
 

 
POSTERS CANDIDATOS A PRÉMIO 
 

Complicações da ferida operatória  

 

POP01 - INFEÇÃO INCISIONAL PROFUNDA APÓS CESARIANA: ESTUDO CASO-
CONTROLO NUM HOSPITAL DE APOIO PERINATAL 
Ana Portela Carvalho1; Catarina Estevinho1; Anabela Ferreira1; Olímpia Do Carmo1 

1 - Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, Guilhufe 

 

Introdução  
A cesariana segmentar transversal é atualmente considerada um procedimento seguro. Contudo, 
quando comparada com o parto vaginal, associa-se a maior morbilidade materna. A infeção do 
local cirúrgico complica cerca de 5% destes procedimentos, tendo a infeção incisional profunda 
(IIP) uma incidência inferior a 1%. 
 

Objectivos  
Caracterizar a população com IIP após cesariana e identificar os fatores de risco para esta 
complicação num hospital de apoio perinatal. 
 

Metodologia  
Estudo retrospetivo observacional, tipo caso-controlo, entre 01-01-2016 e 28-02-2019, num 
hospital de apoio perinatal, englobando puérperas com IIP após cesariana. Para cada puérpera do 
grupo de estudo (n=16), selecionaram-se como controlos 5 puérperas com parto por cesariana 
sem IIP, com a mesma idade materna e gestacional no parto. Foram avaliadas características 
maternas, do parto e do recém-nascido. A análise estatística foi realizada considerando-se 
significância estatística se p<0.05. 
 

Resultados  
A incidência de IIP após cesariana no período estudado foi de 0.9%. No grupo de estudo, a idade 
materna média foi de 30.7 anos e a idade gestacional média no parto foi de 39 semanas. Neste 
grupo, a indicação mais frequente para cesariana foi trabalho de parto estacionário, 68.75% foram 
cesarianas urgentes e 31.25% apresentavam critérios de corioamnionite. Todos os casos com IIP 
necessitaram de re-internamento, que ocorreu em média 9 dias após a cesariana, e cumpriram 
antibioterapia endovenosa. Foi realizada ressutura em 87.5% dos casos. Quando comparado o 
grupo em estudo com o grupo controlo, constatou-se que as puérperas com IIP apresentavam 
maior IMC prévio à gravidez (p=0.034), maior peso à data do parto (p=0.02), menor número de 
gestações prévias (p=0.026), maior incidência de pré-eclâmpsia (p=0.03) e maior número de 
cesarianas urgentes (p=0.044). 
 
Conclusões  

A incidência de IIP no nosso centro é semelhante à descrita na literatura. Verificou-se que a 
obesidade e a realização de cesarianas urgentes são fatores de risco importantes para o 
desenvolvimento de IIP. 
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Complicações da ferida operatória 

 
POP02 - PROFILAXIA DE COMPLICAÇÕES DA FERIDA APÓS CESARIANA COM SISTEMA 

DE PRESSÃO NEGATIVA 

Susana Costa1; Carolina Coimbra1; Joana Xavier1; Rita Valente1; Teresa Rodrigues1,2; Nuno 
Montenegro1,2 
1 - Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, Centro Hospitalar Universitário São João, Porto; 2 - 

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 

 
Introdução  

A utilização profilática de penso cirúrgico com sistema de pressão negativa (SPN) diminui o risco 
de infeção da ferida cirúrgica (IFC) e deiscência, complicações mais frequentes em determinados 
grupos de risco, como grávidas obesas. 
 

Objectivos  

Caraterizar a amostra de grávidas em que foi utilizado o SPN após cesariana num hospital 
terciário e avaliar o risco de IFC e hematoma. 
 

Metodologia  

Procedeu-se à revisão dos processos clínicos electrónicos (Obscare®, SClínico® e ALERT®) 
numa coorte de 652 grávidas submetidas a cesariana num hospital terciário durante o ano de 
2018. 
 

Resultados  

Das 652 cesarianas realizadas, foi utilizado o SPN em 86 (13,2%).  
A prevalência de obesidade classe II ou III foi estatisticamente diferente no grupo em que foi 
utilizado SPN quando comparado com o grupo em que não foi (50% vs 1,8%, p<0,01). 
Relativamente às comorbilidades, 24,4% das doentes com SPN tinham diabetes prévia ou 
gestacional (n=21), enquanto apenas 13,8% dos casos sem SPN tinham esse diagnóstico 
(p<0,01). Do grupo de grávidas com SPN, 19,8% tinham diagnóstico de hipertensão arterial 
crónica ou gestacional contrariamente a 5,3% dos casos sem SPN (p<0,01).  
 A cesariana foi de carácter urgente/emergente em 64,0% dos casos de SPN e em 69,6% dos 
casos sem SPN (p=0,211) e foi iterativa em 33,7% dos casos de SPN e em 25,1% dos casos sem 
SPN (p=0,092). 
Verificaram-se duas complicações da ferida cirúrgica quando foi utilizado SPN: IFC e hematoma 
com abcesso pélvico e necessidade de reinternamento. Nos casos sem SPN (n=566), 
observaram-se cinco IFC e seis hematomas da ferida. 
 

Conclusões  

O SPN é mais frequentemente utilizado em grávidas obesas, diabéticas e hipertensas, grupos de 
risco contemplados no protocolo de serviço. Apesar do SPN ter sido mais utilizado em grávidas de 
risco para IFC, a sua incidência foi idêntica no grupo com SPN versus sem SPN. 
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Complicações Médicas  

 

POP03 - ESCLEROSE MÚLTIPLA E IMUNOGLOBULINA NO PÓS-PARTO - VALE A PENA? 

Marta Plancha1; Sofia Rodrigues1; Fátima Serrano1 
1 - Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central - Maternidade Dr Alfredo da Costa, Lisboa 

 

Introdução  

A Esclerose Múltipla(EM) é uma patologia auto-imune que afeta mulheres em idade fértil. 
 

Objectivos  

Analisar os desfechos maternos e obstétricos em grávidas com EM. 
 

Metodologia  
Estudo retrospetivo das gestações com EM vigiadas entre 2014-2018 com parto na nossa 
Instituição(28 partos/25 mulheres). Foram avaliados: medicação efetuada, surtos de doença(pré-
concecionais, gestacionais e pós-parto),complicações obstétricas,dados relativos ao parto e 
recém-nascido. 
 

Resultados  
57%(16/28) das gestações ocorreu em nulíparas; 84% estava sob terapêutica específica(TMD) e 
54% referia ≥3surtos previamente à gravidez.Na maior parte das gestações (21/28) não foi 
realizada TMD; 6 grávidas efetuaram terapêutica profilática com Acetato de Glutiramêro(AG) no 3º 
trimestre.Verificou-se apenas um caso de exacerbação gestacional, tendo a grávida iniciado AG. 
25 partos ocorreram a termo; 46% (13/28) dos partos foram eutócicos e 15 distócicos por 
indicação obstétrica(8 vaginais instrumentados e 7 cesarianas). 93% dos recém-nascidos teve 
peso adequado à idade gestacional e não houve casos de asfixia. Seis grávidas não efetuaram 
qualquer terapêutica profilática no pós-parto imediato, 3 mantiveram apenas terapêutica com AG e 
uma grávida foi medicada com Fumarato de Dimetil; a grávida com surto gestacional manteve 
terapêutica com AG e realizou profilaticamente metilprednisolona endovenosa. Em 61%(17/28) 
dos casos foi administrada Imunoglobulina Humana(IgH) profilática pós-parto. Ocorreram 2 surtos 
puerperais(ambos às 8 semanas) em mulheres com ≥3surtos pré-concecionais, sem terapêutica 
na gravidez e com administração de IgH profilática pós-parto. Aos 12 meses de follow-up 
verificaram-se mais 4 casos de surtos(aos 6,7,8 meses e 1 ano); 3 destas mulheres realizaram 
IgH profilática pós-parto. Não houve associação entre surtos pré-concecionais,paridade, 
medicação na gravidez e profilaxia com IgH e surtos no pós-parto. 
 

Conclusões  
Na nossa coorte a EM não aumentou a prevalência de complicações obstétricas nem influenciou o 
tipo de parto. A prevalência de Diabetes gestacional e doença hipertensiva foi semelhante à da 
Instituição. A administração de IgH no pós-parto imediato não parece reduzir o número de surtos 
pós-parto. 
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Doença psiquiátrica no pós-parto  

 

POP04- RESULTADOS PRELIMINARES DE UM PROGRAMA DE RASTREIO DA DEPRESSÃO 
PÓS-PARTO NUM CENTRO TERCIÁRIO 

Diana Rodrigues Martins1; Carla Pinto1; Graça Buchner1; Mónica Fernandes1; Paula Freitas1; 
Jorge Braga1 
1 - Centro Materno Infantil do Norte, Porto 

 
Introdução  
A depressão é uma das complicações mais prevalentes no pós-parto (DPP), com consequências 
deletérias na ausência de diagnóstico e tratamento. Somam-se evidências sobre a importância da 
implementação de programas estruturados de rastreio, embora não exista um gold-standard. 
 
Objectivos  
Descrever e analisar os dados preliminares de um programa multidisciplinar de rastreio da DPP 
implementado no serviço de obstetrícia de um centro terciário.  
 
Metodologia  
Estudo que envolveu puérperas cujo parto decorreu entre Outubro de 2018 e Janeiro de 2019 no 
CMIN. A consulta de revisão pós-parto incluiu o preenchimento de um questionário de rastreio (2 
questões de elevada sensibilidade, seguidas da Escala de Depressão Pós Parto de Edinburgh 
(EPDS), se pelo menos uma resposta afirmativa). Às mulheres com rastreio positivo foi 
disponibilizado agendamento de consulta de psicologia na instituição. 
Analisaram-se variáveis referentes ao período perinatal, e fatores sociodemográficos maternos. 
Utilizado o SPSS® para a análise estatística.  
 
Resultados  

De um total de 337 puérperas, 85 (25.2%) respondeu afirmativamente a pelo menos uma das 
duas questões, mas após a EPDS, o rastreio foi considerado positivo apenas em 20 (5,9%). Deste 
subgrupo, 6 (11.1%) referiu já ter apoio psicológico. De facto, verificou-se uma associação 
estatisticamente significativa entre o rastreio positivo e antecedentes de patologia psiquiátrica (8 
(2.5%) nos casos de rastreio negativo versus 3 (15%) nos casos de rastreio positivo, p=0.022)). O 
mesmo não se verificou para as restantes variáveis em estudo (p>0.05). A taxa de abstenção à 
consulta subsequente foi de 42,9% (6 em 14). Foi realizado o diagnóstico na totalidade dos casos 
que mantiveram acompanhamento  
 
Conclusões  
Apesar da natureza preliminar dos dados, e da problemática da abstenção, a metodologia de 
rastreio proposta revelou-se uma ferramenta útil na sinalização de casos de DPP, tendo o 
antecedente de patologia psiquiátrica surgido como o preditor mais robusto. Perante estes 
resultados é de equacionar a extensão do programa ao período antenatal. 
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Hemorragia pós-parto  
 
POP05 - DESFECHOS EM PUÉRPERAS SUBMETIDAS A SUTURAS HEMOSTÁTICAS DE 
ALCIDES PEREIRA 
Rita Rosado1; João Lopes1; Maria Pulido Valente1; Nuno Clode1 

1 - Hospital Santa Maria – CHULN, Lisboa 

 

Introdução  
As suturas hemostáticas de Alcides Pereira (SHAP) constituem uma alternativa no tratamento da 
hemorragia pós-parto, secundária à atonia uterina.  
 
Objectivos  
Avaliar os desfechos em puérperas submetidas a SHAP no nosso departamento.  
 
Metodologia  

Estudo retrospetivo e observacional. Dados obtidos a partir dos processos clínicos. Incluídas todas 
as mulheres submetidas a SHAP entre Janeiro de 2006 e Junho de 2018. Foram avaliadas 
caraterísticas demográficas, tipo de parto, necessidade de outras suturas hemostáticas e/ou 
histerectomia, morbilidade e mortalidade maternas.  
 
Resultados  
No período em estudo realizaram-se SHAP em 13 mulheres: 12 após cesariana e uma após parto 
vaginal (gemelar). Nove eram nulíparas e 9 correspondiam a gestações de termo. Em 8 casos o 
diagnóstico da atonia uterina ocorreu durante a cesariana; nos restantes, a hemorragia foi 
detetada nas 12 primeiras horas após o parto. Todas as puérperas receberam ocitocina, 
misoprostol e massagem uterina antes da realização das SHAP; em 9 casos foi utilizado o ácido 
tranexâmico e suprostone em 11. As suturas de B-Lynch foram realizadas, sem sucesso, antes 
das SHAP num dos casos. O procedimento foi eficaz em 10 casos (77%), sem necessidade de 
medidas adicionais. Em 2 (15%), as suturas não foram suficientes para controlo da hemorragia, 
pelo que foi realizada histerectomia (sem demais complicações). Nenhuma destas doze mulheres 
desenvolveu complicações durante o puerpério. Ocorreu um caso de morte materna, verificando-
se paragem cardiorrespiratória 10 minutos após a realização das SHAP 
 

Conclusões  
Nesta amostra as SHAP foram eficazes no tratamento da hemorragia pós-parto secundária à 
atonia uterina na maioria dos casos, sem registo de complicações. Todavia, verificou-se um 
número não negligenciável de casos nos quais este procedimento não foi eficaz.  
 

Palavras-chave : suturas hemostáticas, hemorragia pós parto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
Hemorragia pós-parto 
 
POP06 - UTILIZAÇÃO DE BALÕES INTRAUTERINOS NO CONTROLO DA HEMORRAGIA 
PÓS-PARTO – EXPERIÊNCIA DE CINCO ANOS. 
Marta Luísa Rodrigues1; Margarida Meira1; Catarina Ferreira1; Sara Abrantes1; Manuel 
Henriques1; Florência Sepúlveda1; Ana Cristina Costa1; Antónia Nazaré1 

1 - Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, Amadora 
 

Introdução  

A hemorragia pós-parto (HPP), cuja incidência é estimada em 1-5% dos partos, é uma emergência 
obstétrica e uma das principais causas de morbimortalidade materna. Segundo a ACOG, é 
definida como uma perda de sangue ≥1000mL ou quando acompanhada de sinais e sintomas de 
hipovolemia nas 24 horas pós-parto.  
Um dos tratamentos propostos é o tamponamento com balão intrauterino (BI), cuja eficácia é 86%. 
O seu mecanismo assenta no fato de ser exercida uma pressão contra a mucosa uterina e, 
consequentemente, tamponamento do leito vascular e aumento do tónus. 
 

Objectivos  

Determinar a incidência de HPP, avaliar eficácia dos BIs e relacionar fatores de risco (FR). 
 

Metodologia  

Estudo retrospetivo no Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca (HFF) entre 2014-2018 baseado 
na análise de processos clínicos com diagnóstico de HPP. Análise estatística: Microsoft Excel© 
2016. 
 

Resultados  

Nos últimos cinco anos, a incidência da HPP no HFF foi de 4,4% (591 casos), sendo que em 6,9% 
dos casos foi necessário tratamento laparotómico ou com dispositivos.  
Relativamente ao tratamento da HPP com BIs, verificou-se que foram usados um total de 10 
balões (Bakri®) após insucesso de medidas farmacológicas. Neste grupo de puérperas, a média 
das idades foi de 34 anos (28-40 anos) e todas possuíam FR. Os principais FR encontrados 
foram: multiparidade (100%), cirurgias uterinas prévias (40%) e via de parto por cesariana (60%, 
das quais 83% urgentes). A principal causa de HPP foi atonia uterina (50%). A taxa de eficácia 
dos BIs foi de 100%, dado que não foram aplicadas medidas terapêuticas extraordinárias após a 
sua inserção. 
 

Conclusões  

Os resultados obtidos estão de acordo com a literatura e mostram que a utilização de BI é eficaz e 
previne terapêuticas invasivas e dramáticas. No entanto, é de realçar que a nossa amostra de 
aplicação dos BIs é exígua e seria necessário alargar o período temporal para aferir outras 
conclusões. 
 

Palavras-chave : Hemorragia pós-parto; Balão Intrauterino 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
Hemorragia pós-parto  
 
POP07- IMPORTÂNCIA DA HEMOGLOBINA ANTEPARTO NO DESENVOLVIMENTO DE 
ANEMIA MODERADA A SEVERA APÓS O PARTO 
Joana Xavier1; Susana Costa1; Rita Figueiredo1; Rita Valente1; Carolina Coimbra1; Marina 
Moucho1; Nuno Montenegro1,2 

1 - Centro Hospitalar Universitário de São João, Porto; 2 - Faculdade de Medicina da Universidade 
do Porto 
 

Introdução  

A anemia na gravidez é definida como sendo um valor de hemoglobina (Hb) inferior a 11 g/dL. 
 
Objectivos  

Avaliar a importância do nível de hemoglobina no anteparto no grau de anemia por perdas 
sanguíneas no pós-parto.  
 
Metodologia  
Estudo observacional de grávidas com parto num hospital terciário entre Dezembro de 2018 e 
Fevereiro de 2019. Foram colhidos hemogramas às grávidas na fase ativa do trabalho de parto e 
ao segundo dia de puerpério. Foram comparados os valores de hemoglobina no anteparto e pós-
parto e a sua diferença nas mulheres com parto vaginal e cesariana. As variáveis analisadas 
foram obtidas do Obscare® e a análise estatística realizada no SPSS®. 
 
Resultados  
Foram incluídas 70 grávidas, das quais 70% tiveram parto vaginal e 30% foram submetidas a 
cesariana. A anemia puerperal foi documentada em 43 casos. 
O valor médio de Hb anteparto foi significativamente diferente do valor médio de Hb no pós-parto 
(11,9 ± 1,08 vs. 10,4 ± 1,41 g/dL, p<0,05).  Quando estratificadas quanto à via de parto, não foram 
encontradas diferenças estatisticamente significativas quanto à variação média da Hb (Parto 
vaginal:1,4 ± 1,36;Cesariana:1,8 ± 0,94, p=0,147). No entanto, ambos apresentaram diferenças 
nos valores de Hb anteparto e pós-parto, sendo estes valores inferiores no grupo submetido a 
cesariana.  
As puérperas com anemia moderada a severa apresentavam valores de Hb anteparto inferiores 
apesar de não terem sido encontradas diferenças estatisticamente significativas em relação à 
descida de Hb no parto.  
 

Conclusões  
Este estudo suporta a importância da otimização dos valores de Hb anteparto para prevenção da 
anemia moderada a severa no pós-parto. A ampliação da amostra permitirá definir um valor de Hb 
anteparto preditivo de anemia moderada a severa no pós-parto.  Apesar de isto não ter sido 
possível, considerando a diferença média de Hb no parto as grávidas com Hb<10g/dL estão em 
maior risco de anemia moderada a severa.  
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Sexualidade 
 
POP08- SEXUALIDADE NO PÓS-PARTO: QUE REALIDADE? 
Tânia Ascensão1,2; Ana Claudia Lopes1; Ana Mealha1; Ana Paula Lopes1 

1 - Centro Hospitalar Barreiro Montijo; 2 - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra - 
Maternidade Bissaya Barreto, Coimbra 
 

Introdução  
A parentalidade é uma etapa de mudança para o casal, que exige capacidade de adaptação ao 
recém nascido mas também à sua sexualidade. Para a mulher a experiência do pós-parto pode 
representar per si uma barreira à satisfação sexual, frequentemente pautada por receios e 
experiências menos agradáveis. 
 

Objectivos  
Comparar o grau de satisfação sexual feminina antes e depois do parto 
 

Metodologia  

Estudo comparativo das mulheres com parto há 4 meses no CHBM através da aplicação de 
questionários de auto-resposta. Foram avaliados dados antropométricos, desfechos obstétricos e 
neonatais e satisfação sexual. Esta foi avaliada de acordo com a percepção pessoal antes e aos 4 
meses pós-parto, com recurso à nova escala de satisfação sexual validada para a população 
portuguesa (cotação total dos itens avaliados: 0-100). 
 

Resultados  
De n=81, a idade média foi 31,8±5,2 anos, casadas/união de facto em 76,5% e multíparas em 
42%. A gravidez foi planeada em 69,1% e desejada em 97,5%. Verificaram-se 70,4% de partos 
vaginais, intrumentados em 22,8%, em 77,2% com episiotomia. Em 56,8% foi abordado o tema 
“sexualidade” na consulta pós-parto, sendo que nas restantes, 85,7% afirma que gostaria ter 
explorado o tema. Todos os casos confirmam crianças saudáveis aos 4 meses. Relativamente à 
satisfação sexual, verificou-se uma media pré-parto de 81,1±17,5 vs 67,8±21,5 pós parto 
(p<0,001), com uma frequência sexual ≥ 1x/semana de 77,8% vs 43,2% (p<0,001). Quando 
ajustado para via de parto, episiotomia, instrumentação e multiparidade, verificou-se diferença 
estatística em todos os parâmetros, ainda que mais significativa nos partos vaginais (p<0,001 vs 

p<0,006) com episiotomia (p<0,001 vs p< 0,008).  
 

Conclusões  
Na população estudada a satisfação sexual diminuiu significativamente nos primeiros meses pós-
parto, com maior expressividade nos partos vaginais com episiotomia. Avaliar sistematicamente a 
pertinência de episiotomia a par com um aconselhamento médico adequado pode ser importante 
na maior satisfação sexual destas mulheres. 
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