
 
CL01 - EPISIOTOMIA: PREVINE A OCORRÊNCIA DE LACERAÇÕES PERINEAIS GRAVES 
NOS PARTOS VAGINAIS? 
Marta Gomes De Melo1; Madalena Andrade Tavares1; Rita Silva1; Rita Passarinho1; Carlos 
Marques1 
1 - Hospital Vila Franca de Xira 
 
Introdução  
Os partos vaginais podem acompanhar-se de lesões perineais, sendo as mais graves as 
lacerações de terceiro e quarto grau. Vários fatores de risco têm sido associados a estas lesões, 
no entanto os estudos sobre o efeito da episiotomia na redução destas lesões são controversos. 
 
Objectivos  
Avaliar o efeito da episiotomia na ocorrência de lesões perineais graves. 
 
Metodologia  
Revisão sistemática de estudos observacionais prospetivos e retrospetivos sobre a ocorrência de 
lacerações perineais graves nos partos vaginais, na presença vs. ausência de episiotomia. 
 
Resultados  
Foram incluídos 25 estudos, totalizando 600976 partos vaginais. Realizou-se episiotomia em 
207229 casos. Registaram-se 19807 lacerações perineais graves.  Na análise global, a 
episiotomia associou-se a aumento do risco de lacerações graves comparativamente com a sua 
não realização (Risco Relativo (RR) 3.21, Intervalo de Confiança (IC)95% [2.25-4.59], I²=99%, 
P<0.001). Ao analisar apenas as primíparas, o efeito negativo manteve-se (RR 1.95, IC95% [1.38-
2.76], I²=97%, p<0.001), enquanto que nas multíparas o efeito foi neutro (RR 1.26, IC95% [0.36-
4.45], I²=89%, P=0.72). Não houve diferença estatística entre estes grupos (p=0.51). Nos partos 
instrumentados, a episiotomia associou-se a aumento de lacerações graves (RR 1.91 IC95%[1.02-
3.57], I²=95%, P=0.04). A episiotomia mediana, por sua vez, associou-se a maior incidência de 
lacerações (RR 6.02, IC95% [3.52-10.29], I²=99%, p<0.001) comparativamente à médio-lateral 
(RR 2.21, IC95% [1.12-4.37], I²=98%, p=0.02). 
 
Conclusões  
A episiotomia parece estar associada à ocorrência de lesões perineais graves, tendo este efeito 
sido mais marcado nas nulíparas e doentes com episiotomia mediana. No entanto, dada a provável 
existência de viés de seleção inerente aos estudos observacionais, os resultados devem ser 
cautelosamente interpretados, uma vez que as mulheres selecionadas para episiotomia poderiam 
ter a priori maior risco de laceração grave. É necessária a realização de estudos prospetivos e/ou 
ensaios clínicos aleatorizados para confirmação dos resultados e extrapolação para a prática 
clínica atual, para identificação da população-alvo que poderá beneficiar desta intervenção. 
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Introdução  
Apesar de ser consensual o parto vaginal como fator de risco para disfunção do pavimento pélvico 
(DPP), alguma controvérsia ainda existe relativamente ao aumento do risco associado ao parto 
instrumentado (PI).  
 
Objectivos  
Avaliar os sintomas precoces (3 meses) de DPP após PI comparado com parto eutócico (PE). 
 
Metodologia  
Estudo observacional e prospetivo (MOODS - Maternal-neonatal Outcomes in Operative Vaginal 
Delivery: a Prospective Study), a decorrer no Hospital de Braga, de Fevereiro a Maio de 2018, 
incluindo a totalidade de PI e amostra aleatória de PE (razão 2:1). Para avaliação do pavimento 
pélvico, foi aplicado, aos 3 meses após o parto, o questionário Pelvic Floor Distress Inventory-20 
(PFDI-20), que consiste em 20 perguntas, divididas em 3 subclasses: urinário (UDI-6), colorretal 
e anal (CRADI-8) e prolapso de órgãos pélvicos (POPDI-6). As respostas (escala Likert) foram 
convertidas numa escala numérica, sendo calculado um score parcial (variação 0-100 em cada 
subclasse) e um score global (soma das 3 subclasses, variação 0-300). 
 
Resultados  
A amostra (n=162) incluiu 106 PI (65,4%) e 56 PE (34,6%). A taxa de resposta foi 54,7%(n=58) no 
PI e  66,1% (n=37) no PE. Não se verificaram diferenças entre os grupos quanto à idade, peso do 
recém-nascido, início de trabalho de parto, com percentagem significativamente superior de 
nulíparas (p=0,006) no grupo PI. No UDI-6, POPDI-6 e score global foram encontradas diferenças 
estatisticamente significativas, apresentando o grupo PI scores mais elevados (UDI-6: 8,11±17,07 
vs.  17,1±21,07, p=0,025; POPDI-6: 4,84 ±7,25] vs. 9,45±11,45, p=0,018; score global: 25,45 
±30,63 vs.  42,02 ±39,23, p=0,024). No CRADI-8, não houve diferenças significativas entre os 
grupos. 
 
Conclusões  
O PI parece associar-se a uma maior prevalência de sintomas precoces de DPP, principalmente 
no que se refere aos sintomas urinários e prolapso de órgãos pélvicos. Contudo, os scores 
globalmente baixos refletem um impacto modesto na qualidade de vida das pacientes. 
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Introdução  
A distócia de ombros (DO) constitui uma emergência obstétrica, associando-se a risco acrescido 
de complicações como lesão do plexo braquial, fractura, morte neonatal, hemorragia pós-parto e 
laceração materna. Apesar do reconhecimento de factores de risco - antecedentes de DO prévia, 
multiparidade, obesidade, diabetes materna, macrossomia fetal - a DO é imprevisível na maioria 
dos casos. 
 
Objectivos  
Caracterizar os desfechos materno-fetais das grávidas com DO, avaliando de que forma factores 
de risco para DO se relacionam com complicações maternas/neonatais. 
 
Metodologia  
Estudo retrospectivo com análise descritiva dos dados de 153 grávidas com DO, acompanhadas 
no CHSJ entre 2011-2017, obtidos nas bases de dados Obscare® e SClinico. 
 
Resultados  
A prevalência de DO foi de 13,5/1000 partos vaginais. As grávidas estudadas apresentavam uma 
média de idades de 30,33±5.78 anos, sendo 58.8% nulíparas, 19% obesas e 17% diabéticas. Em 
13,7% existia suspeita de macrossomia. 37,9% das grávidas não apresentavam nenhum factor de 
risco anteparto para DO. 77,1% dos partos foram instrumentados. O tempo de resolução da DO 
foi em média 1.65±1,21min, com 69,3% das DO resolvidas com manobras externas, 30,1% com 
manobras internas e uma tentativa de resolução com manobra de Zavanelli. Quanto aos recém-
nascidos, 15,7% apresentavam peso>4000g, com uma média de 3628±386g. 3,9% apresentavam 
Apgar<7 ao 5ºminuto. Verificaram-se lesões do plexo braquial em 17,8% dos recém-nascidos e 
fracturas ósseas em 13,8%, registando-se um caso de morte neonatal num recém-nascido com 
hidrópsia fetal. Quanto às complicações maternas, houve 9 situações de hemorragia pós-parto, 8 
lacerações de 3º grau e nenhuma de 4ºgrau. Não foi encontrada associação significativa entre os 
diversos factores de risco para DO e desfechos adversos maternos/neonatais. 
 
Conclusões  
Apesar da morbilidade associada, a ocorrência de DO e suas complicações não pode ser prevista 
de forma fiável com base em factores de risco ante e intra-parto. Investigações futuras deverão 
incidir na procura de preditores de complicações, possibilitando a sua prevenção. 
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Introdução  
No protocolo de indução do trabalho de parto/maturação cervical do nosso departamento estão 
previstas quatro opções de métodos únicos – misoprostol vaginal, dispositivo de dinoprostona, 
cateter Foley cervical e ocitocina. Recentemente, vários estudos demonstraram a diminuição do 
tempo até ao parto e do risco de parto por cesariana com a utilização de métodos combinados 
para a maturação cervical. Entre os métodos combinados, foi demonstrado que o método foley-
misoprostol era superior ao método foley-ocitocina.  
 
Objectivos  
Comparar a eficácia de um método combinado com o atual protocolo de maturação cervical do 
nosso departamento. 
 
Metodologia  
Desenhámos um estudo controlado randomizado para comparar dois grupos: misoprostol vaginal 
com cateter foley cervical em simultâneo vs atual protocolo do serviço (misoprostol 
vaginal/dinoprostona). Os critérios de inclusão estabelecidos foram: gravidez de termo unifetal, 
apresentação cefálica, membranas intactas, índice de Bishop <7.  Foi estabelecido um protocolo 
de seguimento do trabalho de parto. Os desfechos estudados foram: tempo até ao parto, tipo de 
parto, tempo até à fase ativa, tempo de internamento e desfechos compostos de morbilidade 
materna e neonatal. 
 
Resultados  
Entre fevereiro 2018 e setembro 2018 foram randomizadas 57 grávidas. Destas mulheres 23 foram 
randomizadas para o grupo controlo e 34 para o grupo tratamento.  
O tempo até ao parto foi menor no grupo de tratamento (22,6 h vs 28,0 h p=0,084). 
Associadamente, a percentagem de parto em 24horas foi maior no grupo do método combinado 
(54,8% vs 36,8%, p=0,216), no entanto também esta diferença não foi estatiscamente significativa. 
Não se encontraram diferenças no tipo de parto, taxa de taquissistolia, desfecho composto de 
morbilidade materna e neonatal. 
 
Conclusões  
Neste trabalho a utilização de um método combinado diminuiu o tempo até ao parto de forma 
segura e eficaz. No entanto, para obter diferenças estatiscamente significativas será necessária 
uma maior amostra de mulheres, como previsto. O departamento irá continuar este estudo.  
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Introdução  
A indução do trabalho de parto (ITP) é um dos procedimentos obstétricos mais frequentes. O 
priming do colo com cateter Foley pode aumentar a probabilidade de parto por via vaginal. A 
realização deste procedimento em ambulatório poderá ser vantajosa do ponto de vista económico 
e de conforto para a grávida. 
 
Objectivos  
Avaliar a segurança e eficácia do uso do cateter Foley no priming do colo em ambulatório  
 
Metodologia  
Estudo prospetivo observacional que decorreu entre janeiro de 2014 e junho de 2018. Foram 
incluídas gestações simples com índice de Bishop (IB)<6 e indicação médica para ITP. Após a 
exteriorização do cateter, a ITP decorreu em meio hospitalar de acordo com o IB. 
Os desfechos primários avaliados foram: IB ≥ 6 após exteriorização do cateter e ocorrência de 
parto num intervalo inferior a 48h desde a sua inserção. Foram também avaliados o tempo Foley-
parto, tipo de parto, ocorrência de febre intra-parto, taquissistolia, morbilidade e mortalidade 
materna e neonatal. 
 
Resultados  
Das 118 grávidas incluídas, 78 (66,1%) eram nulíparas, 22 (18,6%) tinham cesariana nos 
antecedentes. A mediana da idade gestacional foi 40 semanas e do IB prévio à colocação do 
cateter foi de 2. Após a remoção do cateter, 53 (45,7%) apresentava colo favorável. A taxa de 
parto vaginal foi de 65,3% (77) e 89,3% destes ocorreram em <48h. Registaram-se 19,5% casos 
de ITP falhada.  
Verificaram-se 3 (0,03%) casos de rotura do balão, 9 (0,08%) casos de dor/desconforto e 1 caso 
de hiperestimulação uterina. Nenhum destes casos ocorreu em mulheres com antecedentes de 
cesariana. A taxa de febre intra-parto foi de 4,3% (5). 
 
Conclusões  
O priming do colo com cateter Foley mostrou-se um método seguro e eficaz em ambulatório, 
mesmo em mulheres com cesariana nos antecedentes.  
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CL06 - HEMORRAGIA PÓS PARTO, QUANDO A TRANSFUSÃO MACIÇA É UMA REALIDADE 
Marta Brito1; Inês Antunes1; Alexandra Coelho1; Marta Jorge1; Ana Alegria1; Maria José Alves1 
1 - Maternidade Dr. Alfredo da Costa - Centro Hospitalar Lisboa Central, Lisboa  
 
Introdução  
A Hemorragia pós-parto (HPP) constitui a principal causa de morbimortalidade materna, mesmo 
em países desenvolvidos, ocorrendo em 5 a 10% de todos os partos. 
 
Objectivos  
Análise da morbimortalidade materna dos partos complicados com HPP com necessidade de 
transfusão maciça.   
 
Metodologia  
Estudo retrospetivo dos casos de HPP com necessidade de transfusão maciça, ocorridos entre 
Janeiro de 2013 e Setembro de 2018. Foram avaliados presença de fatores de risco (FR), causas 
de HPP, tratamento e morbilidade materna. 
 
Resultados  
Registaram-se 53 casos de HPP com necessidade de transfusão maciça. Neste, 64,3% das 
grávidas tinham idade superior a 35 anos, apenas uma grávida tinha 4 partos anteriores e 28,6% 
corresponderam a gravidezes gemelares, uma das quais quadrigemelar. Foram identificados 
26,4% casos de PE, 13% de placenta prévia (PP) e 24,5% de descolamento prematura placenta 
normalmente inserida(DPPNI). 67,9% dos partos foram cesarianas e 20,8% partos vaginais 
distócicos. Apenas 7,7% dos recém-nascidos tiveram peso superior a 4 Kg. A principal causa de 
HPP foi a atonia uterina presente em 64% dos partos, seguida de 20,8% retenções placentares, 
13,2% lesões traumáticas do canal de parto e 1 caso de inversão uterina. Registaram-se 14 casos 
de coagulação intravascular disseminada, todos após atonia uterina, 6 dos quais após DPPNI. 
Houve necessidade de tratamento cirúrgico com histerectomia em 16,9% das puérperas (n=9). 
Destas 44,4% (n=4) corresponderam a casos de PP e 22,2% (n=2) a placenta acreta. Em 16,9% 
dos casos houve necessidade de internamento em Unidade de Cuidados Intensivos. Não se 
registou nenhuma morte materna.  
 
Conclusões  
A HPP continua a ocorrer mesmo nos países desenvolvidos e a frequência desta tem vindo a 
aumentar na última década. É essencial o reconhecimento de alguns dos principais FR para se 
consiga diminuir a morbilidade a esta associada, nomeadamente o número de histerectomias 
periparto, internamento em UCI e necessidade de transfusão de componentes sanguíneos.   
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Introdução  
A rotura prematura de membranas pré-termo (RPM-PT) é responsável por um terço dos casos de 
parto pré-termo. No intuito de prolongar a latência até ao parto, o repouso no leito é amplamente 
prescrito, embora a sua eficácia não tenha sido demonstrada. 
 
 
Objectivos  
Avaliar o impacto do repouso na latência até ao parto, incidência de corioamnionite e noutros 
desfechos maternos e neonatais em gestações complicadas por RPM-PT. 
 
Metodologia  
Estudo piloto aleatorizado, não cego e controlado, com alocação 1:1 nos grupos “repouso absoluto 
no leito” versus “restrição de atividade” de gestações simples complicadas de RPM-PT às 24+0 – 
33+6 semanas. Restante atuação clínica estandardizada de acordo com o protocolo em vigor no 
centro terciário onde o ensaio foi conduzido. Planeamento do parto para as 34 semanas, salvo 
trabalho de parto espontâneo ou evento adverso. Análise intention-to-treat (alfa 5%). 
 
Resultados  
Foram aleatorizados 32 casos, 14 para o grupo de repouso absoluto e 18 para o grupo com 
atividade restrita, com idade gestacional mediana à data da RPM-PT de 30 vs 29 semanas 
(p=0,82). 
A mediana do tempo de latência foi de 11,5 (2-20) versus 7,5 dias (3-11), sem significado 
estatístico nas análises univariada (p=0,6) e de sobrevivência (log-rank test, p = 0,75). 
Diagnosticou-se corioamnionite em 2 (14%) versus 5 (28%) participantes (p=0,43). Não se 
registaram casos de morte fetal, prolapso de cordão ou eventos tromboembólicos. Não foi 
encontrada diferença entre grupos na causa da interrupção da gravidez ou tipo de parto. 
A idade gestacional mediana no parto de 32 semanas foi semelhante entre os grupos (p=0,94). 
Não foram encontradas diferenças nos restantes desfechos neonatais considerados. 
Calculou-se uma amostra de 2072 participantes para um futuro RCT, considerando o tempo de 
latência como desfecho primário (alfa 5%; poder 80%). 
 
Conclusões  
O repouso absoluto após RPM-PT não prolongou a latência nem melhorou a morbilidade materna 
ou neonatal. 
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