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Introdução  

Os principais fatores de risco para a ocorrência de acretismo placentário são a existência de 
cesariana anterior e ocorrência de placenta prévia e o risco é potenciado quando ambos os fatores 
estão presentes e a placenta prévia se sobrepõe à cicatriz de cesariana anterior. Apesar de ser 
uma causa importante de morbilidade e mortalidade materna e perinatal, existem poucos estudos 
acerca da realidade nacional. 
 
Objectivos  

Avaliar os casos de acretismo placentário sobre cicatriz de cesariana prévia que ocorreram na 
nossa instituição ao longo dos últimos 10 anos.  
 

Metodologia  

Estudo retrospetivo de todos os casos de acretismo placentário sobre cicatriz de cesariana 
diagnosticados num hospital com cuidados obstétricos terciários entre janeiro 2009 e setembro 
2018. Descrevem-se as características da população, o diagnóstico e tratamento e os desfechos 
maternos e perinatais. 
 

Resultados  

No período considerado foram documentados 16 casos de acretismo placentário sobre cicatriz de 
cesariana prévia (9 acretas, 3 percretas e 4 incretas). Todos os casos foram diagnosticados 
ecograficamente, em média às 24 semanas [20-36 semanas] e complementados por ressonância 
magnética; em todos os casos houve confirmação imagiológica de placenta prévia total. O parto 
ocorreu em média às 34 semanas [28-38]. A maioria das grávidas foi internada eletivamente; 
previamente à cesariana foi realizada cateterização ureteral em 11 casos e colocação de balões 
intra-arteriais nas artérias ilíacas internas em 4. Foi realizada cesariana segmentar transversa em 
todos os casos (14 eletivas e 2 emergentes por hemorragia), seguida de histerectomia total em 10 
casos, histerectomia subtotal em 3 e ressecção miometrial parcial noutros 3 casos. Não se 
registou mortalidade materna ou neonatal. 
 

Conclusões  

O diagnóstico pré-natal de acretismo placentário permitiu uma abordagem multidisciplinar e 

planeamento cirúrgico atempado, com consequente redução da mortalidade materna.  
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Introdução  
Progressos significativos no campo da medicina perinatal e neonatal resultaram na melhoria da 
sobrevivência de recém-nascidos (RN). Uma nutrição adequada influência resultados em saúde a 
curto e longo prazo. Nem todas as mães podem fornecer leite suficiente, e RN internados têm uma 
menor probabilidade de serem amamentados exclusivamente. As recomendações atuais são para 
o uso preferencial do leite da própria mãe (LPM), e o leite humano doado pasteurizado (LHDP) é a 
segunda melhor escolha. Os bancos de leite humano (BLH) estão a ressurgir em alguns países. 
 

Objectivos  
Este artigo foi elaborado como uma ferramenta para estudar a organização dos BLH, contribuir 
para a difusão da cultura e promoção da amamentação e sistematizar as melhores práticas atuais 
para o uso e manuseio de LHDP. 
 

Metodologia  
PubMed, Embase e Cochrane foram pesquisadas usando a combinação de termos de pesquisa 
“human milk banks” OR “pasteurized donor human milk”. 
 

Resultados  
Os BLH são responsáveis pela promoção, coleção, processamento, proteção, controle de 
qualidade, distribuição e suporte do leite humano (LH). A qualidade do LH expresso é o resultado 
de condições higiênico-sanitárias adequadas, desde a expressão até à administração, e da correta 
avaliação das características nutricionais, imunológicas, químicas e microbiológicas. É essencial 
uma equipa multidisciplinar para o ótimo funcionamento de um BLH. 
 

Conclusões  
Ao avaliar primeiramente as barreiras à alimentação por LPM, os profissionais de saúde devem 
ser encorajados a considerar sistematicamente a adequação de LHDP. Em locais onde o 
aprovisionamento de LHDP é limitado, a priorização dos RN pelo status médico é fundamental. 
Futuramente deve ser avaliada a maneira como os investimentos na nutrição com LH são 
aplicados. O custo de aquisição de LHDP deverá ser melhor comparado com os custos de 
aquisição de outras intervenções nutricionais usadas rotineiramente nos cuidados de RN. 
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Contraceção  
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Introdução  

A contraceção eficaz no pós-parto é fundamental para reduzir a probabilidade de uma gravidez 
neste período, uma vez uma segunda gravidez num intervalo inferior a dois anos associa-se a 
maior risco de parto pré-termo e morte infantil. Em Portugal, as orientações de Saúde Reprodutiva 
Planeamento Familiar da DGS recomendam iniciar progestativos orais nas seis semanas pós-
parto em mulheres que amamentam, a sua utilização mais precoce não está recomendada, 
enquanto o consenso sobre contraceção da Sociedade Portuguesa de Ginecologia de 2011, 
recomenda a iniciação três semanas pós-parto. 
 
Objectivos  
Rever a evidência sobre o intervalo adequado para introdução segura dos progestativos orais na 
Mulher que amamenta no período pós-parto. 
 
Metodologia  
Pesquisou-se meta-análises, revisões sistemáticas, ensaios clínicos aleatorizados e controlados, 
estudos observacionais e normas de orientação clínica, nas línguas portuguesa, espanhola e 
inglesa, na National Guidelines Clearinghouse, Guidelines Finder, CMA Infobase, Cochrane 
Library, Clinical Evidence, DARE, Pubmed. Termos MeSH “contraceptive agents” e “postpartum 
period”. Utilizou-se a escala SORT para atribuir níveis de evidência e forças de recomendação. 
 
Resultados  
Foram identificados 139 artigos. Incluiu-se uma revisão sistemática e seis normas de orientação 
clínica. Na revisão sistemática selecionada constatou-se que os progestativos orais não interferem 
no sucesso ou duração da amamentação, nem no desenvolvimento e crescimento da criança, 
quer sejam administrados antes ou após as seis semanas pós- parto (NE 2). As normas de 
orientação clínica internacionais selecionadas referem que os contracetivos orais progestativos 
podem ser usados antes das seis semanas pós-parto. Relativamente às normas de orientação 
clínica nacionais uma recomenda a iniciação após as 6 semanas e outra às 3 semanas pós-parto. 
 
Conclusões 
A iniciação dos contracetivos orais progestativos nas mulheres a amamentar parece ser segura 
antes das 6 semanas pós-parto, com uma força de recomendação B. Estas recomendações 
baseiam-se sobretudo em estudos heterogéneos, observacionais e antigos, bem como em normas 
de orientação clínica e reuniões de consensos. 
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Introdução  
Segundo a ACOG, a hemorragia pós-parto (HPP) é definida como uma perda de sangue ≥1000mL 
ou quando acompanhada de sinais e sintomas de hipovolemia nas 24 horas pós-parto. Apresenta 
uma incidência <5% dos partos e constitui uma emergência obstétrica. 
Na literatura estão bem descritas as várias medidas terapêuticas necessárias ao controlo da HPP. 
No entanto, no Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca (HFF) é utilizado adicionalmente o 
FemoStop® - dispositivo de compressão mecânica usado após procedimentos invasivos na artéria 
femoral. A sua utilização no meio obstétrico é uma indicação off label para o tratamento da HPP 
associada à atonia uterina e consiste na sua colocação sobre o abdómen, com a finalidade de 
exercer pressão contra o útero não contraído. 
 
Objectivos  

Determinar a incidência da HPP e eficácia do FemoStop®. 

 
Metodologia  

Estudo retrospetivo no HFF baseado na análise de processos clínicos com diagnóstico de HPP 
entre 2014-2018. Análise estatística: Microsoft Excel© 2016. 
 
Resultados  
Nos últimos cinco anos, a incidência da HPP no HFF foi 4,4% (591 casos), sendo que em 6,9% 
dos casos foi necessário tratamento laparotómico ou com dispositivos.  
O FemoStop® foi utilizado em 19 casos de HPP por atonia uterina após fracasso de medidas 
farmacológicas. A média de idades nestas puérperas foi de 30 anos (17-40 anos) e os principais 
fatores de risco observados foram: multiparidade (37%), gravidez múltipla (16%), terapêutica 
tocolítica (16%) e parto por cesariana (68%, das quais 77% urgentes). 
A taxa de eficácia do FemoStop® foi de 79% - quatro casos com recurso adicional de balão 
intrauterino ou suturas uterinas compressivas. 
 
Conclusões  
O tratamento eficaz da HPP é uma mais-valia naquela que é uma importante causa de 
morbimortalidade materna. De acordo com os resultados obtidos, o FemoStop® demonstrou ser 
eficaz na maioria dos casos, com a vantagem de não ser invasivo, permitindo, deste modo, fazer 
jus à sua utilização crescente na nossa instituição. 

Palavras-chave: Hemorragia pós-parto; FemoStop®. 
 

 

  



 

 
Hipertensão arterial no pós-parto  
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Introdução  
Nos países desenvolvidos, as doenças cardiovasculares são a principal causa de mortalidade 
feminina. A história de doença hipertensiva na gravidez é um importante fator de risco para 
eventos cardiovasculares.  
 

Objectivos  
Avaliar o desenvolvimento de HTA crónica, Diabetes mellitus tipo 2 e dislipidemia, 10 anos após o 
parto, em mulheres com gravidez complicada por pré-eclampsia sem antecedentes de patologia 
cardiovascular. 
 

Metodologia  
Estudo retrospetivo de mulheres, com parto num hospital terciário entre 2006-2007, sem 
antecedentes patológicos ou intercorrências obstétricas exceto pelo desenvolvimento de pré-
eclampsia. O grupo controlo foi obtido selecionando a grávida com parto subsequente e idade 
igual, sem patologia prévia conhecida ou intercorrências na gravidez.  
Realizada a análise comparativa entre os dois grupos (83casos vs 83controlos), nomeadamente 
perfil de metabolismo da glicose, lípidos e tensional, 10 anos após o parto. A análise estatística 
realizada no SPSS®. 
 
Resultados  

Aos 10 anos, mulheres com gestações complicadas por pré-eclâmpsia apresentavam TAsistólica 
e TAdiastólica média superiores (132 vs 119mmHg, p<0.001) e (84 vs 73mmHg, p<0.001), 
respetivamente, comparativamente com o grupo controlo. O valor médio da glicose em jejum 
também foi superior neste grupo, não sendo esta diferença estatisticamente significativa, (94 vs 
88mg/dL, p=0.105). 
Aos 10 anos, o risco de dislipidemia em mulheres com gestações complicadas por pré-eclampsia 
foi superior ao das mulheres do grupo controlo, com OR de 2.37 [IC95% 1.21-4.66, p=0.012]. O 
risco de desenvolvimento de HTA crónica foi também superior neste grupo, mesmo após ajuste 
para o IMC, com OR de 8.49 [IC95% 3.36-21.43, p<0.001]. 
A ocorrência de AVC/EAM verificou-se em 4 dos casos, todos de mulheres do grupo de gravidez 
complicada de pré-eclampsia, (p=0.043). 
 

Conclusões  

Em mulheres sem outros fatores de risco, a ocorrência pré-eclampsia durante a gravidez 
associou-se a um aumento significativo do risco cardiovascular 10 anos após o evento. 
Antecedentes de doença hipertensiva da gravidez devem ser valorizados na estratificação do risco 
cardiovascular das mulheres. 
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Infecções no pós-parto  
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Introdução  

Os marcadores inflamatórios encontram-se fisiologicamente aumentados na gravidez. Assim, 
valores de referência estipulados poderão não ser adequados nas grávidas em trabalho de parto e 
puérperas. 
 

Objectivos  

Comparar os marcadores inflamatórios em grávidas e puérperas com e sem complicações 
inflamatórias/infecciosas, avaliando a sua progressão temporal. 
 

Metodologia  

Determinação dos valores de leucócitos, neutrófilos e Proteína C Reativa (PCR) em grávidas em 
Trabalho de Parto (IP) e/ou no 2º dia de puerpério (PP) internadas no Serviço de Obstetrícia, num 
hospital terciário entre Dezembro/2018 e Fevereiro/2019. 
Avaliação de dados demográficos, tipo de parto e complicações inflamatórias/infecciosas peri-
parto. As variáveis foram analisadas estatisticamente através do teste t, Mann-Whitney U e curva 
ROC. 
 

Resultados  

Foram incluídas 79 mulheres, 18 destas com intercorrências infecciosas (suspeita clínica de 
corioamnionite - 15, cistite, gripe com sobreinfeção bacteriana e infeção da episiorrafia). 
Comparando pacientes com ou sem intercorrências inflamatórias/infecciosas, os níveis de 
neutrofilia e PCR parecem ser significativamente superiores no primeiro grupo, de forma idêntica 
no IP e PP (p<0,05). Contudo, os valores de leucócitos, neutrófilos e PCR encontram-se elevados 
face aos níveis de referência tanto no IP como no PP. 
Tentando definir novos valores de referência de PCR como marcador inflamatório , o valor cut-
offIP calculado é 30,2 mg/L (especificidade 0,80, sensibilidade 0,56, área sob a curva ROC 0,684) 
e PP é 55,5 mg/L (especificidade 0,61, sensibilidade 0,86, área sob a curva ROC 0,707). 
Em grávidas com SCC, os  valores de leucócitos e neutrófilos diminuem do IP para o PP 

(15,6±4,3x109/L para 11,9±4,6x109/L e 85,6±5,3% para 75,8±5,9%, respetivamente) enquanto 
os valores de PCR aumentou de 35,0 mg/L (10,9-40,9mg/L) para 71,4 (36,5-155,2mg/L). 
 

Conclusões  

A PCR parece ser o marcador inflamatório mais fidedigno em grávidas/puérperas com 
intercorrências infecciosas, notando-se elevação até ao 2º dia pós-parto. Devem ser estabelecidos 
novos valores de referência como critério de infeção. 
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Mortalidade Materna  
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Introdução  
O conceito de near-miss pretende identificar situações em que é expectável que o desfecho 
materno fosse morte caso o contexto de parto não fosse intra-hospitalar. 
 

Objectivos  
Descrever e classificar casos de near-miss materna no puerpério. 
 

Metodologia  
Recolha de dados obstétricos através da consulta do SClínico/IEG e da base de dados Obscare 
dos partos decorridos no Centro Hospitalar Universitário de São João entre 2008 e 2017. Foram 
analisados dados referentes a 22468 partos. Puérperas com potencial de risco de vida e casos de 
near-miss foram descritos e classificados segundo critérios clínicos, laboratoriais e de abordagem 
terapêutica da OMS. 
 
Resultados  
Das 22468 puérperas analisadas, 1635 estiveram numa situação com potencial de risco de vida e 
81 corresponderam a casos de near-miss. De um total de 1635 puérperas foram identificadas 
2222 situações com potencial de risco de vida: 814 por distúrbios hemorrágicos, 218 por distúrbios 
hipertensivos, 428 por outros distúrbios sistémicos e 762 por apresentarem indicadores de 
abordagem terapêutica agressiva. O distúrbio hemorrágico mais frequente foi hemorragia pós-
parto; o hipertensivo, pré-eclâmpsia severa; o sistémico, choque; e o indicador, internamento 
hospitalar prolongado. 
Foram identificados 80 casos classificáveis como near-miss materna: 40 baseados em critérios 
clínicos, 18 em critérios laboratoriais e 22 por critérios de abordagem terapêutica. A situação 
clínica mais frequentemente associada a near-miss foi síndrome de HELLP. 
 
Conclusões  
Embora as situações com potencial de risco de sejam mais frequentemente de causa hemorrágica 
do que hipertensiva as últimas com mais frequência se associam a casos de gravidade extrema. A 
elevada prevalência de doença hipertensiva severa reflete o nível de diferenciação dos cuidados 
prestados neste centro hospitalar. 
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