlos Ponte1 
1 - Hospital do Divino Espirito Santo de Ponta Delgada 
  
Introdução  
O descolamento seroso da retina é uma causa incomum de perda visual que surge em menos de 
1% dos casos de pré-eclâmpsia(PE). Tende a ser unilateral, diagnosticada no pós-parto e é mais 
prevalente em primíparas e/ou mulheres submetidas a cesariana. Geralmente verifica-se uma 
resolução completa, sendo rara a perda total de visão. 
 
Metodologia  
Caso clínico do Hospital Divino Espírito Santo (HDES) de Ponta Delgada. 
 
Resultados  
Grávida de 37 anos, nulípara, sem antecedentes pessoaisrelevantes, submetida a 
fertilização in, internada às36ª semana de gestação com diagnóstico de PE. À entrada 
apresentava valor de tensão arterial(TA) de 150/87mmHg. Analiticamente apresentava Hb 
11,1g/dL,proteinúria ocasional 300mg/dL, LDH 355U/L e TGO 96U/L. Em D2 de internamento, 
apesar da melhoria dos valores de TA com a terapêutica anti-hipertensora instituída, decidiu-se 
indução do trabalho de parto devido a um ligeiro agravamento analítico. Foi realizada 
umacesariana emergente, por Estado Fetal Não Tranquilizador. Em D1 pós-operatório, a puérpera 
iniciou quadro de visão turva e diminuição da acuidade visual(AC). Foi observada pela 
Oftalmologia que diagnosticou descolamento macular retiniano seroso bilateral. Em D2, 
iniciou recuperação espontânea e progressiva da AC, associada a uma melhoria dos parâmetros 
analíticos. Teve alta medicada com nifedipina e enoxaparina, e foi encaminhada para a consulta 
de Oftalmologia. 
 
Conclusões  
A gravidez complicada por PE encontra-se associada a um pior prognóstico para mãe efilho, 
sendo por isso fundamental o conhecimento das inúmeras complicações que daí poderão advir. A 
maioria das pacientes com descolamento de retina na hipertensão induzida pela gravidez tem 
resolução espontânea total em poucas semanas e sem complicações a longo prazo. O tratamento 
médico com anti-hipertensores e esteróides pode ser útil. 
 
Palavras-chave: Hipertensão na Gravidez, Descolamento de Retina, Tratamento, 
Prognóstico 
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PO18- PRÉ-ECLÂMPSIA E RISCO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL NO PÓS-PARTO 
Nadia Charepe1; Sofia Rodrigues1; Inês Antunes1; Augusta Borges1; Ana Campos1 
1 - Maternidade Dr. Alfredo da Costa, Lisboa 
 
Introdução  
A pré-eclâmpsia (PE) é considerada marcador de risco cardiovascular. Uma intervenção precoce e 
acompanhamento adequado no pós-parto pode ter um impacto importante no futuro destas 
mulheres.  
  
Objectivos  
Caracterizar as grávidas com diagnóstico de PE com critérios de gravidade (PECG) e avaliação do 
perfil tensional no pós-parto. 
 
Metodologia  
Estudo retrospetivo de mulheres internadas por PECG de 2016 a 2018 na Maternidade Dr. Alfredo 
da Costa (MAC). Para avaliação no pós-parto foram constituídos dois grupos: no grupo H-
Hipertensão no pós parto, grupo NH -  não hipertensas, tendo sido excluídas as hipertensas 
crónicas e as que não fizeram consulta de seguimento. Foram avaliados fatores de risco 
cardiovascular nomeadamente idade materna, obesidade, tabagismo, hipertensão induzida pela 
gravidez (HIG), diabetes, parto pré termo (PPT), restrição de crescimento fetal e quociente sFlt-
1/PlGF. A avaliação estatística dos dados foi realizada pelo SPSS versão 24.  
  
Resultados  
Foram avaliadas 102 mulheres, com idade média de 31 anos,  19% melanodérmicas, 59% 
nulíparas e  45.1% vigiadas na MAC. Destas, 41.1% tinham HIG e 20.6% hipertensão crónica.Na 
consulta de seguimento no pós-parto: 29,9 % (n=17) pertenciam ao grupo H e 70,1 % (n= 50) ao 
grupo NH. O quociente sflt-1/PIGF > 655 e > 201 (IG 20-33-+6  e >34 s respetivamente) no grupo 
H foi de 28,6%  e no grupo NH 4,5% (p<0.05). A prevalência de PPT foi 95 % no grupo H 
e  53.8%  no grupo NH  (p <0,05) e a idade gestacional (IG) <30 semanas no diagnóstico de PE foi 
de 60% no grupo H versus 14,9% no grupo NH (p<0,05). 
 
Conclusões  
No presente estudo, nas mulheres com PECG, a manutenção de hipertensão e a necessidade de 
terapêutica no puerpério, associou-se às situações de PE em mulheres com PPT, especialmente 
< 30semanas. Como perspetiva de estudo futuro seria importante avaliar a mesma população nos 
anos subsequentes.  
  
 
 
Palavras-chave : Pré-eclâmpsia,risco cardiovascular,hipertensão pós-parto 
 
 
 
 
  



 

 
Infecções no pós-parto 
  
PO19 - INFEÇÃO DO LOCAL CIRÚRGICO EM MULHERES SUBMETIDAS A CESARIANA 
Sara Dias Leite1; Mariana Ormonde1; Joana Raposo1; Bruna Melo1 
1 – Hospital do Divino Espírito Santo, Ponta Delgada 
 
Introdução  
Infeções do local cirúrgico (ILC) são complicações comuns, com aumento da morbi-mortalidade, 
tempo de internamento e custos. 
Múltiplos fatores contribuem para o risco de ILC –  extremos de idade (<17 e >35 anos), estado 
nutricional, diabetes, tabagismo, imunossupressão, tempo cirúrgico, tempo de internamento pré-
operatório e profilaxia antibiótica inadequada. 
A cesariana é o fator de risco mais importante para infeção puerperal, com implicações negativas 
na recuperação e atraso no vinculo mãe-filho 
 
Objectivos  
Analisar as ILC após cesariana realizadas no Hospital Divino Espirito Santo 
 
Metodologia  
Estudo retrospetivo baseado em formulários individuais de registo de ILC e processo informático 
de mulheres com cesariana em 2018. Dados analisados no Microsoft Excel® 
 
Resultados  
Foram diagnosticados 10 ILC em 531 cesarianas, perfazendo uma taxa de 1,88%. Todas 
classificadas como superficiais. 
A idade média foi 29 anos, 50% com o 3º ciclo, 30% com o secundário e 10% licenciadas. 50% 
desempregadas ou domésticas. 
80% foram cirurgias de urgência, com duração média de 40 minutos, maioritariamente com 
profilaxia antibiótica adequada. 
A duração do internamento não foi alterada, sendo a maioria das infeções diagnosticadas após 
alta e sem necessidade de reinternamento. 
Em dois casos desconhece-se o tratamento, sendo os restantes medicados com antibiótico oral: 6 
amoxicilina+ácido-clavulânico (AC), 1 AC + metronidazol, 1 cefradina e 1 cefuroxima. 
A maioria apresentava comorbilidades, sendo 70% obesas 
 
Conclusões  
As ILC são a principal infeção cirúrgica. As taxas descritas após cesariana variam entre 3-15%. 
Neste serviço identificou-se uma taxa de 1.88%, contudo há possibilidade de subdiagnóstico. 
O número de cesarianas influencia diretamente as taxas de ILC. 
A obesidade é fator de risco, corroborado por este estudo. A idade tem grande importância na 
cicatrização, identificando-se duas puérperas acima dos 40 anos. 
É importante o correto e detalhado registo destas intercorrências, exames realizados e tratamento 
 
 
Palavras-chave : infeção do local cirúrgico, cesariana, obesidade 
 
 
  



 

 
Pós parto períneo  
 
PO20 - REABILITAÇÃO PELVIPERINEAL PÓS-PARTO: A REALIDADE DO CENTRO 
HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO LISBOA CENTRAL (CHULC) 
Andreia Miguel1; Raquel Lopes1; Sofia Carrêlo1; Fátima Serrano1; Rita Torres1 
1 - Maternidade Dr. Alfredo da Costa - Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central 
 
Introdução  
Dados epidemiológicos apontam a gravidez e o parto como fatores de risco para a ocorrência de 
disfunção do pavimento pélvico (DPP). O treino pelviperineal, pré e pós-parto, é apontado como 
uma mais-valia na prevenção e tratamento da DPP. Na nossa instituição, todas as puérperas 
submetidas a parto instrumentado ou com laceração do esfíncter anal (LAE) são convocadas para 
uma sessão de reabilitação pelviperineal (SRPP), visando instruir e motivar a sua execução. 
 
Objectivos  
Determinar a taxa de adesão a estas sessões e identificar fatores associados a comparência por 
parte das puérperas. 
 
Metodologia  
Estudo retrospetivo de todas as puérperas convocadas para a SRPP no 1º trimestre de 2018. 
Avaliaram-se os seguintes parâmetros: idade, antecedentes obstétricos, tipo de parto, realização 
de episiotomia, ocorrência de LEA, peso do recém-nascido (RN) e comparência na sessão. 
 
Resultados  
Foram convocadas 226 mulheres, da quais 58,4% (n=132) compareceram (grupo A) e 41,8% 
(n=94) não compareceram (grupo B). Na análise por grupos A e B, respetivamente, a média de 
idade foi de 33±4,9 e 30±6,5 anos (p ns); as primíparas totalizaram 80% e 71% (p ns); verificou-se 
parto por fórceps em 24% de ambos os grupos (p ns);  realização de episiotomia em 84% e 76% 
(p ns) e ocorrência de LEA foi de 3,7% e 5,3% (p ns). O peso médio dos RN do grupo A foi 
3254±494 g vs.3118±496 g no grupo B (p=0,043). 75% das puérperas com RN de peso superior a 
4000g compareceram na SRPP. 
 
Conclusões  
No nosso estudo, maior peso do RN foi o fator que se associou a uma maior adesão à SRPP. 
Outras variáveis, nomeadamente económicas, sociais, culturais e geográficas podem ser 
relevantes na continuação do estudo. 
 
Palavras-chave : Disfunção do pavimento pélvico, Reabilitação pelviperineal 
 
 
 
 
  



 

 
Pós parto períneo  
 
PO21 - INCONTINÊNCIA DE ESFÍNCTERES E DISPAREUNIA PÓS-PARTO: IDENTIFICAÇÃO 
PRECOCE NA SESSÃO DE REABILITAÇÃO PELVIPERINEAL (SRPP) 
Raquel Lopes1; Andreia Miguel1; Sofia Carrêlo1; Fátima Serrano1; Rita Torres1 
1 - Maternidade Dr. Alfredo da Costa, Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central 
 
Introdução  
A gravidez e o parto são apontados como fatores associados ao desenvolvimento de incontinência 
de esfíncteres ou dispareunia na mulher jovem. 
 
Objectivos  
Determinar a prevalência de incontinência urinária (IU), anal (IA) e dispareunia entre as puérperas 
de parto instrumentado ou com laceração do esfíncter anal nas primeiras 6 semanas pós-parto, 
avaliadas em SRPP. 
 
Metodologia  
Estudo retrospetivo de coorte de todas as puérperas avaliadas na SRPP no 1º trimestre de 2018. 
Foram avaliados idade, tipo de parto, laceração de esfíncter anal no parto, peso dos recém-
nascidos, tipo de incontinência, restabelecimento da vida sexual e dispareunia. 
 
Resultados  
Foram avaliadas 102 mulheres que compareceram à SRPP. Destas, 25.5% queixavam-se de IU, 
maioritariamente de esforço (61,5%). Tinham incontinência para gases 4.9% e nenhuma referia 
incontinência fecal. Haviam retomado relações sexuais 25.5% das mulheres, e 52% destas tinham 
dispareunia. Acima dos 35 anos, 37,9% tinha IU, contra 20,5% naquelas abaixo dos 35 anos 
(p=0,069). Não se verificaram diferenças nas queixas das mulheres com partos de RNs > 4000g, 
comparativamente às que tiveram RNs < 4000g. Relativamente ao uso de ventosa ou de fórceps, 
não houve diferenças estatisticamente significativas no que concerne à IU, IA, ou dispareunia. 
 
Conclusões  
O tipo de instrumento usado nos partos distócicos vaginais e peso dos RNs não foram 
determinantes no aparecimento de sintomas. A idade das puérperas parece sugerir um aumento 
da probabilidade do surgimento das queixas e os partos por fórceps associaram-se a maior 
frequência de dispareunia. 
Atendendo ao grande número de mulheres com queixas deste foro, parece ser pertinente a 
continuidade da avaliação, para permitir diagnósticos e intervenções precoces. 
 
Palavras-chave : incontinência urinária, incontinência anal, dispareunia, fisioterapia 
 
 
 
 
  



 

 
Trauma Períneo  
 
PO22 - OBSTETRIC ANAL SPHINCTER INJURIES: CASUÍSTICA DO CENTRO HOSPITALAR 
TÂMEGA E SOUSA 
Fabiana Castro1; Maria Coelho1; Marilia Freixo1; João Silva1; Carla Marinho1; Olímpia Carmo1 
1 - Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, Guilhufe 
 
Introdução  
As lacerações perineais de 3º e 4º grau, globalmente designadas por Obstetric Anal Sphincter 
Injuries (OASIS), apesar de pouco frequentes, podem estar associadas a um importante aumento 
da morbilidade no pós-parto, nomeadamente dor, disfunção sexual e incontinência anal. Os 
principais fatores de risco descritos associados a estas lesões podem dividir-se em: fatores 
maternos (primiparidade, etnia asiática), fatores fetais (macrossomia-fetal e variedades occipito-
posteriores) e fatores relacionados com o parto (2º estadio do trabalho de parto prolongado, parto 
instrumentado e distócia de ombros). 
 
Objectivos  
Este trabalho pretende determinar a incidência de lacerações do 3º e 4º grau, bem como, avaliar a 
incidência e o impacto dos possíveis fatores de risco associados, num período de 3 anos nas 
mulheres que tiveram parto no serviço de Ginecologia/ Obstetrícia do Centro Hospitalar Tâmega e 
Sousa (CHTS). 
 
Metodologia  
Análise retrospetiva, através dos programas Sclínico e Obscare, dos partos por via vaginal 
ocorridos no CHTS de Jan/2016 a Dez/2018. O estudo incidiu sobre os seguintes fatores: 
paridade, índice massa corporal materno, diabetes gestacional, tipo de parto, realização de 
episiotomia, ocorrência de distócia de ombros e peso do recém-nascido. 
 
Resultados  
Foram identificados 28 casos de OASIS num total de 5094 partos por via  vaginal. A incidência 
determinada foi de 0,5%, estando de acordo com o referido nas séries publicadas  (0,25-7,3%). O 
principal fator de risco identificado foi o parto instrumentado, seguindo-se a primiparidade. A 
distócia de ombros também mostrou ser um fator de risco significativo para a ocorrência de 
OASIS, não tendo sido possível concluir acerca do impacto da realização de episiotomia no 
aparecimento das referidas lesões. 
  
Conclusões  
Apesar de se tratar de um acontecimento maioritariamente imprevisível, o conhecimento dos 
possíveis fatores de risco e suas interações poderá permitir a instituição de medidas intraparto 
com intuito de reduzir o risco de lesão do esfíncter anal. 
 
 
 
  



 

 
Trauma Períneo  
 
PO23 - PREVALÊNCIA, CARACTERÍSTICAS E COMPLICAÇÕES DAS LACERAÇÕES 
PERINEAIS GRAVES NUM HOSPITAL DISTRITAL ENTRE 2016 E 2018 
Mariana Lourenço1; Marta Gomes De Melo1; Raquel Robalo1; Rita Passarinho1; Carlos Marques1 
1 - Hospital Vila Franca de Xira 
 
Introdução  
As lacerações perineais são complicações possíveis dos partos vaginais, sendo as de terceiro e 
quarto grau (lacerações graves) aquelas com maior interferência na qualidade de vida. 
 
Objectivos  
Avaliar a prevalência de lacerações perineais graves, características da população e complicações 
pós-laceração num hospital distrital. 
 
Metodologia  
Estudo observacional retrospetivo que incluiu puérperas de parto vaginal complicado de laceração 
perineal grave, decorrido no Hospital Vila Franca de Xira, em 2016-2018. Os dados foram obtidos 
através dos registos clínicos. 
 
Resultados  
Obtiveram-se 33 participantes, correspondendo a uma prevalência de laceração perineal grave de 
0,9% do total de partos vaginais (33/3781). A laceração foi grau 3 em 28 casos (84,8%) e grau 4 
em cinco casos (15,2%). 
A média de idades foi de 30 anos ±5,4 anos(desvio-padrão(DP)). O índice de massa corporal 
mediano foi 21,7kg/m2 ±5,5kg/m2(amplitude interquartil), registando-se obesidade em três casos 
(10%). A variação ponderal mediana na gravidez foi de +15 kg ±5kg(amplitude interquartil). Seis 
mulheres eram fumadoras (18,1%). 
Em 27 casos não existiam partos vaginais prévios (81,8%), sendo que 26 eram primíparas 
(78,8%). Relativamente ao tipo de parto, este foi eutócico em 19 casos (57,6%), distócico-ventosa 
em 8 (24,2%) e distócico-fórceps em 6 (18,2%), tendo na maioria sido realizados sob analgesia 
locorregional (97%). Realizou-se episiotomia em 20 partos (60,6%). Os recém-nascidos 
apresentaram, em média, um peso de 3217g ±271g(DP). 
Durante a vigilância hospitalar, como complicações das lacerações registaram-se seis casos de 
dor perineal (18,2%), quatro casos de incontinência urinária (12,1%), um caso de fístula anal 
(3,0%) e outro de prolapso urogenital (cistocelo grau 1) (3,0%). A incontinência urinária foi 
classificada como de esforço em dois casos, de urgência em um caso e mista em outro caso. 
 
Conclusões  
A prevalência de lacerações perineais graves na amostra foi inferior à encontrada na literatura 
(11%). A prevalência de complicações pós-laceração foi de 24,2%, tendo a principal complicação 
sido incontinência urinária. 
 
Palavras-chave : laceração perineal grave, características, complicações 
 
 
  



 

 
Trauma Períneo  
 
PO24 - IDENTIFICAÇÃO DE PREDITORES DE LACERAÇÃO PERINEAL GRAVE APÓS 
PARTO VAGINAL 
Marta Gomes De Melo1; Mariana Lourenço1; Rita Passarinho1; Raquel Robalo1; Carlos Marques1 
1 - Hospital Vila Franca de Xira 
 
Introdução  
Os partos vaginais podem complicar-se de lacerações perineais ligeiras (graus 1 e 2) ou graves (3 
e 4), tendo estas últimas maior impacto na qualidade de vida. 
 
Objectivos  
Identificar os fatores de risco de laceração perineal grave, comparativamente a um grupo de 
lacerações perineais ligeiras, num hospital distrital. 
 
Metodologia  
Estudo observacional retrospetivo que incluiu todas as puérperas de parto vaginal complicado de 
laceração perineal grave, com parto no Hospital Vila Franca de Xira em 2016-2018. Como grupo 
de controlo, utilizou-se uma amostra de conveniência de lacerações perineais ligeiras. Com base 
nos processos clínicos, registou-se: idade, número de partos anteriores (total e vaginais), índice 
de massa corporal (IMC) pré-concecional, variação ponderal na gravidez, tabagismo, analgesia 
locorregional, tipo de parto, episiotomia e peso do recém-nascido. A análise estatística foi 
efetuada com recurso ao IBM SPSS Statistics 21. 
 
Resultados  
Obtiveram-se 33 participantes com lacerações graves e cinquenta com lacerações ligeiras, com 
uma idade média de 30 anos ± 5,7 anos (desvio-padrão(DP)), sem diferenças estatisticamente 
significativas entre os grupos (p=0,617). 
Comparativamente com o grupo que sofreu lacerações ligeiras, as mulheres com lacerações 
graves eram mais frequentemente primíparas (p=0,001) e tiveram maior realização de parto 
vaginal distócico (p=0,002), analgesia locorregional (p=0,037) e de episiotomia (p<0,001).  
Não houve diferença entre grupos (lacerações graves vs. ligeiras) relativamente a tabagismo 
(12,1% vs. 14,0%; p=0,931), aumento ponderal (mediana 15,0kg ±6kg (amplitude interquartil) vs. 
13,0±6kg; p=0,571), IMC pré-concecional (mediana 21,7kg ±5,5kg (amplitude interquartil) vs. 
23,9±4,1kg; p=0,072), presença de obesidade (9,1% vs. 6,0%; p=0,077) e peso do RN (média 
3217g ±271g(DP) vs. 3236±516g; p=0,830). 
 
Conclusões  
As lacerações perineais graves foram mais frequentes nas situações de primiparidade, partos 
vaginais instrumentados, analgesia locorregional e episiotomia. É necessário realizar mais estudos 
para melhor compreender a associação com estes fatores de risco e eliminar possíveis factores de 
confundimento, com vista à implementação de estratégias para redução da sua prevalência. 
 
Palavras-chave : laceração perineal grave, fatores de risco 
 
 
  



 

 
Trauma Períneo  
 
PO25 - LACERAÇÕES OBSTÉTRICAS DO ESFÍNCTER ANAL: QUAL A RELAÇÃO COM A 
PARIDADE, INDUÇÃO DO TRABALHO DE PARTO, PARTO INSTRUMENTADO OU 
REALIZAÇÃO DE EPISIOTOMIA 
Mafalda Laranjo1; Catarina Peixinho1; João Fortuna1 
1 - Unidade Local de Saúde de Matosinhos - Hospital Pedro Hispano 
 
Introdução  
As lesões obstétricas do esfíncter anal (OASIS) após o parto vaginal correlaciona-se com fatores 
maternos (idade materna avançada, primiparidade, obesidade), fetais (macrossomia fetal, 
variedade ocipitoposterior) e de parto (indução do trabalho de parto, 2º estadio prolongado, 
episiotomia, parto instrumentado). Apesar de todos os cuidados prestados, a lesão perineal ainda 
é prevalente e pode levar à incontinência fecal e urinária, dor pélvica crónica e dispareunia. 
 
Objectivos  
Investigar a prevalência de OASIS num período de 2 anos e a sua relação com paridade, indução 
do trabalho de parto, parto instrumentado e realização de episiotomia. 
 
Metodologia  
Estudo retrospetivo com base no registo eletrónico. Dados recolhidos sobre a gestação, parto e 
complicações maternas das mulheres com OASIS ocorridas durante os anos de 2017-2018 
 
Resultados  
Dos 2336 partos vaginais ocorridos no HPH nos últimos 2 anos, ocorreram 25 OASIS (1%), 21 
foram lacerações de 3º grau e 4 de 4º grau. Duas grávidas tinham idade > a 35 anos e 23 não 
tinham um parto vaginal nos seus antecedentes. O trabalho de parto foi induzido em 44% dos 
casos, a maioria com prostaglandinas. Houve necessidade de instrumentação do parto em 18 
casos (72% dos partos): 13 com aplicação de ventosa e 5 fórceps. A episiotomia médio-lateral foi 
efetuada em 18 partos (72%).  Os recém-nascidos tinham um peso médio de 3320g, existindo 
apenas um caso de macrossoma fetal (4040g). Na consulta de revisão do puérperio, constatou-se 
um caso de incontinência esfincteriana que foi encaminhada para a consulta de cirurgia. 
 
Conclusões  
A taxa de lacerações do esfíncter anal ocorridas nos últimos dois anos no HPH é igual à descrita 
na literatura. A primiparidade mostrou-se como fator de risco importante. O trabalho de parto foi 
maioritariamente espontâneo, mas foi a instrumentação que teve um fator de impacto na 
prevalência destas lacerações. A episiotomia mediolateral não preveniu as lacerações nos casos 
descritos. 
 
Palavras-chave : lacerações obstétricas do esfincter anal, Paridade, Indução do trabalho de 
parto, parto instrumentado, Episiotomia 
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PO26 - SEXUALIDADE E CANCRO DA MAMA 
Mário Cardoso1; Maria Presado1; Sara Palma2; Andrea Carvalho3 
1 – Escola Superior de Enfermagem de Lisboa; 2 – Hospital Garcia da Orta, Almada; 3 – Centro 
Hospitalar do Oeste 
 
Introdução  
O cancro de mama é a principal causa de morte precoce em mulheres. A maioria será submetida 
a uma mastectomia. Experiências clínicas revelaram que as mulheres com cancro de mama 
experimentam vários problemas sexuais após o tratamento, afectando negativamente a vida 
sexual dos casais. Este evento traumático pode influenciar o funcionamento psicossexual das 
mulheres e o relacionamento íntimo. (Vaziri & Kashani, 2012). 
 
Objectivos  
Descrever o cuidado de enfermagem na sexualidade de mulheres com cancro de mama e analisar 
a forma como a sexualidade é vivenciada pelas mulheres. 
 
Metodologia  
Foi realizada uma revisão da literatura utilizando as bases  de dados CINAHL, MEDLINE e 
GOOGLE SCHOLAR, utilizando como descritores: sexualidade, mulheres, imagem corporal, 
cancro de mama. Os critérios de inclusão foram: full-papers, time from 2010-2018. Dos artigos 
apresentados, selecionamos 57. 
 
Resultados  
Foi possível discernir e obter uma nova compreensão do modo como a sexualidade se relaciona 
com muitas outras dimensões do ser, como parte do todo de uma pessoa. 
A mulher com cancro de mama passa por muitas transições e mudanças na sua vida influenciadas 
pelo simbolismo atribuído ao corpo. 
O comprometimento de seu autoconceito, imagem e estima tem impacto no relacionamento 
conjugal e sexualidade. 
Há novos desafios para os casais retornarem a uma vida sexual satisfatória. 
 
Conclusões  
Conclui-se que os efeitos físicos e psicológicos do cancro de mama e do tratamento modificam a 
forma como as mulheres se vêem, se relacionam e vivenciam sua sexualidade. É necessário 
melhorar o conhecimento das pessoas sobre sexo e sexualidade e estabelecer linhas abertas de 
comunicação entre profissionais de saúde e clientes. A abordagem da sexualidade deve integrar o 
cuidado na vigilância em saúde. É necessário ir além do físico e considerar diferentes aspectos da 
sexualidade. Isso significa uma visão psico-social-cultural e espiritual do cliente e sua sexualidade, 
fazendo também um grande investimento em educação em saúde e alfabetização. 
 
Palavras-chave : SEXUALIDADE, MULHERES, IMAGEM CORPORAL, CANCRO DE MAMA 
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PO27 - FRIEDMAN E ZHANG - MUDANÇA DE CRITÉRIOS, MUDANÇA DE OUTCOMES? 
Maria Filipa Malheiro1; Pedro Viana Pinto1,2; Tiago Aguiar1; Rita Valente1; Hernâni Gonçalves2; 
Nuno Montenegro1,2; Antónia Costa1,2,3 
1 - Centro Hospitalar Universitário São João, Porto; 2 - Faculdade de Medicina da Universidade do 
Porto; 3 - I3s, Porto 
 
Introdução  
A gestão do trabalho de parto é crucial na prática obstétrica e o aumento da taxa de cesarianas 
(CS) é uma questão  preocupante.O trabalho de parto estacionário (TPE) representa 34% de 
primeiras cesarianas. Adoptando as curvas de TP de Zhang, é expectável que a taxa de CS 
diminua sem interferir com os desfechos materno-fetais. 
 
Objectivos  
O nosso objectivo foi avaliar a morbilidade materno-fetal num Centro Hospitalar terciário de 
cuidados perinatais, comparando as curvas de TP de Friedman e Zhang. 
 
Metodologia  
Estudo de cohort retrospectivo de todas as mulheres com diagnóstico de TPE (definido por 
Friedman ou Zhang) entre 2015 e 2016.Critérios de exclusão: Parto prétermo , gestação múltipla, 
apresentação fetal anómala, CS electiva ou fora do periodo de TP activo. Os desfechos maternos 
( infecciosos, hemorrágicos, traumáticos e trombóticos) e fetais ( hipóxia, traumáticos, 
internamento em unidade de cuidados intensivos neonatais (UCIN) foram comparados em 
mulheres com TPE ( 1a ou 2a fase TP) segundo os diferentes critérios. 
 
Resultados  
Da revisão dos 4500 partogramas  foram identificados 751 casos com critérios de TPE: 380 
(Zhang) e 811 (Friedman). 497  mulheres (66.1%) eram primíparas , 109 (14.5%) tinham CS 
prévia, 30 (3.9%) tinham suspeita de macrossomia e 150 (20%) eram obesas obese. A via de 
parto foi: vaginal  em 57,7% (19.2% eutócicos;38.5%  ventosa) e por CS em 42.3%.O peso ao 
nascimento variou entre 2030-5520g (6%>4000g). No 1º estadio, as mulheres com critério de TPE 
por Friedman mas não por Zhang apresentaram menor mobilidade infeciosa (6.6% vs 15,5%; 
p=0.003). Após ajuste para taxa de CS esta diferença não foi significativa. Não houve diferenças 
significativas  na morbilidade  nem noutros desfechos materno-fetais comparando as duas 
curvas de TP.. 
 
Conclusões  
Nesta cohort de mulheres de alto risco com TPE, a adopção dos critérios de Zhang  permitiu ao 
aumentar o tempo para o diagnóstico de TPE sendo possível alcançar o parto vaginal com 
segurança. 
 
Palavras-chave : Trabalho de Parto, Curvas de trabalho de parto, 
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PO28 - DESFECHO OBSTÉTRICO EM GRÁVIDAS COM ANTECEDENTES DE TRATAMENTO 
CIRÚRGICO DA OBESIDADE 
Filipa Lisboa Bento1; Rita Dunkel1; Sandra Lemos1; Mário Oliveira1 
1 - Centro Hospitalar Baixo Vouga, Aveiro 
 
Introdução  
Em 2015, 33,1% das mulheres portuguesas apresentavam excesso de peso e 32,1% sofriam de 
obesidade. A cirurgia bariátrica é uma opção terapêutica cada vez mais frequente, sendo que a 
grande maioria dos indivíduos intervencionados são mulheres em idade fértil.  
 
Objectivos  
Avaliar a evolução da gravidez e o desfecho obstétrico em mulheres previamente submetidas a 
cirurgia bariátrica. 
 
Metodologia  
Estudo retrospectivo através da consulta de processos clínicos de parturientes com antecedentes 
de cirurgia bariátrica e que tiveram o parto no Centro Hospitalar Baixo Vouga entre 2014 e 2018. 
 
Resultados  
Onze parturientes submetidas a cirurgia bariátrica, com idades entre 27 e 39 anos. O tempo 
decorrido entre a intervenção cirúrgica e a concepção foi de 62,9±40,1 meses, tendo sido inferior a 
18 meses em dois casos. Relativamente ao tipo de cirurgia, quatro (36,4%) foram submetidas a 
colocação de banda gástrica, quatro (36,4%) a bypass gástrico e três (27,3%) a sleeve gástrico. 
Duas (18,2%) apresentavam antecedentes de HTA crónica e uma (9,1%) de anemia crónica. A 
intercorrência mais frequentemente observada foi a anemia ferropénica, presente em cinco 
(45,5%) grávidas: uma com necessidade de transfusão sanguínea e quatro com administração de 
ferro endovenoso, uma das quais também com anemia por défice de vitamina B12 e ácido fólico. 
Em relação ao tipo de parto, seis (54,5%) tiveram parto distócico: uma com parto auxiliado por 
ventosa e cinco (45,5%) com cesariana. Quanto aos recém-nascidos, dois nasceram com baixo 
peso e um com Apgar no 1º minuto de 4, necessitando de cuidados intensivos neonatais. 
 
Conclusões  
Será cada vez mais comum na prática clínica obstétrica o contacto com grávidas submetidas a 
cirurgia bariátrica, pelo que o conhecimento das consequências deste procedimento na saúde 
materno-fetal é de importância crescente. 
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PO29 - ANOMALIA CERVICAL CONGÉNITA: A IMPORTÂNCIA DE UMA ABORDAGEM 
MULTIDISCIPLINAR 
Sara Bernardes Cunha1; Patricia Gomes1; Carolina Carneiro1; Inês Reis1; Márcia Tizziani2; Cátia 
Rasteiro1; Teresa Paula Teles1 
1 - Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, Santa Maria da Feira; 2 - Centro Hospitalar do 
Porto 
 
Introdução  
Os seios dermóides são formas de apresentação raras de defeitos espinhais com uma incidência 
estimada de 1/2500 nados vivos. A falha na separação embriológica resulta numa comunicação 
entre a pele e estruturas subjacentes como o sistema nervoso central.  
 
Objectivos  
Reforçar a importância da multidisciplinaridade e da integração clínica pré e pós-parto. 
Apresentar uma malformação incomum. 
 
Metodologia  
Descrição de caso clínico.  
 
Resultados  
Primigesta, 27 anos, saudável, apresenta na ecografia de 1º trimestre massa paracervical 
esquerda de aspeto septado, sugestiva de linfangioma cervical. Cariótipo normal. Na ecografia 
morfológica e do 3º trimestre mantinha massa cervical de 25x15 mm avascular com dimensões 
estáveis. A anatomia intracraniana era normal, sem sinais diretos ou indiretos de defeito do tubo 
neural. 
A restante gestação decorreu sem intercorrências. O parto eutócico ocorreu às 40 semanas de 
gestação, recém-nascido do sexo feminino, peso 3190g, Apgar 8/8/9. No exame objetivo pós-natal 
apresentava na região cervical posterior ao nível da linha média formação polipóide (1x2 cm). Sem 
outras malformações aparentes e exame neurológico normal.  
Pela possibilidade diagnóstica de defeito do tubo neural e por subida de parâmetros inflamatórios 
realizou antibioterapia em doses meníngeas. 
A ecografia de partes moles revelou continuidade em profundidade da estrutura sacular com 
líquido no interior. A ressonância magnética evidenciou um trajeto fibroso que se prolongava à 
região posterior do canal raquidiano, condicionando indentação dural. 
Foi submetido a intervenção cirúrgica com exame anatomo-patológico a revelar seio dermoide 
sem porção intradural.  
Desenvolvimento normal até à data (8 meses de idade).  
 
Conclusões  
Neste caso clínico destaca-se a localização cervical infrequente nos casos de seio dermoide que 
pode dificultar o diagnóstico pré-natal. Apesar do seu possível envolvimento meníngeo, neste caso 
não se verificou envolvimento neurológico. Este caso clínico reforça a importância do cuidado pré 
e pós-natal de malformações fetais e da continuidade de cuidados multidisciplinares e 
acompanhamento pós-parto com abordagem clínica, imagiológica e cirúrgica.  
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PO30 - ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS PRÉ-TERMO – CASUÍSTICA DO SERVIÇO 
Joana Ribeiro1; Helena Gomes1; Inês Lourenço1; Mariana Gamito1; Fernanda Melo1; Hugo 
Cavaco1; Elsa Dias1; Carlos Veríssimo1 
1 - Hospital Beatriz Ângelo, Loures 
 
Introdução  
Segundo a literatura, a rotura prematura pré-termo de membranas (RPPM) é responsável por 30% 
dos partos pré-termo (PPT) e em pelo menos metade das RPPM o parto ocorre dentro de 1 
semana. As principais complicações são a corioamnionite, descolamento de placenta e prolapso 
do cordão. A morbilidade neonatal mais frequente é a síndrome de dificuldade respiratória. 
 
Objectivos  
Caracterizar os casos de RPPM que condicionaram PPT no nosso serviço nos últimos 2 anos. 
 
Metodologia  
Estudo retrospetivo das RPPM ocorridas na nossa instituição entre 2017-2018, excluindo-se as 
gestações múltiplas. As variáveis incluídas na análise descritiva foram: dados demográficos, 
fatores de risco, tempo RPPM-parto, terapêutica, idade gestacional (IG) no parto, tipo de parto, 
peso ao nascer e complicações maternas e neonatais. 
 
Resultados  
Dos 289 PPT ocorridos, 42% foram precedidos de RPPM (N=122). A IG média no parto foi 34 
semanas (mínimo 26 semanas, máximo 36 semanas+6 dias), sendo que 79,5% dos partos 
ocorreram com 34 semanas ou mais, com um tempo médio RPPM-parto de 2,2 dias. A maioria 
das gravidezes foram vigiadas e 15% tinham história de PPT anterior (apenas um após RPPM). 
Como complicações registaram-se 9 corioamnionites (7,4%) e 2 prolapsos do cordão (1,6%). Em 
termos terapêuticos, 79% das mulheres cumpriram antibioterapia e 31% completaram a 
maturação pulmonar fetal. O trabalho de parto espontâneo ocorreu em 53% das RPPM. A taxa de 
cesarianas foi 24,6%, a maioria por apresentação pélvica. Registou-se 1 morte perinatal. À data, 
os restantes outcomes perinatais encontram-se em avaliação. 
 
Conclusões  
Como descrito na literatura, a RPPM revelou-se uma importante causa de PPT na nossa 
instituição, tendo a maioria dos partos ocorrido na primeira semana após RPPM. A taxa de 
corioamnionite foi inferior à descrita, ainda assim não deve ser desprezada. Este estudo corrobora 
a necessidade de orientação adequada destas situações, por forma a evitar desfechos maternos e 
neonatais adversos.  
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PO31 - GRIPE NA GRÁVIDA: UM CLUSTER DE CASOS GRAVES 
Beatriz Teixeira1; Luísa Cerqueira1; Ana Paula Machado1; Nuno Montenegro1 
1 - Centro Hospitalar Universitário de São João, Porto 
 
Introdução  
É reconhecida a maior gravidade e mortalidade da infeção por vírus Influenza na gravidez e 
puerpério. 
 
Metodologia  
Consulta dos processos clínicos do Centro Hospitalar Universitário de São João das 
grávidas/puérperas com infeção grave por vírus Influenza, com necessidade de internamento no 
Serviço de Obstetrícia ou em Unidade de Cuidados Intensivos em Janeiro e Fevereiro de 2019. 
 
Resultados  
Descrição de seis casos de infeção grave por vírus Influenza, todos com início da sintomatologia 
durante a gravidez (cinco no terceiro trimestre e um no segundo). Em dois casos foi identificado 
Influenza A-H3, ambos com internamento no Serviço de Obstetrícia e com resolução do quadro 
respiratório. Uma destas grávidas tinha sido vacinada contra a gripe. Nos restantes casos foi 
identificado o vírus Influenza A-H1 e verificou-se agravamento clínico que motivou internamento 
em Unidade de Cuidados Intensivos (três casos com necessidade de suporte de ExtraCorporeal 
Membrane Oxygenation (ECMO) e um de ventilação mecânica). Em metade dos casos foi 
realizada cesariana emergente por agravamento materno e estado fetal não tranquilizador. Em 
todos os casos foi instituída terapêutica com oseltamivir, embora apenas dois tenham iniciado 
terapêutica nas primeiras 48 horas após o início do quadro. Em dois dos casos o atraso deveu-se 
a pesquisa de Influenza inicialmente negativa. Até à data, uma das puérperas mantém 
necessidade de ventilação invasiva e outra de ventilação não invasiva (VNI). Nas restantes, 
verificou-se resolução do quadro respiratório. 
 
Conclusões  
Nesta série, a maioria das grávidas não tinha sido vacinada contra a gripe, apesar de a Direção 
Geral de Saúde definir as grávidas como um grupo prioritário para a vacinação. De salientar que o 
atraso no início da terapêutica antiviral está associado a quadros de maior gravidade, pelo que 
grávidas/puérperas com síndrome gripal durante a época de gripe devem iniciar terapêutica 
antiviral empírica independentemente do estado vacinal ou resultado da pesquisa do vírus 
Influenza. 
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PO32 - CESARIANA APÓS CESARIANA: PIORES DESFECHOS NAS GRÁVIDAS 
SUBMETIDAS A PROVA DE TRABALHO DE PARTO? 
Ana Catarina Borges1; Natacha Sousa1; Rita Sarabando1; Belisa Vides1; Isabel Reis1 
1 - Hospital de Braga 
 
Introdução  
Nas mulheres com cesariana anterior, a segurança da prova de trabalho de parto (PTP), 
permanece um tema controverso na comunidade obstétrica. O receio das possíveis complicações 
associadas à falha da PTP leva, em muitas ocasiões, à opção por cesariana eletiva (CE). 
  
Objectivos  
Comparar os desfechos maternos e neonatais entre mulheres com antecedentes de uma 
cesariana que foram submetidas a CE vs. cesariana após PTP. 
 
Metodologia  
Estudo retrospetivo que incluiu grávidas com uma cesariana anterior, (gestação simples, feto em 
apresentação cefálica e sem contraindicação para parto vaginal (PV)) admitidas no Hospital de 
Braga entre janeiro de 2016 e dezembro de 2017. A amostra foi dividida em 2 grupos – CE vs. 
cesariana após PTP – com posterior análise estatística dos dados no SPSS Statistics®v.23, 
assumindo-se 0,05 como nível de significância. 
 
Resultados  
Das 608 potenciais candidatas a PTP, 153 (25,2%) foram submetidas a CE e 455 (74,8%) 
realizaram PTP. Das que realizaram PTP 162 (35,6%) foram submetidas a cesariana. Excetuando 
a diabetes gestacional que foi mais frequente no grupo CE (23,5% vs. 14,2% cesariana após PTP, 
p=0,043), não se verificaram diferenças entre os grupos no que concerne a idade, IMC e 
antecedentes maternos. Também não se verificaram diferenças significativas entre os grupos 
relativamente a prolongamento do internamento e a desfechos desfavoráveis maternos 
(complicações infeciosas, hemorrágicas, anemia com necessidade de tratamento endovenoso, 
rotura uterina) ou neonatais (Índice de Apgar <7 ao 5ºminuto, necessidade de suporte respiratório 
ao nascimento, internamento em Unidade de cuidados intensivos neonatais). 
 
Conclusões  
Contrariamente ao descrito na literatura, na amostra estudada, as grávidas submetidas a 
cesariana após PTP não tiveram desfechos maternos e neonatais adversos superiores aos das 
submetidas a CE. Estes dados parecem reforçar a segurança da PTP em mulheres com 
antecedentes de uma cesariana, mediante critérios de seleção adequados. 
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PO33- VARIAÇÃO PONDERAL PUERPERAL EM GRÁVIDAS VIGIADAS NA CONSULTA DE 
OBESIDADE E GRAVIDEZ 
Rita Valente1; Susana Costa1; Tiago Aguiar1; Teresa Rodrigues1; Nuno Montenegro1 
1 - Hospital São João, Porto 
 
Introdução  
O aumento ponderal pós-parto está associado a maior risco de disfunção metabólica futura e 
constitui um fator de risco cardiovascular. Este facto tem ainda mais importância numa população 
de grávidas obesas. As grávidas vigiadas na consulta especifica de Obesidade e Gravidez do 
Centro Hospitalar São João, cujo parto ocorre na instituição, são reavaliadas 4 a 6 semanas após 
o parto. 
 
Objectivos  
Avaliar os fatores associados à retenção de peso puerperal, em grávidas obesas, seguidas na 
consulta específica de Obesidade e Gravidez.  
 
Metodologia  
Estudo retrospectivo de uma coorte de grávidas vigiadas na consulta de Obesidade e Gravidez 
que, entre outubro 2016 e outubro de 2018, foram reavaliadas na consulta de pós-parto. A 
variação ponderal puerperal definiu-se como a diferença entre o peso registado na consulta de 
pós-parto e o peso pré-gestacional. 
 
Resultados  
Neste período foram realizadas 192 primeiras consultas de Obesidade e Gravidez. Destas, 143 
tiveram parto na nossa instituição, 80 foram à consulta puerperal (63 faltaram ou não foram 
convocadas). Da população de grávidas obesas com consulta puerperal, 14 tinham excesso de 
peso (IMC 25-30 kg/m2), 23 pertenciam à classe I (IMC 30-35 kg/m2); 24 pertenciam à classe II 
(IMC 35-40kg/m2) e 21 à classe III (IMC>40kg/m2). Nesta população, a variação ponderal 
puerperal média foi 1,2 kg (+-6,7). Esta foi tanto maior quanto menor o IMC pré-gestacional (r= -
0,41; p<0,001) e maior o ganho ponderal gestacional (r= 0,76; p<0,001). A dose de metformina 
tolerada, a idade gestacional (IG) à data da referenciação e a duração da gestação não se 
associaram à variação ponderal puerperal. O tipo de parto, o mecanismo desencadeador do parto 
e a paridade não foram significativamente diferentes no grupo de mulheres que aumentou de 
peso. 
 
Conclusões  
Em grávidas obesas a variação ponderal puerperal está inversamente correlacionada com o peso 
pré-gestacional e diretamente com o ganho ponderal gestacional. 
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PO34- PREMATURIDADE PROVOCADA: A REALIDADE DO HBA 
Helena Gomes1; Inês Lourenço1;  Joana Ribeiro1; Mariana Gamito1; Hugo Cavaco1; Fernanda 
Melo1; Elsa Dias1; Carlos Veríssimo1 
1 - Hospital Beatriz Ângelo, Loures 
 
Introdução  
O parto pré-termo é a principal causa de morbimortalidade perinatal. Segundo a literatura, apesar 
de maioritariamente este ocorrer espontaneamente, em sensivelmente um terço dos casos 
decorre de iatrogenia, fruto de agravamento de patologia materna, fetal ou complicações 
obstétricas. 
 
Objectivos  
Analisar quais os principais motivos que levaram à interrupção pré-termo da gravidez no nosso 
hospital e avaliar os desfechos obstétricos globais.  
 
Metodologia  
Estudo retrospetivo dos processos clínicos das grávidas com parto pré-termo unifetal iatrogénico 
no nosso hospital entre 2017 e 2018 com recurso a análise descritiva. 
 
Resultados  
Do total de 289 partos pré-termo no intervalo temporal avaliado, 32,5% (n=94) foram iatrogénicos, 
com uma idade gestacional média (IGM) de 32 semanas (29-36 semanas), sendo que 41,5% 
ocorreram antes das 34 semanas.   
A idade materna média foi 32,2 anos (17-48 anos), 10,6% das grávidas tinham antecedentes de 
parto pré-termo e 89,4% foram gravidezes vigiadas. 
O agravamento materno de perturbação hipertensiva da gravidez (maioritariamente por Pré-
Eclampsia) foi a principal causa de prematuridade induzida, responsável por 35% dos casos. 
Seguiu-se o agravamento da condição fetal na presença de restrição do crescimento em 23,4% 
dos casos, sendo este o grupo com menor IGM no parto (32 semanas). As anomalias da 
placentação foram o terceiro grupo mais representativo de parto iatrogénico (18,1%).  
Os casos restantes deveram-se a Colestase gravídica (n=14), estado fetal não tranquilizador (n=5, 
grupo com IGM mais avançada, 36 semanas) e agravamento de patologia materna não 
relacionada com gravidez (n=3). 
Quando indicado, a maioria completou maturação pulmonar (63,8%) e neuroprotecção fetal 
(87,5%). A cesariana foi a via de parto mais frequente (78,7%) e 27,7% dos recém-nascidos 
apresentaram muito baixo peso ao nascer. 
 
Conclusões  
O agravamento da condição materno-fetal foi a principal causa de parto pré-termo iatrogénico, 
deste modo ressalva-se a importância da estruturação de protocolos de atuação e definição da 
altura ideal para o parto. 
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PO35- PREMATURIDADE POR PARTO PRÉ-TERMO ESPONTÂNEO - AVALIAÇÃO DA 
CONDUTA E DESFECHOS MATERNO-FETAIS 
Inês Lourenço1; Helena Gomes1; Joana Ribeiro1; Mariana Gamito1; Hugo Cavaco1; Fernanda 
Melo1; Elsa Dias1; Carlos Veríssimo1 
1 - Hospital Beatriz Ângelo 
 
Introdução  
O parto pré-termo ocorre em cerca de 10% de todas as gravidezes, dos quais 70 a 80% são 
espontâneos. Apesar da pequena incidência, a prematuridade é a principal causa mundial de 
mortalidade neonatal e infantil.  
 
Objectivos  
Caracterizar as grávidas com parto pré-termo espontâneo no Hospital Beatriz Ângelo (HBA) em 
2017 e 2018 e avaliar a conduta e desfechos obstétricos e materno-fetais. 
 
Metodologia  
Estudo retrospectivo observacional dos casos de parto pré-termo espontâneo (antes 37 semanas) 
que ocorreram no HBA em 2017 e 2018. Foram excluídas as grávidas com parto pré-termo 
iatrogenico, induzido por patologia materna ou fetal. 
 
Resultados  
Foram incluídos 136 partos pré-termo (PPT) espontâneos, dos quais 3 foram prematuridade 
extrema (<28 semanas), 49 moderada (28-34 semanas) e 87 tardia (35-36 semanas).  
A idade média das grávidas foi de 30 anos. 111 grávidas (83,5%) tiveram uma vigilância 
adequada, no entanto o colo uterino foi avaliado em apenas 30 grávidas (27%) no 2.º trimestre. 
Apenas 15 (13,3%) eram fumadoras, 68 (50%) tinham índice massa corporal (IMC) acima dos 25 
e 4 (3%) abaixo dos 18,5. 15 grávidas (11%) tinham antecedentes de PPT anterior e foi 
indentificada um,a infecção em 10 (7,4%).  
Dentro do grupo de prematuridade moderada, 17 (35%) fizeram tocólise, protelando o parto em 
média 4,2 dias. 30 (61%) completaram ciclo de maturação pulmonar (CMP) e 13 (26,5%) fizeram 
pelo menos uma toma. O tempo médio entre o CMP completo e o parto foi 11,8 dias.  
Registaram-se 2 mortes perinatais no grupo da prematuridade extrema. Houve apenas um recém-
nascido (RN) com Índice de Apgar(IA)<7 ao 5.º minuto, no grupo de prematuridade tardia.  
Os restantes desfechos perinatais estão ainda a ser avaliados.  
 
Conclusões  
A actuação obstétrica perante o trabalho de parto pré-termo espontâneo é fulcral e associou-se a 
uma elevada taxa de RN com bom IA ao nascimento e uma baixa morbi-mortalidade por 
prematuridade. 
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PO36 - CASUÍSTICA DOS PARTOS PRÉ-TERMO NO SERVIÇO DE GINECOLOGIA E 
OBSTETRÍCIA  DO HOSPITAL BEATRIZ ÂNGELO 
Mariana Gamito1; Joana Ribeiro1; Helena Gomes1; Inês Lourenço1; Hugo Cavaco1; Fernanda 
Melo1; Elsa Dias1; Carlos Veríssimo1 
1 - Hospital Beatriz Ângelo 
 
Introdução  
Partos pré-termo (PPT) são aqueles que ocorrem antes das 37 semanas de gestação. Têm uma 
incidência de 5-18% e são a principal causa de mortalidade neonatal. Existem múltiplos fatores de 
risco que se identificados precocemente poderão permitir intervenções que otimizem o desfecho 
destas gravidezes.  
 
Objectivos  
Estudo casuístico das gravidezes que culminaram em PPT no Hospital Beatriz Ângelo (HBA) nos 
últimos 2 anos. 
 
Metodologia  
Estudo observacional retrospetivo de todos os PPT (idades gestacionais entre 24 e 36 semanas + 
6 dias) no HBA em 2017 e 2018. Foram excluídas gravidezes gemelares e gravidezes de fetos 
mortos.  
 
Resultados  
Obtivemos uma amostra de 289 PPT. 83% das gravidezes foram vigiadas. Destas, 68% efetuaram 
rastreio combinado do 1º trimestre e 24% tinham medição do comprimento do colo do útero na 
ecografia do 2º trimestre. 9% das mulheres tinham idade materna avançada (>40 anos) e 1.7% 
eram adolescentes (<18 anos). Em relação a hábitos toxifílicos, 10% eram fumadoras. 3% 
apresentavam IMC < 18,5. Atentando à patologia materna, 16% das mulheres tinham diabetes 
mellitus prévia ou gestacional e 18% tinham HTA crónica ou induzida pela gravidez. 17% 
desenvolveram pré-eclâmpsia e 15% tiveram restrições do crescimento fetal. Infeções do trato 
urinário durante a gravidez foram constatadas em 2% dos casos. Rotura prematura pré-termo de 
membranas (RPPM) ocorreu em 42% dos PPT. Na nossa população, 14% das mulheres tinham 
pelo menos 1 PPT anterior. 6% apresentavam anomalias da placentação. No que diz respeito ao 
grau de prematuridade, 72% nasceram >34 semanas (prematuridade tardia). A mortalidade 
neonatal nesta amostra foi de 2%. 
 
Conclusões  
Os fatores de risco identificados estão globalmente de acordo com os descritos na literatura, 
sendo que a RPPM foi o que teve maior incidência. 
A vigilância adequada das gravidezes é fulcral para a identificação precoce de fatores de risco, 
visando a implementação de medidas que reduzam esta complicação.  
 
Palavras-chave : Prematuridade, Parto pré-termo 
 
 
  



 

 
Outros  
 
PO37- O LES NA GRAVIDEZ: QUE REALIDADE? 
Tânia Ascensão1; Luísa Brites2; Dora Antunes3; Ana Sofia Pais3; Filipa Marques1; Marília 
Rodrigues4; Maria De São José Pais3; Nelia Luís3; Maria Do Carmo Godinho1; Maria Do Céu 
Almeida1; Luís Inês2,5 
1 - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra - Maternidade Bissaya Barreto, Coimbra; 2 - 
CHUC, Serviço de Reumatologia, Coimbra; 3 - CHUC, Maternidade Dr Daniel de Matos, Coimbra ; 
4 - Centro Hospitalar de Leiria, Hospital de Santo André; 5 - Faculdade Ciências da Saúde, UBI, 
Covilhã 
 
Introdução  
O Lúpus eritematoso sistémico (LES) é uma doença inflamatória sistémica que afecta 
frequentemente mulheres em idade reprodutiva. Existe um maior risco de agudização durante a 
gestação, representando ele próprio um factor de risco para desfechos obstétricos desfavoráveis.  
 
Objectivos  
Descrever os desfechos obstétricos e neonatais de grávidas com LES 
 
Metodologia  
Estudo retrospectivo descritivo das mulheres com LES com ≥1 gravidez após o diagnóstico, 
vigiadas nos serviços de Reumatologia e Obstetricia A e B do CHUC. Os dados foram recolhidos 
do Registo Nacional de Doentes Reumáticos (reuma.pt) e processos clínicos. Foram analisados 
parâmetros antropométricos, antecedentes pessoais e desfechos obstétricos e perinatais relativos 
à última gravidez. 
 
Resultados  
De n=40, verificou-se uma idade média na gravidez de 30,7±4,6 anos e ao diagnóstico de 
22,3±6,4 anos, com um tempo médio de evolução da doença de 8,4±5,6 anos. Em 54,5% (n=12) 
verificaram-se antecedentes obstétricos desfavoráveis: n=11 com aborto espontâneo precoce, n=1 
com duas mortes fetais e n=1 com pré-eclâmpsia.  Nesta amostra, 46,2% (n=18) tinha nefrite 
lúpica e 5,1% (n=2) síndrome antifosfolipídico trombótico. Em 30,8% (n=12) existia positividade 
para anti-SSA, 10,3% (n=4) para anti-SSB e 27,0% (n=10) para anticoagulante lúpico. Durante a 
gravidez estudada, 75,0% (n=27) estava sob hidroxicloroquina, 69,4% (n= 25) aspirina e 22,9% 
(n=8) heparina. Verificou-se aborto precoce em 8,3% (n=3) e nas restantes gravidezes evolutivas 
9,1% (n=3) hipertensão gestacional e 3,0% (n=1) pré-eclâmpsia. Relativamente aos desfechos 
obstétricos, a idade gestacional (IG) média à data do parto foi 37±2semanas, verificando-se parto 
pré-termo em 22,6% (n=7) dos casos. Dos recém-nascidos 16,1% (n=5) eram leves para a IG e 
6,5% (n=2) necessitaram de internamento em unidade de cuidados intensivos neonatais. 
 
Conclusões  
O LES relaciona-se com maior incidência de complicações obstétricas, sendo o aborto precoce, 
prematuridade e o baixo peso ao nascer aquelas com maior expressidade na amostra. Uma 
vigilância multidisciplinar adequada desde a pré-concepção torna-se imperativa, visando 
desfechos materno-fetais mais favoráveis.  
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PO38 - GÉNERO FETAL E DESFECHOS NEONATAIS – EXPERIÊNCIA NUM CENTRO 
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Centro Hospitalar São João, Porto 
 
Introdução  
O género masculino tem sido associado a piores desfechos neonatais. Torna-se fundamental 
verificar se esta maior vulnerabilidade é transversal. 
 
Objectivos  
Avaliar o impacto do género nos desfechos neonatais e verificar se a desvantagem associada ao 
género masculino previamente descrita se verifica num hospital terciário português. 
 
Metodologia  
Recolha de dados demográficos, obstétricos e perinatais através da consulta do SClínico e da 
base de dados Obscare. Foram analisados dados referentes a 14462 partos, divididos em dois 
grupos: género masculino e género feminino. Foram excluídas as malformações, as gestações 
múltiplas e as mortes fetais anteparto. 
 
Resultados  
12849 neonatos analisados, 6531 do género masculino e 6318 do género feminino. Não existiram 
diferenças nas características maternas entre grupos. Verificou-se maior probabilidade de parto 
instrumentado (OR = 1.25, 95% CI 1.14-1.36, p < 0.001) e cesariana (OR = 1.17, 95% CI 1.08-
1.27, p < 0.001) no género masculino. Após ajuste para o peso e para a idade gestacional, parto 
instrumentado por estado fetal não tranquilizador (OR = 1.25, 95% CI: 1.02-1.54, p = 0.033) e 
parto estacionário (OR = 0.86, 95% CI: 0.75-0.98, p = 0.025) mantiveram-se mais frequentes no 
género masculino. Apresentou também maior frequência de cesariana por incompatibilidade feto-
pélvica (OR = 1.89, 95% CI 1.10-3.25, p = 0.022) e parto estacionário (OR = 1.30, 95% CI: 1.14-
1.49, p < 0.001), mas estas diferenças não se mantiveram após ajuste. O género masculino 
associou-se a macrossomia, mesmo após ajuste para a idade materna e diabetes (OR = 2.23, 
95% CI: 1.82-2.71, p < 0.001). Os principais desfechos neonatais não apresentaram diferenças 
entre os dois grupos.  
 
Conclusões  
Na nossa população o género masculino não se associou a desfechos neonatais adversos mas a 
uma maior probabilidade de parto distócico e macrossomia. O género não deverá ser tido em 
consideração na determinação do risco obstétrico individual. 
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Introdução  
Na gravidez gemelar existem mais indicações para cesariana eletiva do que na gravidez única, 
mas a gravidez gemelar por si só não constitui uma indicação para cesariana.  
 
Objectivos  
O objetivo deste trabalho é comparar o risco de cesariana após indução do parto em gravidezes 
gemelares com o risco de cesariana após indução do parto em gravidezes únicas. 
 
Metodologia  
Foi realizada uma revisão sistemática da literatura iniciada com uma pesquisa na Medline 
(Pubmed) e na ScienceDirect. Três estudos que comparavam a indução do parto em gravidezes 
gemelares com a indução do parto em gravidezes únicas foram incluídos. 
 
Resultados  
Num dos estudos a cesariana após indução do trabalho de parto é mais frequente em gravidezes 
gemelares do que em gravidezes únicas (31,2% vs 17,1%). Nos outros estudos não existiram 
diferenças significativas na taxa de cesariana após indução de parto em gravidezes gemelares e 
únicas. Através de uma análise multivariada, a idade materna e a nuliparidade são fatores de risco 
mais importantes para cesariana do que a gravidez gemelar. 
 
Conclusões  
As gravidezes gemelares têm um maior risco de cesariana do que as gravidezes únicas, mas este 
risco parece não estar relacionado com a indução do trabalho de parto. De facto, dois dos três 
estudos incluídos nesta revisão não encontraram diferenças entre a taxa de cesariana após 
indução do trabalho de parto em gravidezes gemelares e em gravidezes únicas. 
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Introdução  
O Lúpus Eritematoso Sistémico (LES) é uma doença inflamatória sistémica que afeta 
predominantemente mulheres em idade reprodutiva. Segundo as recomendações de boa prática 
clóinica, todos os doentes com LES devem iniciar toma diária de hidroxicloroquina (HCQ) logo 
após o diagnóstico e mantê-la a longo prazo. A gravidez associa-se a um risco aumentado de 
agudização, mas o tratamento com HCQ nesta etapa  é benéfico para reduzir o risco de 
agudização do LES e de resultados obstétricos adversos.  
 
Objectivos  
Analisar a influencia da HCQ nos resultados obstétricos em grávidas com LES. 
 
Metodologia  
Análise retrospetiva das gestações ocorridas em mulheres com LES, seguidas nos serviços de 
Reumatologia e Obstetrícia. Os desfechos obstétricos foram comparados de acordo com o 
tratamento com HCQ. A análise estatística foi realizada em SPSS® V22.0 (p=0,05). 
 
Resultados  
Incluíram-se 36 mulheres com pelo menos uma gravidez após o diagnóstico de LES, das quais 27 
mantiveram tratamento com HCQ (75%). A idade média foi superior no grupo sob tratamento 
(31.93±3.78[24-38] vs 28±3.74[22-34] anos, p=0.05), porém a duração da doença foi semelhante 
(8.37±5.38[1-20] vs 9.11±6.68[0-19] anos, p=0.74). Em ambos os grupos, a maioria das grávidas 
era nulípara (59 e 79%) e a taxa de nefrite lúpica era semelhante (46 e 49%). A idade gestacional 
à data do parto (38.13±1.39[35-41] vs 34.71±4.11[28-39] semanas, p=0.02) e o peso ao 
nascimento (3076±592[1780-4540] vs 2484±954[900-3525] gramas, p=0.05) foram superiores no 
grupo tratado com HCQ. Para os restantes parâmetros avaliados (patologia hipertensiva, diabetes 
gestacional e restrição do crescimento fetal) não se verificaram diferenças significativas. 
 
Conclusões  
Apesar do reduzido número de grávidas incluídas, os resultados preliminares mostram uma 
tendência para menor número de partos pré-termo e baixo peso ao nascimento no grupo tratado 
com HCQ. Tais resultados corroboram as recomendações internacionais, que sugerem um efeito 
benéfico da prescrição sistemática de HCQ às doentes com LES, incluindo durante a gravidez e 
aleitamento. 
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