
 

Complicações no parto: como prevenir? 

 

PO01- ROTURA UTERINA APÓS PARTO VAGINAL EM MULHER COM CESARIANA 

ANTERIOR – CASO CLÍNICO E REVISÃO DE LITERATURA 

 Maria Coelho1; Marília Freixo1; Ariana Gomes1; Joana Ferreira Carvalho1; Maria João Ferreira1 

1 - Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, Guilhufe 

 

Introdução  

A indução do trabalho de parto em grávidas com cesariana anterior acarreta riscos de deiscência 

da histerorrafia, que consiste numa solução de continuidade do útero na cicatriz de cesariana 

prévia, e, mais raramente, rotura uterina, quando adicionalmente ocorre laceração do peritoneu 

visceral sobrejacente. Esta tem uma incidência de 0.3%, independentemente da via de parto, 

ocorrendo no contexto de trabalho de parto espontâneo, indução com ocitocina e dinoprostona em 

0.52%, 0.77% e 2.45%, respetivamente. Fatores de risco adicionais são obesidade, idade materna 

avançada e parto distócico. 

 

Resultados  

Grávida de 37 anos, IMC 28kg/m2, 5G2P2A, antecedentes de cesariana segmentar transversal há 

9 anos, internada às 40 semanas por rotura prematura de membranas. À admissão apresentava 

um índice de Bishop 7, tendo iniciado perfusão ocitócica conforme protocolo de cesariana anterior. 

O trabalho de parto decorreu sem intercorrências e o parto foi auxiliado por ventosa obstétrica por 

estado fetal não tranquilizador, com extração de recém-nascido com 3320g e APGAR 6/9/10 ao 

1º, 5º e 10º minutos, respetivamente. Após dequitadura espontânea, constatada hemorragia 

vaginal abundante e dor hipogástrica súbita, apesar da analgesia epidural. Realizou-se revisão 

uterina manual interna e do canal de parto, constatando-se solução de continuidade na zona média 

da histerorrafia, com cerca de 3cm de extensão. Procedeu-se, de imediato, a laparotomia 

exploradora, confirmando-se rotura uterina. Verificou-se a integridade vesical e corrigiu-se a rotura 

com sutura em dupla camada. A puérpera manteve-se hemodinamicamente estável durante o 

procedimento e teve alta ao 3º dia de internamento, sem outras intercorrências.  

 

Conclusões  

A rotura uterina é uma complicação potencialmente muito grave, associando-se a risco de vida 

materno. Cerca de 48% dos casos são assintomáticos no imediato. O risco de rotura é 3 vezes 

superior em gravidezes ocorridas em menos de 6 meses após cesariana. O diagnóstico atempado 

desta entidade permite a prevenção de comorbilidades maternas e perinatais mais severas. 

 

Palavras-chave: Rotura uterina, Parto vaginal após cesariana 

 

 

 

 

 

 



 

PO02 - IMPACTO DA VIA DE PARTO NA LESÃO OBSTÉTRICA DO ESFÍNCTER ANAL 

Sofia Ferreira Rodrigues1; Nádia Charepe1; Rita Torres1; Patrícia Isidro Amaral1; Guida Gomes1; 

Maria José Bernardo1 

1 - Maternidade Dr. Alfredo da Costa, Lisboa  

 

Introdução  

A lesão obstétrica do esfíncter anal ocorre em 5-10% das mulheres após o primeiro parto. Fatores 

como parto instrumentado, episiotomia mediolateral ou analgesia epidural têm sido associados a 

um maior risco de ocorrência. 

 

Objectivos  

Avaliar a prevalência de defeitos do esfíncter anal (EA) e sua correlação com o tipo de parto, peso 

do recém-nascido, episiotomia, laceração perineal e sintomatologia associada. 

 

Metodologia  

Estudo retrospetivo de caso controlo de primíparas submetidas a ecografia do pavimento pélvico 

com sonda transperineal por prolapso de órgãos pélvicos, incontinência urinária ou fecal. 

Considerou-se defeito do EA perante uma lesão superior a 30° em pelo menos 4 de 8 cortes 

tomográficos numa aquisição ecográfica volumétrica 3D/4D. Os dados anamnésicos foram obtidos 

através da consulta do processo clínico.  

 

Resultados  

Foram analisadas 107 primíparas com idade média de 59.3 anos, das quais 27.1% apresentava 

lesão do EA (23.2% dos partos eutócicos (n=69), 55.6% dos partos ajudados por fórceps (n=18), 

28.6% dos partos ajudados por ventosa (n=7), 0% das cesarianas (n=12)). Os partos ajudados por 

fórceps foram associados a risco aumentado de defeito do EA comparativamente com os partos 

eutócicos (OR = 4.1; CI 95% 1.4 – 12.3; p = 0.01). Não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas no que respeita a defeitos do EA entre partos eutócicos e partos 

ajudados por ventosa. A episiotomia foi associada a um aumento do risco de defeito do EA (OR = 

4.0; CI 95% 1.5 – 10.5; p = 0.005). Não foi encontrada associação entre o peso do recém-nascido 

ou a laceração perineal e a lesão do EA. Todas as doentes com sintomatologia (0.04%, n=4) 

apresentavam evidência de lesão do EA. 

  

Conclusões  

A prevalência de lesões do EA diagnosticada ecograficamente é superior à reportada no parto 

(27.1%, valor sobreponível aos da literatura). No nosso estudo a sua ocorrência esteve 

associada a partos ajudados por fórceps e a episiotomia. 

 

Palavras-chave : Ecografia transperineal, Parto eutócico, Parto instrumentado, Lesão de 

esfíncter anal, Episiotomia, Laceração perineal 

 

 

 



 

PO03 - AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO MATERNA APÓS PARTO VAGINAL E FATORES 

ASSOCIADOS - RESULTADOS PRELIMINARES DO ESTUDO PROSPETIVO MOODS 

Barbara Ribeiro1; Margarida Cerqueira2; Paulina Barbosa2; Ana Catarina Borges1; Rita 

Sarabando1; Natacha Quintal De Sousa1; Catarina Vieira1; Leonor Bivar1; Joana Igreja1; Alexandra 

Miranda1,2; Isabel Reis1; Cristina Nogueira-Silva1,2,3 

1 - Hospital de Braga; 2 - Escola de Medicina da Universidade do Minho, Braga; 3 - ICVS/3Bs, 

Braga 

 

Introdução  

O parto é reportado como a experiência mais feliz na vida da mulher, mas muitas vezes como a 

mais traumática. Muitos fatores parecem influenciar a satisfação materna no pós-parto. 

 

Objectivos  

Avaliar a satisfação materna após parto vaginal e os fatores que a influenciam. 

  

Metodologia  

Estudo observacional, longitudinal e prospetivo(MOODS), com avaliação da satisfação materna 

no pós-parto. Foi aplicado um questionário após 24 horas e 3 meses, e recolhidos dados dos 

partos vaginais (totalidade de partos instrumentados(PI) e amostra aleatória de partos 

eutócicos(PE), numa razão 2:1), decorridos no Hospital de Braga, entre fevereiro e agosto de 

2018. Foram comparados PE com PI, utilizando o SPSS V23.0, e assumindo-se como nível de 

significância p<0,05. 

 

Resultados  

A taxa de resposta às 24 horas foi 82,4%(n=224) e 58,6% aos 3 meses(n=95). Relativamente ao 

tipo de PI, 29% ventosa(n=65), 31,3% espátulas(n=70) e 5,8% forceps(n=13). De referir que 

8,9%(n=20) tinham cesariana anterior, 26,8%(n=60) foram induzidos, e em 80,4%(n=180) 

realizou-se episiotomia. Às 24h, 2,2%(n=5) disseram estar insatisfeitas com o parto, 4,5%(n=10) 

pouco satisfeitas, 46,9%(n=105) satisfeitas e 42,2%(n=95) muito satisfeitas. Um nível superior de 

dor às 24h associou-se de forma estatisticamente significativa ao PI (t=4,063;p<0,001) e menor 

grau de satisfação(t=3,08;p=0,02). O PI (U=3394; p<0,001), a episiotomia(p=0,006; c=0,19), 

indução do trabalho de parto(p=0,009, c=0,18), complicações neonatais(p=0,047; c=0,14) e 

preferência por cesariana no futuro(em 18,8%; p=0,005; c=0,19) também demonstraram 

associação com menor satisfação. Aos 3 meses, 6,3%(n=6) estavam insatisfeitas, 14,7%(n=14) 

pouco satisfeitas, 42,1%(n=40) satisfeitas, 36,8%(n=35) muito satisfeitas, com 86,3% (n=82) 

preferindo parto vaginal no futuro e 13,7% (n=13) cesariana. Um menor grau de satisfação 

associou-se ao PI(t=5,32;p<0,001), tal como maior perceção da dor aos 3 meses(t=3,23;p=0,002). 

 

Conclusões  

O tipo de parto parece influenciar a satisfação materna e o parto que desejariam no futuro, não se 

podendo ignorar a importância da dor e outros fatores. Assim, a experiência no parto é 

multifactorial, não dependendo apenas da instrumentação do mesmo. 

 

Palavras-chave : Parto instrumentado, Satisfação materna 



 

 

PO04 - DIÁSTASE DA SÍNFISE - RELATO DE UM CASO 

Gonçalo Cardoso1; Nádia Charepe1; Ana Massa1; Ana Gonçalves1; Tereza Paulo1; Cristina 

Guerreiro1 

1 - Maternidade Dr. Alfredo Costa, Lisboa 

 

Introdução  

A diástase da sínfise púbica, com uma prevalência de 1-300/30.000, significa uma separação dos 

dois ossos púbicos > 15mm sem fratura, associando-se a dor, edema, deformação e podendo 

condicionar disfunção pélvica. A situação mais frequentemente associada a esta condição clínica 

é gravidez e parto. Como fatores de risco, enumera-se o trabalho de parto precipitado/prolongado 

e a utilização de fórceps.  

 

Objectivos  

Descrever o reconhecimento, intervenção e desfecho da diástase da sínfise púbica. 

 

Metodologia  

Relato de um caso clínico ocorrido na Maternidade Dr. Alfredo da Costa. 

 

Resultados  

Mulher de 37 anos com antecedentes de parto eutócico foi submetida a parto distócico vaginal 

com recurso a ventosa em gravidez de termo que foi complicada por distócia de ombros. No pós-

parto imediato por dor e incapacidade funcional no levante, realizou radiografia da bacia que 

demonstrou uma diástase da sínfise púbica com 41mm e hematoma do espaço de Retzius. A 

abordagem adoptada foi tratamento conservador (repouso e cinta) e o período de internamento 

até retoma da autonomia foi de 22 dias.  

 

Conclusões  

A suspeição clínica é essencial e uma abordagem multidisciplinar (ginecologia/obstetrícia, 

ortopedia, fisiatria) é mandatória para um melhor desfecho e monitorização desta complicação 

importante.  

 

Palavras-chave : Diastase, Parto, Complicações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PO05 - LACERAÇÕES DE GRAU III E IV 

Nádia Charepe1; Gonçalo Cardoso1; Ana Massa1; Ana Gonçalves1; Tereza Paulo1; Cristina 

Guerreiro1 

1 - Maternidade Dr. Alfredo da Costa, Lisboa 

 

Introdução  

Nos partos vaginais a avaliação do períneo é essencial na prevenção de lesões resultantes 

durante o trabalho de parto e que condicionem morbilidade materna.  

As lacerações perineais que envolvam as fibras musculares do esfíncter classificam-se como grau 

III ou IV se a mucosa for também atingida. A prevalência destas lesões é de de 0,1 a 10,2 % dos 

partos. Existem alguns factores predisponentes como a macrossomia, parto instrumentado, 

nuliparidade e episotomia.  

 

Objectivos  

Investigar a prevalência e os factores de risco para a ocorrência de lacerações perineais de III e 

IV grau.   

 

Metodologia  

Estudo restrospectivo de mulheres com lacerações de III ou IV graus na Maternidade Dr. Alfredo 

da Costa (MAC) entre janeiro 2016 e dezembro 2017 com análise estatística utilizando SPSS®. 

 

Resultados  

De um total de 7591 partos verificaram-se lacerações de III grau em 90 mulheres e 6 casos de IV 

grau, constituindo uma prevalência global destas lesões de 1,26%.  

A incidência destas lesões ocorreu maioritariamente após parto com recurso a fórceps em 42,7%, 

ventosa 26,04%, fórceps + ventosa 8,3%, eutócico 22,96%. Verificou-se de uma taxa de 

macrossomia fetal 7,29%, e lacerações após episiotomia de 22,91%. Registou-se um caso de 

infeção e um de deiscência de ferida. 

 

Conclusões  

As lacerações perineais são mais frequentes nos partos distócicos com recurso a fórceps e mesmo 

com a realização de episiotomia, tendo uma incidência que não é desprezível e para a qual 

devemos estar alertados para a sua ocorrência.     

 

Palavras-chave: Laceração, Parto, Complicação 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PO06 - DISTÓCIA DE OMBROS 

Nádia Charepe1; Gonçalo Cardoso1; Ana Massa1; Ana Gonçalves1; Tereza Paulo1; Cristina 

Guerreiro1 

1 - Maternidade Dr. Alfredo da Costa, Lisboa 

 

Introdução  

A distócia de ombros é uma complicação na prática clínica presente em 0.2-3% dos partos, 

constituindo uma emergência obstétrica e com importantes complicações/desfechos obstétricos e 

neonatais. Embora imprevisível, há factores de risco com os quais se associa mais 

frequentemente, tais como antecedentes de distócia de ombros, macrossomia, diabetes, 

obesidade materna, idade gestacional avançada, indução trabalho parto, multiparidade ou parto 

vaginal ajudado.  

 

Objectivos  

O objetivo do presente trabalho consiste num levantamento dos casos ocorridos bem como do seu 

desfecho. 

 

Metodologia  

Estudo retrospetivo na Maternidade Dr. Alfredo da Costa entre janeiro 2015 e dezembro 2017 com 

análise estatística utilizando SPSS®. 

 

Resultados  

Das 93 distócia de ombros verificadas, constatou-se quanto à via de parto, uma prevalência maior 

dos partos distócicos (ventosa 46,24%; fórceps 23,65%) comparativamente aos partos eutócicos 

(30,11%), p<0,005. O peso médio ao nascer foi de 3745,5g e verificou-se uma taxa de diabetes 

gestacional de 6,45%. As complicações mais frequentemente observadas foram a fratura 

clavicular (7,53%) e parésia braquial (12,9%). 

 

Conclusões  

Embora pouco frequente, a distócia de ombros associa-se a um pior desfecho materno-fetal motivo 

pelo qual deve-se ter particular atenção em casos onde os fatores de risco estejam presentes.  

 

Palavras-chave: ombros, distorcia, parto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PO07- TAXA DE EPISIOTOMIA – IMPACTO DE UMA MEDIDA OBSTÉTRICA 

 Rita Rosado1; Maria Pulido Valente1; Susana Santo1; Nuno Clode1 

1 - Serviço de Obstetrícia, Departamento de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina da Reprodução, 

Hospital de Santa Maria, CHLN, Lisboa 

 

Introdução  

A realização sistemática de episiotomia tem sido desencorajada devido à elevada taxa de 

complicações e à ausência benefícios a curto e a longo prazo. Apesar das mais recentes 

recomendações da WHO defenderem uma taxa de episiotomia ≤10%, em 2015, Portugal 

apresentava uma taxa de 77%. Em Julho de 2017 o nosso departamento implementou um 

conjunto de medidas com o objetivo de diminuir a taxa de episiotomia.  

 

Objectivos  

Avaliar o impacto da introdução de uma política de episiotomia seletiva.  

 

Metodologia  

Estudo cohort, retrospetivo, observacional. Foram incluídas todas as mulheres com parto vaginal 

de feto único de termo, entre 01/01/2016 e 30/06/2018. Grupo A: partos entre 01/01/2016 e 

30/06/2017; grupo B: partos entre 01/07/2017 e 30/06/2018. Os grupos foram divididos em dois 

subgrupos: partos com e sem episiotomia. As taxas de episiotomia e de lacerações (grau um a 

quatro) foram calculadas para cada grupo. Análise estatística: Qui-quadrado (p<0,05). 

 

Resultados  

ocorreram 3788 partos vaginais de feto único de termo (grupo A: 2192; grupo B: 1596). A taxa de 

episiotomia diminui de 70,8% (grupo A) para 52,1% (grupo B), uma redução de 26% (p<0,001). A 

taxa de lacerações de terceiro e quarto grau teve uma redução de 55% (2,0% para 0,9%, p<0,01), 

relacionada com a menor taxa dessas lacerações nos partos com episiotomia (2,6% para 1,1%, 

p<0,01). No subgrupo sem episiotomia verificou-se um aumento não significativo da taxa de 

lacerações grau três e quatro (0,31% para 0,65%, p=0,36). As lacerações de grau um e dois 

tiveram um aumento de 65% (23% para 38%, p<0,001), com a diferença a manter-se nos 

subgrupos. 

 

Conclusões  

A política implementada reduziu significativamente a taxa de episiotomia nos 12 meses que se 

seguiram à sua introdução, sem aumento na taxa de lacerações de grau três e quatro. São 

necessárias medidas adicionais para que seja possível reduzir ainda mais a taxa de episiotomia. 

 

Palavras-chave : episiotomia 

 

 

 

 

 

 



 

PO08 - ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL PERIPARTO – UM CASO RARO NA GRÁVIDA DE 

BAIXO RISCO 

 Ana Calhau1; Rafael Azevedo Dias1; Rita Salgueiro Neto1; Rita Leiria Gomes1; Manuela Silva1 

1 - Hospital Central do Funchal 

 

Introdução  

Os AVCs são eventos raros durante a gravidez, mas importantes causas de morbimortalidade 

materna. Complicam cerca de 30/100 000 gestações, sendo ainda menos frequentes em mulheres 

jovens e saudáveis. Geralmente estão associados a distúrbios hipertensivos da gravidez. A 

cesariana é considerada um fator de risco independente, quer no período periparto como no pós-

parto.  

 

Objectivos  

Salientar a importância dos eventos vasculares cerebrais como causas raras da cefaleia periparto 

na mulher jovem e saudável.   

 

Metodologia  

Parturiente de 27 anos, sem antecedentes pessoais ou familiares de relevo, com IMC normal e 

sem hábitos tabágicos, alcoólicos ou toxicofílicos conhecidos. Submetida a cesariana urgente por 

trabalho de parto estacionário. Após extração fetal inicia quadro de cefaleias intensas, de início 

abrupto, em associação com pico hipertensivo TA 164/80 mmHg, com alívio após analgesia. No 

pós-parto inicia queixas de parestesias da mão e hemiface direitas e descoordenação motora à 

direita, persistentes após recuperação da analgesia loco-regional. Realizou TC e RM-CE que 

revelaram hemorragia tálamo-capsular esquerda, em possível relação com angioma cavernoso. À 

data da alta, mantinha sintomatologia focal, com perturbação da marcha, pelo que iniciou 

reabilitação psicomotora e seguimento em consulta de patologia cerebrovascular.  

 

Resultados  

Sendo as cefaleias comuns durante a gravidez e o parto, o reconhecimento de um AVC no período 

periparto exige um elevado grau de suspeição clínica e valorização da sintomatologia 

apresentada, especialmente em gestantes sem comorbilidades ou fatores de risco conhecidos. A 

investigação imagiológica e a observação neurológica são essenciais para um diagnóstico 

atempado e devem ser realizados com a maior brevidade. 

O risco de recorrência em gestações futuras é considerado baixo, no entanto é essencial um 

seguimento próximo destas gestantes.  

 

Conclusões  

Apesar de raros, os AVCs no período periparto acarretam grande morbilidade, sendo necessária 

uma coordenação multidisciplinar eficaz para um diagnóstico correto e intervenção atempada, 

minimizando os efeitos deste evento na qualidade de vida da doente.   

 

Palavras-chave : parto, cefaleias periparto, gravidez baixo risco, AVC 

 



 

PO09 - PLACENTA SUCENTURIADA E ROTURA DE VASO FETAL DURANTE O TRABALHO 

DE PARTO: A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO 

 Beatriz Ferreira1; Sílvia Sousa1; Márcia Rodrigues1; Diana Pissarra1; Sofia Pereira1; Maria Carlota 

Cavazza1; Vera Veiga1; António Santiago1 

1 - Centro Hospitalar de Leiria 

 

Introdução  

A placenta sucenturiada apresenta um ou mais lobos acessórios que podem comunicar com a 

placenta principal ou com o cordão umbilical através de vasos de origem fetal.1 Estes vasos correm 

nas membranas e estão mais suscetíveis a rotura, o que pode culminar com a morte fetal.2  

O diagnóstico pré-natal desta anomalia placentar é pouco frequente não existindo, atualmente, 

uma conduta baseada na evidência para estes casos exceto quando se verifica a presença 

concomitante de vasa praevia.3  

 

Objectivos  

Apresentar uma condição rara que pode associar-se a um mau desfecho obstétrico.  

 

Metodologia  

Análise do processo clínico. 

 

Resultados  

Grávida de 35 anos com antecedentes obstétricos de 2 abortos espontâneos precoces, sem 

antecedentes pessoais de relevo. Gravidez atual de baixo risco, sem intercorrências. Admissão 

no serviço de urgência às 39 semanas e 3 dias por rotura prematura de membranas, objetivando-

se líquido amniótico claro. Posteriormente, após início espontâneo do trabalho de parto, 

constatado líquido amniótico sanguinolento e hemorragia vaginal moderada. Decidido parto por 

cesariana por suspeita de descolamento prematuro de placenta normalmente inserida. Nado vivo 

com 3016g, índice de Apgar 7/8/8, hipotónico e com palidez cutânea acentuada. Após dequitadura, 

verificada placenta sucenturiada com um lobo acessório e rotura de um vaso comunicante entre 

esse lobo e o cordão umbilical, sem sinais de descolamento placentar. Transferência do recém-

nascido para a Unidade Cuidados Especiais Neonatais por choque hipovolémico e quadro de 

anemia aguda com alta ao 6º dia de vida após evolução clínica favorável, sem necessidade de 

transfusão de concentrado de eritrócitos.  

 

Conclusões  

A deteção ecográfica de placenta sucenturiada não altera isoladamente a conduta obstétrica 

referente ao momento e via de parto quando excluída vasa praevia. Contudo, deve alertar os 

profissionais para a possibilidade de eventual rotura de vasos comunicantes durante o trabalho de 

parto e, assim, contribuir para uma atuação mais atempada de forma a diminuir a morbimortalidade 

materno-fetal. 

 

Palavras-chave : placenta sucenturiada, vasos comunicantes, conduta obstétrica 

 

 



 

PO10- EPISIOTOMIA - REALIZAR OU NÃO REALIZAR 

 Flávia Vicente1; Pedro Guedes1; Fernando Guerreio1 

1 - Centro Hospitalar Universitário do Algarve - Portimão 

 

Introdução  

A episiotomia consiste numa lesão perineal de 2º grau, iatrogénica, pouco consensual, realizada 

com dois grandes objectivos - o encurtamento do 2º estádio de trabalho de parto afim de melhorar 

o desfecho perinatal, e o evitar lacerações perineais. 

Em 2018 a OMS fez uma recomendação desencorajando a episiotomia de rotina. Devendo esta 

apenas ser realizada em casos selecionados.   

 

Objectivos  

Conhecer os resultados em relação às lacerações decorrentes de parto, em mulheres submetidas 

a episiotomia e em mulheres não submetidas a episiotomia, num hospital periférico.  

 

Metodologia  

Recolha de dados referentes aos partos registados no livro de partos do hospital de Portimão - 

CHUA, no período de Janeiro de 2017 a 31 de Agosto de 2018. 

 

Resultados  

No período estudado tivemos 2243 partos dos quais 1271 foram partos vaginais eutócicos. 

Dos partos eutócicos foi realizada episiotomia em 837 (65,9%). Em 434 (34,1%), não foi realizado 

esse procedimento. 

Nos partos com episiotomia verificou-se 95 (11,4%) lacerações sendo a sua maioria (70) de grau 

I (8,4%). Houve 0 lacerações de grau III e 1 (0,1%) laceração de grau IV. 

Nos partos sem episiotomia verificou-se 421 lacerações (97,1%), sendo a sua maioria de grau I, 

291 (67,1%). 

De grau III verificaram-se 3 (0,7%) lacerações. Não houve registo de nenhuma laceração grau IV.  

 

Conclusões  

O numero de lacerações perineais nos partos sem episiotomia foi superior. 

No entanto, considerando que a própria episiotomia é equivalente a uma laceração grau II, 

constatou-se que 304 das 434 (70%) mulheres que não foram submetidas a episiotomia 

beneficiaram desta conduta, uma vez que ou não tiveram qualquer laceração, ou tiveram uma 

laceração grau I. 

Em relação às lacerações de 3º e 4º grau, a incidência foi de 0,1% nas submetidas a episiotomia 

e de 0,7% nas não submetidas a episiotomia, levando-nos a crer  

que os critérios de selecção das mulheres que beneficiam, ou não, de episiotomia, merecem ser 

aprimorados.  

 

Palavras-chave : episiotomia, laceração, períneo, parto 

 

 

 



 

PO11 - ANTIBIOTERAPIA NO TRABALHO DE PARTO 

Susana Costa1; Rita Figueiredo1; Rita Valente1; Carolina Coimbra1; Marina Moucho1; Nuno 

Montenegro1,2 

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

 

Introdução  

A antibioterapia intraparto (ATB-IP) é usada como profilaxia ou tratamento empírico. O seu uso 

generalizado pode condicionar aparecimento de estirpes resistentes e efeitos laterais na 

grávida/recém-nascido. 

 

Objectivos  

Avaliar a frequência e indicação para utilização de ATB-IP e repercussão no desfecho obstétrico 

e neonatal. 

 

Metodologia  

Estudo retrospectivo de grávidas que efetuaram ATB-IP no Centro Hospitalar de São João, em 

2017. 

 

Resultados  

Dos 2440 partos analisados, 789 grávidas realizaram ATB-IP, correspondendo 39% (n=308) 

desses casos a antibioprofilaxia cirúrgica. Realizaram profilaxia de infecção por SGB (P-SGB) 48% 

(n=382). Destas, 79% (n=303) tinha resultado de pesquisa de SGB positivo e 21% (n=79) eram 

grávidas em trabalho de parto pré-termo com SGB desconhecido. A ampicilina foi o antibiótico de 

escolha para P-SGB em 98% dos casos (n=374). 

As restantes grávidas realizaram tratamento empírico por suspeita clínica de corioamionite (SCC) 

e representaram 13% (n=97) da nossa amostra. Destas 79% (n=77) tinham pesquisa de SGB 

negativa; 15% (n=15) eram SGB positivas e 5% (n=5) representaram trabalhos de parto pré-termo 

com SGB desconhecido. Na maioria dos casos 85% (n=82) a combinação de ampicilina com 

gentamicina foi utilizada para tratamento empírico. 

Comparando o grupo ATB para P-SGB e grupo ATB para tratamento empírico por SCC, quanto 

ao tipo de parto, verificou-se uma maior percentagem de partos eutócicos no grupo sob ATB para 

P-SGB (57% vs 15%, respetivamente; p=0,08), não sendo esta diferença estatisticamente 

significativa. O parto por cesariana representou 18% dos partos no grupo ATB para P-SGB e 57% 

no grupo sob ATB para tratamento empírico, sendo esta diferença estatisticamente significativa 

entre os dois grupos (p=0.011). 

No grupo ATB para P-SGB houve um caso de sépsis neonatal tardia por SGB num recém-nascido 

pré-termo e SGB materno desconhecido. 

 

Conclusões  

A ATB-IP foi usada essencialmente como profilaxia cirúrgica ou de infeção por SGB. A SCC 

associou-se de forma significativa a mais risco de parto por cesariana. 

 

Palavras-chave: antibioprofilaxia em trabalho de parto, corioamionite 

 



 

PO12 - PLACENTA PRÉVIA INCRETA – QUANDO O ELECTIVO É EMERGENTE! 

Joana Portela Dias1; Mariana Coroado1; Sandra Soares1; Ana Cunha1; Jorge Braga1 

1 - Centro Materno Infantil do Norte - Centro Hospitalar e Universitário do Porto 

 

Introdução  

O acretismo placentar ocorre por deficiente decidualização; os principais fatores de risco incluem 

antecedentes de cirurgia uterina, ou presença de placenta prévia. Na presença de acretismo 

placentar, recomenda-se realização de histerectomia peri-cesariana com a placenta in situ, uma 

vez que a tentativa da sua remoção pode associar-se a hemorragia catastrófica. Têm sido 

definidos vários critérios para o seu diagnóstico pré-natal, ecográficos e com recurso a 

Ressonância Magnética, embora a sua aplicação prática seja difícil e controversa. 

 

Objectivos  

Apresentar um caso de placenta prévia increta. 

 

Metodologia  

Descrição do caso, de acordo com registos clínicos e revisão bibliográfica do tema. 

 

Resultados  

Grávida, 36 anos, 2G1P (cesariana anterior), vigiada no exterior, com diagnóstico pré-natal de 

placenta prévia central total. Recorre ao Serviço de Urgência, às 36.4 semanas, por perda 

hemática vaginal. Hemodinamicamente estável e com CTG tranquilizador, foi-lhe proposto 

internamento para vigilância e indução da maturidade pulmonar fetal; agendada cesariana eletiva 

para as 37 semanas. Durante a intervenção cirúrgica, após abertura do peritoneu parietal, 

constatou-se rotura uterina com hemoperitoneu. Realizou-se extração fetal transplacentar 

imediata de recém-nascido, 2695g, IA 9/10. Tentou-se dequitadura manual, conseguida apenas 

em parte, decidindo-se realizar histerectomia total. A grande distorção anatómica tornou esse 

procedimento num desafio: por um lado a necessidade de rapidez para cessar a hemorragia, por 

outro a necessidade de o realizar sem lesão de orgãos adjacentes. Durante o procedimento 

tivemos colaboração da Cirurgia Geral, Anestesia, Hematologia e Serviço de Sangue. Foram feitos 

4L de cristalóides, 1L de colóides, 4 unid GR, 1g de fibrinogénio e 1g de ácido tranexâmico. 

Puérpera e RN tiveram alta bem, ao 5º dia. O diagnóstico de placenta increta foi confirmado ao 

exame anatomopatológico. 

 

Conclusões  

A abordagem duma situação de acretismo placentar deve incluir, sempre que possível, uma 

equipa Multidisciplinar para redução da morbimortalidade feto-materna. O seu diagnóstico pré-

natal permitirá a referenciação para Unidades com cuidados diferenciados.  

 

Palavras-chave : placenta prévia, acretismo placentar, placenta increta 

 

 

 

 



 

PO13 - GRAVIDEZ APÓS OS 40 ANOS – RETROSPECTIVA DE 21 ANOS NA REGIÃO 

AUTÓNOMA DA MADEIRA 

Rita Salgueiro Neto1; Ana Calhau1; Carlos Macedo1; Rita Leiria Gomes1; Marta Ledo1; Cremilda 

Barros1 

1 - Hospital Dr. Nélio Mendonça, Funchal 

 

Introdução  

Assistimos a um período em que a maternidade acima dos 40 anos se torna uma realidade cada 

vez mais frequente na prática obstétrica, estando associada a maior número de complicações na 

gravidez e período neonatal.  

 

Objectivos  

Analisar a relação entre a gravidez em mulheres com idade ≥ 40 anos e as suas consequências 

materno-fetais. 

 

Metodologia  

Estudo observacional, retrospectivo, descritivo e comparativo entre dois grupos: grávidas com ≥40 

anos de idade e grávidas com idades entre os 20-39 anos, admitidas para parto no Hospital Dr. 

Nélio Mendonça, entre Janeiro/1997-Dezembro/2017 (21 anos). Os dados foram colhidos através 

da consulta dos processos hospitalares: características sociodemográficas, co-morbilidades, 

antecedentes obstétricos, intercorrências na gravidez, tipo de parto e dados do recém-nascido 

(RN). Análise estatística com recurso ao IBM SPSS 25.0, significativa para um valor de p<0.05. 

 

Resultados  

As grávidas de 40 anos representam 5,6% (2566/46247) da cohort. Verificou-se neste grupo uma 

maior percentagem de abortos espontâneos (29% vs. 16%; p<0.0001); co-morbilidades (56% vs. 

43%; p<0.0001); seguimento hospitalar (32% vs. 12%; p<0.0001) e intercorrências da gravidez 

(38% vs. 29%; p<0.0001), destacando-se a hipertensão arterial (12% vs. 5%; p<0.0001) e diabetes 

gestacional (13% vs. 4%; p<0.0001). Ocorreram diferenças significativas no tipo de parto e 

prematuridade, com 42% de partos por cesariana (vs. 26%) e 47% de partos eutócicos (vs. 55%); 

e 9% partos pré-termo (vs. 6%); p<0,0001. A percentagem de recém-nascidos com peso abaixo 

do percentil 3 foi de 5.5% (vs. 4%; p<0.0001) e o índice de Apgar ao 5º minuto <7 foi de 2% (vs. 

1%; p<0.0001). 

 

Conclusões  

Na população obstétrica da Região Autónoma da Madeira, a idade materna ≥40 anos associa-se, 

de forma significativa, a maiores taxas de parto distócico e complicações materno-fetais. Teremos 

de actuar na percepção materna destes riscos e na qualidade da informativa e educativa dos 

cuidados obstétricos prestados. 

 

Palavras-chave : Idade materna, Complicações na gravidez, Parto 

 

 

 



 

PO14 - ESTIMATIVA DE PESO FETAL EM GRÁVIDAS COM DIABETES GESTACIONAL – 

CONCORDÂNCIA COM PESO AO NASCIMENTO 

Rita Figueiredo1; Rita Valente1; Joana Xavier1; Sofia Bessa Monteiro1; Nuno Montenegro1 

1 - Centro Hospitalar de São João, Porto 

 

Introdução  

A necessidade de reavaliação ecográfica às 35-37 semanas, por rotina, em todas as grávidas com 

Diabetes Gestacional (DG) é controversa. 

 

Objectivos  

Estudar a concordância entre as estimativas de peso calculadas por ecografia e o peso ao 

nascimento. 

 

Metodologia  

Coorte retrospetivo das grávidas com DG seguidas no Centro Hospitalar de São João entre 2014- 

2016. 

 

Resultados  

Foram incluídas 420 grávidas com DG. Na ecografia de rotina do 3ºtrimestre houve suspeita 

ecográfica de macrossomia fetal em 7% de casos (n=28) e RCF em 3% dos casos (n=13). 

Na ecografia de reavaliação de crescimento fetal entre as 35-37 semanas foram detetados, de 

novo, mais 8 casos de macrossomia fetal e mais 28 casos de RCF. 

Ao nascimento houve 8% (n=34) de recém-nascidos com percentil de peso acima de 90; 17% 

(n=72) tinha peso ao nascimento inferior ao percentil 10. 

Houve uma concordância entre percentil estimado na ecografia de rotina do 3ºtrimestre e o 

percentil ao nascimento em 76% dos casos (n=319); relativamente à ecografia de reavaliação de 

crescimento, houve concordância em 80% dos casos (n=338). Houve concordância entre os 

percentis estimados nos dois exames ecográficos e o percentil de peso ao nascimento em 71% 

dos casos (n=299). 

A capacidade de deteção de macrossomia fetal na ecografia de rotina do 3ºT foi de 41% vs 32% 

na ecografia de reavaliação de crescimento. Quanto à capacidade de deteção de RCF na 

ecografia de rotina do 3ºtrimestre foi de 13% vs 39% na ecografia de reavaliação de crescimento. 

Não se verificou associação estatisticamente significativa entre obesidade materna e casos de 

discordância de percentis estimados ecograficamente e percentil ao nascimento, (p=0,23). 

 

Conclusões  

Na coorte analisada a estimativa de peso ecográfica teve uma boa concordância com o percentil 

ao nascimento.  A ecografia de reavaliação de crescimento fetal entre as 35-37 semanas pareceu 

ser mais importante na deteção de casos de RCF. 

 

Palavras-chave: Diabetes gestacional, macrossomia, ecografia, restrição de crescimento. 

 

 



 

PO15 - AVALIAÇÃO DA SUSPEITA DE MACROSSOMIA COMO PREVENÇÃO DOS MAUS 

DESFECHOS OBSTÉTRICOS 

Joana Xavier1; Ana Rita Figueiredo1; Susana Costa1; Nuno Montenegro1,2 

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

 

Introdução  

A macrossomia fetal está associada a um aumento de risco de complicações obstétricas, tanto 

maternas como neonatais.  

  

Objectivos  

Avaliar o impacto da suspeita clínica de macrossomia (peso ao nascer ≥ 4000g) na prevenção de 

maus desfechos obstétricos.  

 

Metodologia  

Estudo coorte retrospetivo de grávidas com parto num hospital terciário, com recém-nascido com 

peso ao nascer≥4000g, entre 2016 e 2018. As variáveis analisadas foram obtidas do Obscare® e 

a análise estatística realizada no SPSS®. 

 

Resultados  

Foram incluídas 144 grávidas e a média de idades desta amostra era de 31,7±5,44 anos. Do total 

das grávidas analisadas, 61,8% (89/144) tiveram parto vaginal e 38,2% (55/144) foram submetidas 

a cesariana. Naquelas mulheres com parto vaginal, 3,5% tiveram lacerações de 3º ou 4º grau 

(2,8% e 0,7%, respetivamente) e em 4,2% ocorreu distócia de ombros, em que 50% foram 

resolvidas com manobras internas.  

Foram divididas as grávidas em 2 grupos: as que tinham suspeita clínica ou ecográfica de 

macrossomia fetal (61,8%) e as sem suspeita clínica ou ecográfica (38,2%).  Constatou-se que a 

ocorrência de distócia de ombros (5,6% vs. 2,3%, p=0,295) e lacerações de 3º e 4º grau (3,3% vs. 

1,7%, p=0,805) foram mais frequentes nas mulheres que não tinham suspeita de macrossomia 

fetal, no entanto, estes resultados não foram estatisticamente significativos.  

Quando comparadas as médias das idades gestacionais à altura do parto, esta foi inferior no grupo 

de grávidas em que havia suspeita de macrossomia fetal (39±1,1 semanas vs. 40±0,8 semanas, 

p<0,001). No entanto, a taxa de cesarianas foi superior no grupo sem suspeita de macrossomia 

(33,7% vs. 21%, p=0,347). 

 

Conclusões  

A suspeita de macrossomia fetal pode ajudar na previsão e redução dos maus desfechos 

obstétricos como é o caso de lacerações perineais de 3º e 4º grau e distócia de ombros. No 

entanto, estes resultados não foram estatisticamente significativos devido ao tamanho amostral.  

 

Palavras-chave: Macrossomia fetal, Distócia de ombros, Laceração perineal 

 

 

  



 

Controvérsias na condução do trabalho de parto 

 

PO16 - SERÁ O PARTO PÉLVICO VAGINAL UMA OPÇÃO SEGURA? 

Maria Pulido Valente1; Maria Carvalho Afonso1; Nuno Clode1 

1 - Departamento de Obstetrícia e Ginecologia do CHLN – Hospital Universitário de Santa Maria, 

Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, CAML - Centro Académico de Medicina de 

Lisboa 

 

Introdução  

No termo, em 3-4% das gestações, o feto encontra-se em apresentação pélvica. Desde a 

publicação do Term Breech Trial em 2000, a cesariana passou a ser a via de parto preferencial na 

apresentação pélvica. Contudo, estudos posteriores mostraram que em populações seleccionadas 

o parto pélvico vaginal é uma forma segura de nascer.  

 

Objectivos  

Comparar os desfechos maternos e neonatais entre o parto pélvico vaginal e eutócico, em 

gestações de termo num hospital terciário em Portugal. 

 

Metodologia  

Estudo retrospectivo, caso-controlo no Hospital Santa Maria, entre Janeiro de 2016 e Dezembro 

de 2017. Os critérios de inclusão foram gestação de termo (≥ 37 semanas) de feto único, ausência 

de patologia fetal major, apresentação pélvica, peso fetal estimado entre 2000-3500gr, sem 

hiperextensão cervical. 

Para cada grávida do grupo de estudo (n=26), selecionou-se como controlo duas grávidas com a 

mesma idade gestacional e paridade que tiveram um parto eutócico (n=52), imediatamente antes 

e depois do caso índex. 

Foi considerado como desfecho primário: morbilidade materna (lacerações de 4ºgrau, laceração 

cervical, hemorragia pós-parto, hemoglobina pós parto<8g/dL), morbilidade neonatal (trauma 

neonatal; índice de apgar inferior a 7 ao 5º minuto, admissão na unidade de cuidados intensivos 

neonatais durante mais de 4 dias) e a mortalidade. Na análise estatística utilizou-se o teste de 

Mann-Whitney e o teste Qui-Quadrado.  

 

Resultados  

Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas quanto às características maternas, 

aos desfechos neonatais e à morbilidade entre os 2 grupos. A indução do trabalho de parto foi 

mais frequente no grupo do parto pélvico vaginal (46% vs 21%, p=0,022)  e os recém-nascidos 

deste grupo tinham um peso inferior à nascença (2805g vs 3177g, p<0,001). Não houve diferença 

significativa na taxa de lacerações perineais. Não ocorreu nenhuma morte neonatal. 

  

Conclusões  

Em casos selecionados, o parto pélvico vaginal parece ser uma opção segura. 

 

Palavras-chave : parto pélvico vaginal 



 

 

PO17 - GRAVIDEZ E PARTO APÓS OS 40 ANOS 

Marília Freixo1;  Maria Coelho1; Elisa Soares1; Ana Rita Pinto1; Ana Torgal1; Olímpia Carmo1 

1 - Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, Guilhufe 

 

Introdução  

Nas últimas décadas tem-se verificado um aumento da taxa de nascimentos em mulheres após 

os 40 anos.É globalmente aceite que gestações em idade avançada apresentam maior risco de 

morbilidade materno-fetal, no entanto existe alguma discordância na literatura relativamente às 

intercorrências e desfechos da gravidez. 

 

Objectivos  

Comparar os resultados da gravidez em mulheres com 40 anos ou mais à data do parto, com 

grávidas de idade mais jovem.  

 

Metodologia  

Estudo realizado em grávidas com parto no CHTS durante o período de 2anos.Foram identificadas 

211grávidas com 40 anos ou mais à data do parto(I>=40), que constituiram o grupo de estudo.Para 

o grupo controlo, foram selecionadas aleatoriamente 260 grávidas com idade inferior a 40 anos 

(I<40).Os dados foram analisados com o programa SPSS. 

 

Resultados  

A idade média no grupo de estudo foi 41,2anos e no grupo controlo foi 28,8anos. A média da 

paridade era superior no grupo de estudo. A idade superior ou igual a 40 anos associou-se 

significativamente a maiores taxas de patologia da gravidez,destacando-se uma maior 

percentagem de diabetes gestacional.A diferença na prevalência de parto pré-termo não foi 

estatisticamente significativa, no entanto, no grupo I 40, 50% dos PPT ocorreram por indicação 

médica, ao contrário do grupo controlo em que 85,7% dos PPT foram espontâneos.O parto por 

cesariana foi significativamente mais frequente no grupo de estudo, ao contrário do instrumentado 

que foi mais prevalente no grupo de mulheres mais jovens.Não se verificaram diferenças 

estatisticamente significativas quanto ao peso dos RN nem quanto à mortalidade fetal. 

 

Conclusões  

À semelhança de outros estudos, a idade =/>40 anos associou-se a maiores taxas de patologia 

da gravidez.As diferenças na incidência de PPT e de parto por cesariana podem ser explicadas 

pelo aumento das comorbilidades e das indicações materno-fetais para cesariana.É importante 

informar os casais quanto a potenciais complicações da gravidez tardia e ajustar os protocolos de 

vigilância pré-natal nestas situações. 

 

Palavras-chave: idade materna avançada; parto; morbilidade 

 

 

 

 



 

PO18 - IMPACTO DOS FATORES SOCIO-DEMOGRÁFICOS E ANTECEDENTES MATERNOS 

E OBSTÉTRICOS NO RISCO DE PARTO INSTRUMENTADO 

 Catarina Vieira1; Ana Catarina Borges1; Natacha Sousa1; Rita Sarabando1; Leonor Bivar1; Bárbara 

Ribeiro1; Joana Igreja1; Alexandra Miranda1,2,3; Paulina Barbosa2; Margarida Cerqueira2; Isabel 

Reis1; Cristina Nogueira-Silva1,2,3 

1 - Hospital de Braga; 2 - Escola de Medicina da Universidade do Minho, Braga; 3 - ICVS/3B's, 

Braga 

 

Introdução  

O risco de parto instrumentado (PI) é modulado por diversos fatores, desde características 

maternas e gestacionais a fatores intraparto.  

 

Objectivos  

Avaliar o papel dos fatores socio-demográficos e antecedentes maternos e obstétricos no risco de 

PI.  

 

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 agosto de 2018, 

incluindo a totalidade de PI e amostra aleatória de partos eutócicos (PE), numa razão 2:1. Foram 

excluídos partos pré-termo e apresentações não-cefálicas. Foram comparados PE com PI. As 

variáveis em estudo foram analisadas recorrendo ao SPSS V23.0, assumindo p<0,05 como 

estatisticamente significativo. 

 

Resultados  

A amostra(n=272) incluiu 184 PI (67,6%) e 88 PE (32,4%). A média de idades foi de 31 anos em 

ambos os grupos. Verificou-se uma taxa de nuliparidade de 78,5% (n=150) e 46,6% (n=41) em 

mulheres com PI e PE, respetivamente (p<0,001). Não se verificaram diferenças estatisticamente 

significativas no estado civil, escolaridade, estado laboral, profissão e antecedentes médicos 

maternos.  A existência de intercorrências em gestações anteriores (nomeadamente abortamento 

espontâneo (p=0,039)) associaram-se a aumento do risco de PI, e o número crescente de partos 

vaginais anteriores à sua diminuição (p<0,001). Não se verificou aumento estatisticamente 

significativo de risco de PI em mulheres com cesariana anterior (9,8% vs. 6,8%, p=0,420). Não 

foram encontradas diferenças entre os vários tipos de PI realizados (ventosa, fórceps e espátulas) 

relativamente às variáveis referidas. 

 

Conclusões  

O risco de PI não parece ser influenciado pelos fatores sociodemográficos, nomeadamente a idade 

materna avançada, referida na literatura como fator de risco. Relativamente aos antecedentes 

obstétricos, a existência de parto vaginal anterior (e seu número crescente) parece ser um fator 

protetor. Não se verificaram diferenças relativamente ao tipo de PI. Torna-se necessário avaliar 

fatores intraparto e sua repercussão no tipo de parto para uma melhor predição do risco de PI. 

 



 

Palavras-chave : Antecedentes maternos, Antecedentes obstétricos, Fatores socio-

demográficos, Parto Instrumentado 

PO19- GRAVIDEZ E MALFORMAÇÃO DE ARNOLD-CHIARI TIPO I – CASO CLÍNICO 

Tânia Barros1; Cristiana Moreira1; Clara Silva1; João Chaves1; Jorge Braga1 

1 - Centro Materno Infantil do Norte, Porto 

 

Introdução  

A Malformação de Arnold-Chiari caracteriza-se por alterações esqueléticas, herniação das 

amígdalas cerebelosas através do forâmen magnum e disfunção neurológica. O Tipo I (MAC-I) é 

o mais comum e o mais frequente em mulheres. O quadro clínico é variável, não existindo 

consenso relativamente à orientação obstétrica e anestésica destes casos. 

 

Objectivos  

Relatamos dois casos clínicos de grávidas com MAC-I, pretendendo avaliar o seu seguimento e 

desfecho obstétrico. 

 

Resultados  

Primigesta, 32 anos, com MAC-I e hidromielia, corrigida cirurgicamente. Clinicamente ficou com 

diminuição da sensibilidade do membro superior direito. Referenciada à consulta de obstetrícia – 

doenças neurológicas para seguimento e programação multidisciplinar do parto. A gravidez 

decorreu sem intercorrências. Após avaliação por neurologia e anestesiologia decidiu-se por 

cesariana eletiva, para evicção de manobras de Valsava durante o trabalho de parto, e anestesia 

geral. Foi realizada cesariana às 39 semanas, extraído um recém-nascido (RN) do sexo feminino, 

IAPGAR 7 e 8 aos 1º e 5º minutos, respetivamente. A evolução no puerpério foi normal. 

Primigesta, 25 anos, com MAC-I, corrigida cirurgicamente. Durante a gravidez apresenta cérvico-

braquialgia direita, sem outras intercorrências. Referenciada à consulta de obstetrícia – doenças 

neurológicas para seguimento e programação multidisciplinar do parto, sendo proposta cesariana 

eletiva sob anestesia geral, com intuito de evitar manobras condicionadoras de aumento da 

pressão intracraniana (PIC). Realizada cesariana às 38 semanas, sem intercorrências. RN do sexo 

masculino, IAPGAR aos 1º e 5º minutos de 9 e 10, respetivamente. Alta ao 3º dia.  

 

Conclusões  

O segundo estadio do trabalho de parto pode ser uma ameaça para as grávidas com MAC-I. A 

contractilidade uterina aumenta a PIC, podendo contribuir para o agravamento da doença. É 

essencial o seguimento por uma equipa multidisciplinar e especializada de obstetras, anestesias 

e neurologistas, capaz de individualizar a via de parto e tipo de anestesia mais adequados, 

alcançando o melhor desfecho obstétrico possível. 

  

Palavras-chave : Gravidez, Malformação de Arnold-Chiari, Parto 

 

 

 

 

 



 

PO20 - AVALIAÇÃO DO RISCO INTRAPARTO 

Tânia Barros1; Cristiana Moreira1; Jorge Braga1 

1 - Centro Materno Infantil do Norte, Porto 

 

Introdução  

De modo a identificar a presença de fatores de risco que possam condicionar a vigilância e 

orientação do trabalho de parto(TP) é realizada às grávidas em TP aquando da admissão no 

serviço de urgência(SU) uma avaliação do risco intraparto. 

 

Objectivos  

Avaliar o grau de cumprimento da avaliação do risco intraparto, assim como a qualidade da 

aplicação do mesmo. Avaliar o desfecho obstétrico e o prognóstico do recém-nascido(RN) tendo 

em conta a classificação do risco intraparto. 

 

Metodologia  

Estudo retrospetivo, incluindo grávidas em TP admitidas no SU do CMIN nos primeiros quatro 

meses de 2017. Para a análise estatística recorreu-se ao SPSS 25.0, considerando-se significativo 

um valor p<0.05. 

 

Resultados  

No intervalo de tempo estabelecido, foram admitidas no SU por início do TP 471 grávidas. O risco 

intraparto foi avaliado em 319, sendo 16.9% classificadas “alto-risco” e 50.7% “baixo-risco”. 

Segundo o protocolo instituído no serviço, 20.0% das grávidas foram erroneamente classificadas. 

(Após reclassificação, 35.9% “alto-risco” e 31.8% “baixo-risco”). 

Os principais fatores de alto-risco foram “fatores de risco maternos”(44.5%) e “fatores de risco 

decorrentes da gestação atual”(25.78%). 

Verificou-se uma diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos quanto ao número 

de cesarianas realizadas, quer de acordo com a classificação dada na admissão(p<.01) quer de 

acordo com a reclassificação segundo protocolo do serviço(p<.01), sendo maior no grupo alto-

risco.  

Não se registaram diferenças entre os grupos no estado fetal ao nascimento. O internamento na 

Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais foi maior no grupo alto-risco, sendo o principal motivo 

a prematuridade. 

 

Conclusões  

Registaram-se falhas quer no cumprimento quer na aplicação dos critérios de classificação do 

risco intraparto. Como era expectável, o número de cesarianas realizadas é significativamente 

maior no grupo alto-risco. Pior prognóstico neonatal no grupo alto-risco devido à prematuridade. 

A correta determinação do risco intraparto constitui uma medida importante para aumentar a 

segurança da mãe e do feto durante o parto.  

 

Palavras-chave: Obstetrícia, Risco intraparto 

 

 



 

PO21- VERSÃO CEFÁLICA EXTERNA: QUAL O IMPACTO NA VIA DE PARTO? 

Susana Costa1; Maria Inês Raposo1; Joana Xavier1; Rita Figueiredo1; Ana Paula Machado1; Carla 

Ramalho1; Nuno Montenegro1 

1 - Centro Hospitalar São João, Porto 

 

Introdução  

Nos últimos anos assistiu-se à diminuição dos partos pélvicos vaginais a par do aumento das 

cesarianas por apresentação fetal anómala (AFA) a termo. A versão cefálica externa (VCE) pode 

diminuir a incidência de apresentação pélvica a termo. 

 

Objectivos  

Avaliar a repercussão da VCE na via de parto, nomeadamente na redução da taxa de cesarianas.  

 

Metodologia  

Estudo retrospectivo de 326 VCE realizadas em 323 grávidas no Centro Hospitalar de São João, 

entre 2002 e Junho de 2018. As variáveis (VCE, parto e desfechos neonatais) foram obtidas 

através da consulta dos processos clínicos e da base de dados Obscare®. A análise estatística 

realizou-se no SPSS®. 

 

Resultados  

A incidência de apresentação pélvica a termo na nossa população é 5,12%. A VCE tem uma taxa 

de sucesso na nossa população de 34,4% e, se realizada por rotina a todas as apresentações 

pélvicas no período do estudo, possibilitaria uma redução das AFA para 3,36% 

(RR0.65,IC95%0,58-0,74). 

Nas VCE realizadas com sucesso (n=112), a taxa de parto eutócico, parto auxiliado por ventosa e 

cesariana foi 51%, 18% e 30%, respectivamente. Relativamente às indicações de cesariana, 21% 

(n=7) realizaram-se por AFA após VCE bem sucedida e 15% por estado fetal não tranquilizador 

intraparto. Contudo, se excluirmos as cesarianas por AFA, a taxa de cesarianas diminui para 

22,8%. Após realização de VCE, ocorreu redução de 32,3% das cesarianas por AFA. Nos partos 

via vaginal, a instrumentação após VCE foi 25,6%. 

Não ocorreram cesarianas emergentes após VCE nem complicações neonatais atribuíveis à 

manobra. 

 

Conclusões  

Na população obstétrica geral, no período homólogo, a taxa de cesarianas em fetos não pélvicos 

a termo é 24,7% e a taxa de instrumentação em partos vaginais é 34,2%. Conclui-se que a taxa 

de cesarianas e de partos instrumentados após VCE bem sucedida (22,8% e 25,6%, 

respectivamente) não foi superior à população obstétrica geral, ao contrário do descrito na 

literatura. 

 

Palavras-chave: Versão Cefálica Externa, Apresentação Fetal Anómala, Via de Parto, Taxa 

de sucesso 

 

 



 

PO22- EXPECTATIVAS DA GRÁVIDA E O SEU IMPACTO NA VIA DE PARTO 

 Joana Araújo Pereira1; Inês Pereira3; Vera Trocado1,2; Sara Passos Silva1; Marina Gomes1; 

Agostinho Carvalho1; Paula Pinheiro1 

1 - Serviço de Obstetricia e Ginecologia, Unidade Local de Saúde do Alto Minho, Viana do Castelo; 

2 - Instituto de Ciências da e da Saúde, Escola de Medicina, Universidade do Minho, Braga; 3 - 

Escola de Medicina, Universidade do Minho, Braga 

 

Introdução  

O desenvolvimento de expectativas é um processo adaptativo capaz de modelar comportamentos 

e ações futuras. As expectativas da grávida parecem ter relação com o seu comportamento 

durante o trabalho de parto e o pós-parto.  

 

Objectivos  

Avaliar o impacto das expectativas da grávida na via de parto. 

 

Metodologia  

Foi realizado um estudo prospetivo e observacional, que incluiu grávidas com consulta de termo 

na ULSAM, entre Maio e Setembro de 2018. Foram excluídas do estudo grávidas com diabetes 

prévia ou gestacional, doença hipertensiva da gravidez, alterações do liquido amniótico, alterações 

do crescimento fetal e patologia materno-fetal que contraindica o parto vaginal. As expectativas 

da grávida foram avaliadas recorrendo ao Questionário de Antecipação do Parto (QAP). A análise 

estatística foi realizada com recurso ao SPSS, aplicando o teste t-Student e Regressão Logística 

Binária.  

 

Resultados  

A amostra incluiu 93 gestações, das quais 73 (78,5%) tiveram partos vaginais e 20 (21,5%) 

cesarianas. Na análise univariada, não se verificaram diferenças estatisticamente significativas 

entre os grupos parto vaginal vs cesariana quanto ao resultado total das expectativas (130,1 vs 

134,4 pontos; p=0,32), assim como em relação ao planeamento e preparação para o parto, 

expectativas quanto ao parto, preocupações com a saúde e consequências do parto. Não se 

verificaram diferenças estatisticamente significativas quando efetuada a comparação entre grupos 

parto eutócico vs parto instrumentado (128,1 vs 131,0 pontos; p=0,52). Na avaliação das 

expectativas quanto ao pós parto, o grupo de parto por cesariana apresentava expectativas 

relacionadas com a dor superiores ao grupo com parto vaginal (12,0 vs 10,5 pontos, p=0,019). 

Após controlo para possíveis confundidores como paridade, peso do RN, indução do trabalho de 

parto, idade gestacional e IMC pré-gestacional não se verificou associação entre as variáveis em 

estudo e a via de parto. 

 

Conclusões  

Em mulheres com gravidez de baixo risco as expectativas pré-parto não parecem ser um 

determinante da via de parto. 

 

Palavras-chave : expectativas, via de parto, medos, impacto 

 



 

PO23 - ANALGESIA NO TRABALHO DE PARTO – QUAL O ESTADO DA ARTE? 

Filipa Sousa1; Luís Ferreira2; Dora Antunes1; Helena Gonçalves1; Piedade Gomes2; Paulo Moura1 

1 - Serviço de Obstetrícia A, Maternidade Doutor Daniel de Matos, Centro Hospitalar e Universitário 

de Coimbra; 2 - Serviço de Anestesiologia, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

 

Introdução  

A técnica analgésica no trabalho de parto depente da preferência da grávida, condição clínica, 

estadio do trabalho de parto. O método mais utilizado e efetivo é a analgesia epidural, embora 

existam outros disponíveis. Acredita-se que o padrão de progressão do trabalho de parto atual 

seja significativamente diferente, também devido à analgesia utilizada. 

 

Objectivos  

Averiguar as evidências científicas mais recentes sobre o efeito da analgesia, nomeadamente 

influência na duração e tipo de parto, outcomes maternos e neonatais. 

 

Metodologia  

Análise da literatura relevante publicada nos últimos 5 anos nas plataformas Pubmed e Cochrane 

utilizando os termos “labor”, “analgesia” e “effect”. Incluíram-se artigos em inglês, tais como 

ensaios clínicos randomizados, estudos comparativos observacionais, retrospetivos, prospetivos 

ou de coorte, revisões sistemáticas e meta-análises. 

 

Resultados  

A maioria dos estudos refere um prolongamento do 2ºestadio do trabalho de parto com analgesia 

epidural, segundo alguns destes independentemente da paridade.  A maior parte não encontrou 

aumento da taxa de cesarianas e o aumento da instrumentação foi controverso. Uma revisão 

sistemática encontrou um aumento de partos por via vaginal  quando o 2ºestadio foi prolongado 

para além de 3 horas com registos tranquilizadores. Numa análise multivariada, a progressão e 

tipo de parto com analgesia epidural abaixo e acima dos 40 anos foi semelhante. As principais 

revisões sistemáticas não encontraram aumento da morbilidade neonatal com epidural. 

 

Conclusões  

Nos países desenvolvidos recorre-se frequentemente à analgesia do neuro-eixo, dificultando a 

elaboração de estudos comparativos e ensaios clínicos randomizados. Os existentes apresentam 

limitações e variáveis de confundimento, heterogeneidade da amostra, diferentes técnicas, 

fármacos e fatores obstétricos. O prolongamento do 2º estádio foi o efeito mais consistentemente 

referido. Apesar da controvérsia no aumento das cesarianas e de instrumentação, a maioria dos 

autores parece discordar de ambos. A evidência científica geral argumenta a favor da segurança 

das técnicas recentes de analgesia quanto aos outcomes neonatais e maternos. 

 

Palavras-chave : trabalho de parto, analgesia, efeitos 

 

 

 



 

PO24 - AVALIAÇÃO DA PROGRESSÃO DO TRABALHO DE PARTO EM GRÁVIDAS COM 

EXCESSO DE PESO E OBESIDADE 

Joana Bernardeco1;  Catarina Luís1; Gisela Almeida1; Cidália Martins1 

1 - Centro Hospitalar de Setúbal 

 

Introdução  

A obesidade afecta cada vez mais mulheres em idade reprodutiva, podendo condicionar desfechos 

materno-fetais e influenciar a progressão do trabalho de parto (TP). 

 

Objectivos  

Avaliação da progressão do TP e tipo de parto numa população de grávidas com peso prévio 

normal e excesso de peso/obesidade. 

 

Metodologia  

Estudo retrospectivo de uma amostra de grávidas cujo parto ocorreu no Centro Hospitalar de 

Setúbal em 2018. Comparou-se a velocidade de progressão do TP e o tipo de parto entre dois 

grupos, de acordo com a classificação da Direcção Geral de Saúde, relativamente ao IMC prévio 

à gravidez: normal e excesso de peso/obesidade (EP/O). Efectuou-se uma análise de subgrupos 

de acordo com a paridade e indução do TP. Considerou-se significância estatística valor-p<0,05. 

 

Resultados  

De 447 grávidas, incluiram-se 418, distribuídas entre: IMC normal (62%); e IMC EP/O (38%). O 

grupo com IMC EP/O apresentou maior tendência para parto por cesariana e cesariana antes do 

início do TP; e menor tendência para parto por cesariana e parto distócico vaginal por paragem da 

progressão do TP. As grávidas com IMC EP/O tiveram uma velocidade de progressão no 1º 

estadio do TP superior. As multíparas IMC EP/O tiveram uma velocidade de progressão entre 3-6 

cm superior (1,96cm/h). A duração do 2º estadio foi inferior em nulíparas com IMC EP/O (41min). 

As grávidas com IMC EP/O em início de TP espontâneo tiveram uma velocidade de progressão 

do 1º estadio superior (2,41cm/h). Em grávidas com indução do TP, tanto a velocidade de 

progressão entre 6-10cm, quanto a duração do 2º estadio foram inferiores naquelas com IMC 

EP/O. 

 

Conclusões  

O excesso de peso prévio à gravidez aumenta o risco de parto distócico, bem como, no geral, 

aumenta a velocidade de progressão no primeiro estadio e diminui a duração do 2º estadio. 

 

Palavras-chave : Progressão trabalho parto; obesidade 

 

 

 

 

 

 



 

PO25- AVALIAÇÃO DA PROGRESSÃO DO TRABALHO DE PARTO EM GRÁVIDAS COM 

AUMENTO PONDERAL EXCESSIVO 

Catarina Gomes Luís1; Joana Bernardeco1; Gisela Almeida1; Ana Paula Teixeira1 

1 - Centro Hospitalar de Setúbal 

 

Introdução  

Dieta e exercício físico inadequados contribuem para a epidemia da obesidade nos países 

industrializados, afectando mulheres em idade reprodutiva. O aumento ponderal materno 

adequado visa um equilíbrio entre crescimento fetal saudável e prevenção de complicações 

materno-fetais. O aumento ponderal excessivo pode interferir com o normal desenrolar do trabalho 

de parto e condicionar o seu desfecho. 

 

Objectivos  

Avaliar o efeito do grau de aumento ponderal na gravidez na velocidade de progressão do trabalho 

de parto e via de parto. 

 

Metodologia  

Estudo retrospectivo numa amostra de grávidas com parto em 2018. Comparação entre dois 

grupos, com aumento ponderal adequado (APA) ou excessivo (APE), segundo critérios da DGS, 

e avaliação da duração do 1º e 2º estadios do trabalho de parto e via de parto. Análise de 

subgrupos (nulíparas versus multíparas, indução versus parto espontâneo). Consulta de 

processos clínicos e partograma. 

 

Resultados  

Incluídas 246 grávidas (115 com APA, 131 com APE). No grupo APE verificaram-se mais partos 

distócicos (32% vs 21%, p<0.05); a proporção de nulíparas/multíparas e indução/ parto 

espontâneo foi semelhante entre os grupos. Não se verificaram diferenças na velocidade do 1º e 

2º estadios e subanálise dos 3-6cm e 6-10cm entre os grupos. Na avaliação por subgrupos, as 

nulíparas com APE apresentaram maior duração do 1º estadio comparativamente com as com 

APA (1.45cm/h versus 1.67cm/h, p<0.05), que se manteve na subanálise dos 3-6cm e 6-10cm 

(p<0.05). No subgrupo de multíparas, verificou-se maior duração do 2º estadio no grupo com APE 

(0.85h versus 0.77h, p<0.05). Não houve diferença na duração do 1º e 2º estadios entre partos 

induzidos e os espontâneos. No grupo APE, 84% das cesarianas foram por trabalho de parto 

estacionário. 

 

Conclusões  

O aumento ponderal excessivo aumenta a duração do trabalho de parto nas nulíparas e o período 

expulsivo nas multíparas. Os partos distócicos por paragem de progressão são mais frequentes 

nesta população. 

 

Palavras-chave : trabalho de parto, aumento ponderal excessivo 

 

 

 



 

PO26 - A CLASSIFICAÇÃO DE ROBSON PARA ALÉM DAS CESARIANAS: UMA FORMA DE 

CLASSIFICAR TODO O TIPO DE PARTO – RETROSPECTIVA DE 21 ANOS 

Rita Salgueiro Neto1; Filipa Castro Coelho1; Ana Calhau1; Rita Leiria Gomes1; Marta Ledo1; 

Cremilda Barros1 

1 - Hospital Dr. Nélio Mendonça, Funchal 

 

Introdução  

De acordo com a literatura, propomos a aplicação abrangente da classificação de Robson (CR) 

no único Serviço de Obstetrícia da Região Autónoma da Madeira (RAM), sendo representativo da 

sua população obstétrica. 

 

Objectivos  

1)Avaliar a distribuição das mulheres de acordo com a CR consoante o tipo de parto;2)Descrever 

a variação do parto por cesariana e o impacto da paridade, idade materna e características do 

recém-nascido (RN) nos 10 grupos de Robson. 

 

Metodologia  

Estudo retrospectivo de todas as mulheres admitidas no nosso Serviço para parto entre 

Janeiro/1997-Dezembro/2017 (21 anos). Utilizados testes Qui-quadrado para variáveis 

categóricas e t-Student para númericas.p <0,05 foi considerado significativo.SPSS® versão 25.0  

 

Resultados  

73.73% (37509/50873) dos partos ocorreram por via vaginal e 26.27% (13364/50873) por 

cesariana. Nulíparas e multíparas em trabalho de parto espontâneo (TPE) –G1+G2+G3– 

representam 67.6% do cohort, e apresentam a maior taxa de partos eutócicos(G3 35.3%, G1 

20.8%). G2+G5 classificam 52.7% das cesarianas realizadas. 74.3% dos partos instrumentados 

ocorrem em nulíparas(G1+G2). Verifica-se maior taxa de cesariana nas nulíparas vs. multíparas, 

com 70% de representatividade do G2 – indução do trabalho de parto (ITP) ou cesariana 

programada (G1+G2 80.5% vs. G3+G4 19.5%, p<0.0001). Entre as multíparas(G3 vs G4), a taxa 

de partos vaginais é superior no G3(64%) – mulheres em TPE(p<0.0001). A taxa de cesariana 

mostrou-se constante nos últimos anos, através de G2+G5, com diminuição do número absoluto. 

Não se observou aumento de partos em mulheres ≥40 anos, sendo factor de risco para primeiro 

parto induzido ou cesariana antes do início do TP(G2 63.9% vs. G1 36.1%, p>0.0001). A idade 

não se associou ao tipo de parto. Peso do RN e índice de Apgar mostraram diferenças 

significativas entre os grupos. 

 

Conclusões  

A CR é um método de estratificação de risco que, pela simples implementação e interpretação, 

classificou a população obstétrica assistida na RAM, reflectindo os paradigmas técnico, 

assistencial e cultural actuais. 
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PO27 - PROVA DE TRABALHO DE PARTO APÓS CESARIANA – SERÁ UMA ESTRATÉGIA 

SEGURA? - 2 ANOS DE EXPERIÊNCIA DE UM HOSPITAL CENTRAL 

Ana Catarina Borges1; Natacha Sousa1; Rita Sarabando1; Joana Vieira2; Belisa Vides1; Isabel 

Reis1 

1 - Hospital de Braga; 2 - Escola de Medicina da Universidade do Minho, Braga 

 

Introdução  

A taxa de sucesso de parto vaginal após cesariana (PVAC) varia amplamente entre estudos e, 

apesar da investigação nesta área, ainda existe muita controvérsia acerca da segurança da 

indução do trabalho de parto (TP) nas mulheres com cesariana anterior.  

 

Objectivos  

Avaliar a taxa de PVAC e comparar os desfechos maternos/neonatais desfavoráveis entre TP 

espontâneo vs. induzido.  

 

Metodologia  

Estudo retrospetivo analítico que incluiu grávidas com uma cesariana anterior, (gestação simples, 

feto em apresentação cefálica, sem indicação formal para cesariana) admitidas no Hospital de 

Braga para prova de TP entre janeiro de 2016 e dezembro de 2017. A amostra foi dividida em 2 

grupos – TP induzido vs. espontâneo – 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 prova de TP, 153(25,2%) foram excluídas por terem sido 

submetidas a cesariana eletiva. Assim, 455(74,8%) realizaram prova de TP, com início espontâneo 

em 321(70,5%) e induzido em 134 (29,5%) (60,4% com dinoprostona e 38,8% ocitocina). 

Ocorreram 294(64,5%) PVAC, dos quais 59,5% foram eutócicos. O parto vaginal foi mais 

frequente no TP espontâneo (TPE) em comparação ao TP induzido (TPI) (71,0% vs. 49,6%) e esta 

diferença foi estatisticamente significativa, p<0,001. Não se encontrou diferenças nos motivos da 

cesariana entre os dois grupos estudados. Da análise de outcomes adversos, não se verificou 

diferença significativa entre os grupos relativamente a desfechos desfavoráveis maternos 

(complicações infeciosas, hemorrágicas, anemia, rotura uterina, lacerações de alto grau) ou 

neonatais (Índice de Apgar <7 ao 1º/5º minutos, síndrome de dificuldade respiratória neonatal, 

internamento em Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais).   

 

Conclusões  

Verificou-se que a taxa de PVAC é superior nas mulheres com TPE. Ainda assim, a indução do 

TP não parece traduzir-se em piores desfechos maternos ou neonatais. Portanto, a indução do TP 

parece ser uma estratégia segura em mulheres com uma cesariana anterior. 

 

Palavras-chave : Cesariana anterior, Parto vaginal após cesariana 

 

 

 



 

PO28- PARTO APÓS CESARIANA: VALIDAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE UM MODELO PREDITOR 

Natacha Sousa1; Ana Catarina Borges1; Rita Sarabando1; Joana Vieira2; Cátia Correia1; Belisa 

Vides1; Isabel Reis1 

1 - Hospital de Braga; 2 - Escola de Medicina - Universidade do Minho, Braga 

 

Introdução  

É consensual que um parto vaginal após uma cesariana (PVAC) tem benefícios a curto e longo 

prazo, contudo, cabe ao obstetra saber aconselhar qual a melhor via de parto. Para auxiliar esta 

decisão, foram desenvolvidos inúmeros modelos preditores de PVAC, tendo o normograma de 

Grobman a melhor performance descrita mundialmente. 

 

Objectivos  

Validação e adaptação, numa amostra da população portuguesa, do normograma de Grobman 

como preditor de PVAC. 

 

Metodologia  

Estudo retrospetivo analítico dos fatores maternos e obstétricos associados a PVAC. Foram 

incluídas mulheres com gestação simples e cesariana anterior, admitidas para prova de trabalho 

de parto (TP) no Hospital de Braga entre janeiro de 2016 e dezembro de 2017. Aplicou-se o 

normograma de Grobman à amostra, com posterior adaptação do mesmo. 

 

Resultados  

Foram submetidas 455 grávidas a prova de TP, com sucesso em 65%(n=294). Os fatores 

associados a PVAC com sucesso foram parto vaginal (PV) anterior (p=0,001), PV anterior após 

cesariana (p<0,001), índice de Bishop favorável (p<0,001) e maior estatura (p<0,001). A história 

de indicação recorrente para cesariana (p=0,003), necessidade de indução de TP (p<0,001), idade 

gestacional mais avançada (p=0,002), maior índice de massa corporal (IMC) prévio (p=0,004) e 

no final da gravidez (p=0,023) além do peso do recém-nascido anterior (p=0,03) associaram-se a 

insucesso de PVAC. A validação do normograma de Grobman revelou uma área abaixo da curva 

ROC (AUC) de 0,69 (IC 95%:0,597-0,702). O normograma adaptado incluiu: altura, idade materna, 

IMC prévio à gravidez, PV após cesariana, indicação recorrente para cesariana, idade gestacional 

no parto, indução de TP e índice de Bishop. A AUC deste modelo foi de 0,78 (IC 95%:0,735-0,829). 

 

Conclusões  

A adaptação do modelo de Grobman sugerida neste estudo melhorou a capacidade preditiva de 

PVAC, podendo representar uma ferramenta útil no momento de decisão da via de parto nas 

mulheres com uma cesariana anterior, além da potencial influência na taxa de cesarianas. 

 

Palavras-chave: Parto após cesariana, Modelo preditor 

 

 

 

 



 

PO29 - IMPACTO DOS FATORES INTRAPARTO NO RISCO DE PARTO INSTRUMENTADO – 

RESULTADOS PRELIMINARES DO ESTUDO PROSPETIVO MOODS 

Ana Catarina Borges1; Rita Sarabando1; Natacha Sousa1; Catarina Vieira1; Leonor Bivar1; Bárbara 

Ribeiro1; Joana Igreja1; Alexandra Miranda1,2,3; Paulina Barbosa2; Margarida Cerqueira2; Isabel 

Reis1; Cristina Nogueira-Silva1,2,3 

1 - Hospital de Braga; 2 - Escola de Medicina da Universidade do Minho, Braga; 3 - ICVS/3B's, 

Braga 

 

Introdução  

O parto instrumentado (PI), quando indicado, constitui um recurso útil ao possibilitar a terminação 

do parto por via vaginal. No entanto, tem-se assistido a um declínio da sua prática. Diversos fatores 

intraparto poderão influenciar o risco de PI, pelo que se torna fundamental reconhecer o valor a 

atribuir a cada um deles. 

 

Objectivos  

Caracterizar e avaliar a contribuição de fatores intraparto no risco de PI, em comparação com o 

parto eutócico (PE). 

 

Metodologia  

Estudo prospetivo e observacional (MOODS), incluindo gestações unifetais de termo em 

apresentação cefálica, a decorrer no Hospital de Braga, de fevereiro a agosto de 2018 (totalidade 

de PI e amostra aleatória de PE, numa razão 2:1). O tratamento estatístico dos dados foi efetuado 

no SPSS®v.23, assumindo-se como nível de significância 0,05. 

 

Resultados  

Das 272 grávidas incluídas, 72% (n=196) entraram em trabalho de parto (TP) espontaneamente, 

sendo que nas restantes o TP foi induzido com misoprostol em 47,4%(n=36), dinoprostona em 

28,9% (n=22) e ocitocina em 23,7% (n=18). Dos PI, as espátulas foram o principal instrumento 

utilizado (47,2%; n=87). Quanto à posição fetal, 23,5% (n=47) do total da amostra, apresentou 

variedade posterior (VP), tendo, nestes casos, ocorrido PI com espátulas na maioria (68%; n=30), 

p<0,001). Verificou-se que a analgesia loco-regional (p<0,001) e a VP (p=0,004) se associaram 

de forma significativa ao PI, e que a duração da fase ativa do TP foi significativamente superior 

nos PI (4,85±2,70h vs. 3,22±2,60h, p<0,001). Registou-se uma maior tendência para PI quando o 

método de indução foi a dinoprostona (p=0,058). Na regressão logística binária realizada concluiu-

se que apenas a VP e a analgesia loco-regional se associaram de forma significativa ao PI 

(R2=0,11). 

 

Conclusões  

Nesta amostra, a analgesia loco-regional e a VP são, dos fatores intraparto, potenciais preditores 

de PI. Torna-se fundamental a integração de outros fatores, nomeadamente antecedentes 

maternos/obstétricos e esclarecer a sua contribuição na predição do risco. 

 

Palavras-chave: Parto Instrumentado, Fatores intraparto 

 



 

PO30 - VERSÃO CEFÁLICA EXTERNA APÓS AS 37 SEMANAS – RELAÇÃO ENTRE A 

LOCALIZAÇÃO DA PLACENTA E O DESENCADEAR DO PARTO 

Rita Mendes Silva1; Nuno Clode1 

1 - CHLN - Hospital de Santa Maria - Departamento de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina da 

Reprodução, Lisboa 

 

Introdução  

A versão cefálica externa (VCE) realizada no termo ou perto do termo é um procedimento simples 

e seguro permitindo a conversão de apresentações não cefálicas em cefálicas. Evidência recente 

sugere que, em gestações pré-termo em que é praticada uma tentativa de VCE, uma localização 

placentária anterior poderá conferir maior risco de parto pré-termo em relação a outras 

localizações placentárias. 

 

Objectivos  

Avaliação da hipótese de que, nas gestações de termo e com placentação anterior, o trabalho de 

parto ocorrerá mais precocemente. 

 

Metodologia  

Foi efetuado um estudo retrospetivo entre Janeiro 1999 e Junho 2018, utilizando a base de registo 

de tentativas de VCE do nosso Departamento, complementado com consulta de processos 

clínicos e entrevista telefónica. Foram consideradas as tentativas de VCE realizadas no termo (≥37 

semanas) com localização conhecida da placenta e em que o trabalho de parto se tenha 

desencadeado espontaneamente. 

 

Resultados  

Foram realizadas 378 tentativas de VCE durante o período de estudo, dos quais 233 casos 

(61,3%) no termo. Destes, foram excluídos 122 (52,4%) casos por indução programada, cesariana 

eletiva ou falta de dados do parto. Dos 111 casos analisados, a VCE foi bem sucedida em 80 

(72,1%) e a placenta era anterior em 35 casos (31,5%). A latência até ao parto não variou de forma 

significativa nos casos de placentação anterior em relação a outras localizações (14,2 dias vs. 

13,1 dias, p=0,622) ou quando avaliadas outras variáveis, tais como multiparidade (p=0,384) ou 

índice de massa corporal (p=0,237). 

 

Conclusões  

Na nossa amostra, a tentativa de VCE no termo e com placentação anterior não se associou a um 

início mais precoce do trabalho de parto. 

 

Palavras-chave: Versão cefálica externa, Trabalho de parto espontâneo, Placenta 

 

 

 

 

 



 

PO31- LAQUEAÇÃO TARDIA DO CORDÃO UMBILICAL: ESTAREMOS A AUMENTAR A 

ICTERÍCIA E A NECESSIDADE DE FOTOTERAPIA NOS RECÉM-NASCIDOS? 

Rita Sarabando1; Natacha Sousa1; Ana Catarina Borges1; Carmo Ferreira1; Cristina Nogueira-

Silva1,2; Isabel Reis1 

1 - Hospital de Braga; 2 - 3. Escola de Medicina – Universidade do Minho, Braga 

 

Introdução  

A OMS recomenda a laqueação do cordão umbilical após o 1º minuto pós-parto, com benefício 

até ao 3º minuto, ou quando as pulsações cessam, dado associar-se ao aumento das reservas de 

ferro e diminuição da anemia nos primeiros meses de vida. No entanto, mantém-se controversa a 

relação com o aparecimento de icterícia neonatal. 

 

Objectivos  

Analisar a relação entre o momento da laqueação do cordão umbilical e o desenvolvimento de 

icterícia neonatal. 

 

Metodologia  

Estudo retrospetivo, descritivo e analítico dos partos eutócicos unifetais, de termo, ocorridos entre 

janeiro e agosto de 2018 (n=1020). A amostra foi dividida em 3 grupos, de acordo com o momento 

da laqueação do cordão: 1-3 minutos (n=528), >3 minutos (n=268) e pós-dequite (n=224). Foram 

analisados 573 casos numa proporção de 1:1:1. Estudaram-se caraterísticas materno-obstétricas 

e outcomes neonatais. 

 

Resultados  

Não se verificaram diferenças significativas entre os grupos quanto à caraterização materna e dos 

recém-nascidos. A idade média das grávidas foi 31,6 anos (desvio padrão (DP) 5,1), 45% 

nulíparas, com parto às 39 semanas e 3 dias (DP 1,0 semana). 52% dos recém-nascidos eram do 

sexo feminino, com peso médio de 3270g (DP 440g), sem registo de Índice de Apgar <7 ao 5º 

minuto. Detetou-se icterícia neonatal em 38,7% dos casos, com maior ocorrência nos grupos com 

laqueação entre 1-3 minutos (47,1%) e >3 minutos (44,5%) (vs. pós-dequite 24,6%; p<0,001). No 

entanto, a grande maioria (83,8%) foi leve, sem necessidade de fototerapia nem de prolongamento 

do internamento. O valor médio da bilirrubina nos recém-nascidos com icterícia foi 11mg/dL e 

15,9mg/dL (DP 3,2 e 2,14) nos com necessidade de fototerapia. Não se verificou diferença 

significativa entre os grupos na ocorrência de icterícia com critério para fototerapia, nem tipo de 

fototerapia (convencional vs. intensiva).   

  

Conclusões  

Nesta amostra, o momento da laqueação do cordão umbilical não se relacionou com a ocorrência 

de icterícia clinicamente relevante. 

 

 

  



 

PO32 - UMA VEZ CESARIANA, NÃO SIGNIFICA PARA SEMPRE CESARIANA – A EVOLUÇÃO 

NOS ÚLTIMOS 10 ANOS NA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

Rita Leiria Gomes1; Ana Calhau1; Rita Salgueiro Neto1; Hugo Gaspar1; Cremilda Barros1; Joaquim 

Vieira1 

1 - Hospital Dr. Nélio Mendonça, Funchal 

 

Introdução  

A taxa de cesarianas em Portugal aumentou na última década e em 2009 registaram-se 36,7% 

cesarianas no SNS. Para reduzir estes valores, nos anos subsequentes criou-se uma Comissão 

Nacional para Redução da Taxa de Cesarianas e implementaram-se orientações clínicas sobre 

as indicações de cesariana. Uma cesariana prévia, por si só, não constitui uma indicação para 

nova cesariana em gestações subsequentes, desde que excluídas as contraindicações para o 

parto vaginal. 

 

Objectivos  

Demonstrar a evolução nos últimos 10 anos dos partos em grávidas com cesariana anterior, na 

Região Autónoma da Madeira (RAM). 

 

Metodologia  

Estudo longitudinal retrospetivo dos partos em grávidas com pelo menos uma cesariana anterior, 

efetuados no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no período entre 1997 e 2017, recorrendo aos 

processos clínicos hospitalares.  

 

Resultados  

Dos 50873 partos selecionou-se os partos em grávidas com cesariana anterior: universo de 5017 

partos. A idade materna média foi 33 anos. A paridade média foi de 1,36: 72,9% com apenas uma 

cesariana anterior e 14,6% com pelo menos um parto vaginal para além de uma cesariana prévia. 

A idade gestacional média foi 39 semanas. A via de parto em 71,2% foi cesariana e 28,8% foram 

vaginais. Comparando os tipos de parto de acordo com a paridade, as grávidas com apenas um 

parto prévio por cesariana tiveram novamente cesariana em 71,8% dos casos, enquanto as 

grávidas com partos vaginais anteriores tiveram em 45,1% dos casos cesariana. Quantos aos 

motivos de cesariana atual, os principais motivos foram: cirurgia uterina prévia (35,45%); suspeita 

de incompatibilidade feto-pélvica (11,95%) e situação ou apresentação fetal anómala (7,75%). 

 

Conclusões  

A taxa de cesarianas na RAM, tal como a nível nacional, aumentou progressivamente desde 1997 

até 2009. Desde a implementação das orientações clínicas da Direção Geral de Saúde, verificou-

se uma diminuição da taxa de cesarianas em mulheres com cesariana anterior, provando que o 

parto vaginal é uma alternativa aceitável. 

 

Palavras-chave: cesariana anterior, parto vaginal após cesariana, taxa de cesarianas 

 

 



 

PO33 - PARTO VAGINAL APÓS CESARIANA: A EXPERIÊNCIA DOS ÚLTIMOS 10 ANOS DA 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

Rita Leiria Gomes1; Ana Calhau1; Rita Salgueiro Neto1; Hugo Gaspar1; Cremilda Barros1; Joaquim 

Vieira1 

1 - Hospital Dr. Nélio Mendonça, Funchal 

 

Introdução  

Atualmente observa-se uma maior proporção de grávidas com antecedentes de cesariana anterior, 

devido ao aumento da taxa de cesarianas. Estima-se que 60 a 80% das grávidas com uma única 

cesariana prévia podem ter um parto vaginal numa gravidez seguinte, sem aumento significativo 

da mortalidade materna ou neonatal. A técnica atual de cesariana segmentar transversal 

apresenta um risco mínimo (0,2-1,5%) de rotura uterina. 

 

Objectivos  

Demonstrar a experiência dos partos vaginais após cesariana (PVAC) nos últimos 10 anos, na 

Região Autónoma da Madeira. 

 

Metodologia  

Estudo longitudinal retrospetivo dos partos vaginais nas mulheres com cesariana anterior, no 

Hospital Dr. Nélio Mendonça, entre 1997 e 2017, recorrendo aos processos clínicos hospitalares. 

 

Resultados  

Dos 5017 partos em mulheres com cesariana anterior foram selecionados os partos vaginais: 

universo de 1443 partos. A idade materna média foi 32 anos. A paridade média foi 1,45: 71,45% 

com apenas um parto anterior por cesariana; 27,93% com pelo menos um parto vaginal anterior; 

uma minoria (0,6%) com duas cesarianas anteriores. A idade gestacional média foi 39 semanas, 

com 5,96% de partos pré-termo. Principais motivos de internamento: contrações (64,71%); rotura 

prematura de membranas (19,61%) e indução eletiva do trabalho de parto (10,78%). 54,9% dos 

partos foram induzidos. Tipos de parto vaginal: 57,03% eutócicos; 25,85% ventosas; 13,17% 

fórceps; 3,81% espátulas; 0,14% pélvicos. Não houve registos de rotura uterina como complicação 

obstétrica. Outcomes neonatais: peso médio ao nascimento de 3190g, com 2,77% com peso 

superior ao P90; Índice de Apgar ao 5º minuto foi em 97,71% superior a 7. A probabilidade de 

PVAC foi superior nas grávidas que tinham pelo menos um parto vaginal anterior (54,9% versus 

24,29%). 

 

Conclusões  

O parto vaginal após cesariana é uma estratégia para combater a taxa crescente de cesarianas. 

Os nossos resultados demonstram ser uma alternativa segura e que deve ser oferecida às 

mulheres que não apresentam contraindicações para parto vaginal. 

 

Palavras-chave: parto vaginal após cesariana, cesariana anterior, cesariana segmentar 

transversal, rotura uterina 

 



 

Indução do trabalho de parto - o que há de novo? 

 

PO34- INDUÇÃO DO TRABALHO DE PARTO: ESTAMOS A ATINGIR O OBJETIVO? 

Sara Dias Leite1; Joana Raposo1; Bruna Melo1; Nuno Maciel1; Carlos Ponte1 

1 - Hospital Divino Espirito Santo, Ponta Delgada 

 

Introdução  

A indução do trabalho de parto (ITP) visa a estimulação da contractilidade uterina e consequente 

início de trabalho de parto. As suas indicações e técnicas são variadas, mas têm como objetivo 

comum o parto vaginal (PV). 

 

Objectivos  

Identificar o número, técnica utilizada e desfecho das ITP no Hospital Divino Espírito Santo 

(HDES). 

 

Metodologia  

Estudo retrospectivo e descritivo das grávidas internadas para ITP no primeiro semestre de 2018 

no HDES. Foram consultados os processos clínicos informáticos e os dados analisados no 

programa Excel  

 

Resultados  

Das 180 mulheres estudadas, 51% eram nulíparas e a sua média de idades foi 30 anos. 

A idade gestacional variou entre as 36 semanas e 2 dias e as 41 semanas e 3 dias, com 72% das 

grávidas com 40 ou mais semanas e, destas, 29% com 41 ou mais. 

A principal indicação para a ITP foi o atingimento do termo completo e termo tardio (70%). O 

método mais utilizado foi o misoprostol (79%). 

Relativamente ao desfecho, 63% tiveram PV. Destaca-se que 26% das mulheres com cesariana 

prévia tiveram PV. 

Regista-se um total de recém-nascidos vivos, não se documentando casos de Índice de Apgar ≤ 

7 ao quinto minuto de vida. 

 

Conclusões  

A par do descrito na literatura, as nulíparas e grávidas com mais de 40 semanas foram as mais 

submetidas a ITP. 

Apesar da maioria da população ter tido um PV, a indução do TP associou-se a uma elevada taxa 

de cesariana na nossa instituição. Novas estratégias são necessárias para diminuir as falhas da 

indução, sem comprometer o bem-estar materno-fetal. 

Realça-se o grande recurso ao misoprostol e a sua eficácia, sem intercorrências neonatais 

imediatas significativas. Há, no entanto, dúvidas em relação ao esquema de administração mais 

apropriado e à utilização concomitante de outros métodos, notando-se a necessidade da 

realização de mais estudos. 

 

Palavras-chave: indução do trabalho de parto, misoprostol 



 

PO35- INDUÇÕES COM CATÉTER DE FOLEY 

Gonçalo Cardoso1; Nádia Charepe1; Ana Massa1; Ana Gonçalves1; Tereza Paulo1; Cristina 

Guerreiro1 

1 - Maternidade Dr Alfredo da Costa, Lisboa 

 

Introdução  

A indução do trabalho de parto (ITP) pode ser instituída em vários contextos quer sejam eles 

maternos ou fetais. A ITP pode ser promovida com recurso a métodos mecânicos ou 

farmacológicos e estima-se que em cerca de 23% das quais são utilizados métodos mecânicos 

como o catéter de foley. De acordo com os antecedentes pessoais, obstétricos e fetais, assim 

como as condições cervicais avaliadas será escolhido o método de ITP mais adequado.  

 

Objectivos  

O objetivo do presente trabalho consiste numa revisão dos casos em que se realizou ITP 

mecânica.  

 

Metodologia  

Estudo restrospectivo das ITP com recurso a catéter de foley na Maternidade Dr. Alfredo da Costa 

(MAC) ao longo do ano de 2017 analisando a indicação, idade gestacional e necessidade de 

utilizar outros métodos de ITP. Análise estatística utilizando SPSS®. 

 

Resultados  

No período em análise verificaram-se 14 ITP mecânicas que equivale a 0,39% dos partos ocorridos 

na MAC. As principais indicações para a escolha deste método foram cesariana anterior e restrição 

crescimento fetal. A idade gestacional média verificada foi de 36,7 semanas, e em 57,14% este 

foi o único método de ITP utilizado. Em alguns casos foi necessário recorrer a métodos adicionais 

de ITP como o uso de dinoprostona em 21,4% e uso de ocitocina em 21,4%.  

 

Conclusões  

A realização deste estudo permitiu aferir que a ITP mecânica é o tipo de ITP menos 

frequentemente utilizada comparativamente à ITP farmacológica. Contudo, não se verificaram 

complicações materno-fetais do uso deste método e constatou-se que foi bem tolerado pela 

grávida. 

 

Palavras-chave: Algália, Foley, Indução trabalho parto 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PO36 - TRABALHO DE PARTO ESPONTÂNEO VS. INDUÇÃO DE TRABALHO DE PARTO EM 

GRÁVIDAS COM CESARIANA ANTERIOR 

Cláudia Miranda1; Beatriz Melo2; Diana Coelho1; Ana Maria Andrade1 

1 - Hospital Senhora da Oliveira - Guimarães; 2 - Escola de Medicina da Universidade do Minho, 

Braga 

 

Introdução  

A cesariana anterior não constitui uma contraindicação para parto vaginal nas gestações 

subsequentes. Existem vários riscos associados ao trabalho de parto (TP) em mulheres com útero 

cicatrizado, desde a maior probabilidade a novo parto por cesariana a um maior risco de rotura 

uterina. 

 

Objectivos  

Analisar e comparar desfechos obstétricos e neonatais de grávidas com cesariana anterior tendo 

em conta o tipo de trabalho de parto.  

 

Metodologia  

Estudo retrospetivo de grávidas com uma cesariana anterior que tiveram parto no Hospital 

Senhora da Oliveira – Guimarães, entre janeiro/2016 e dezembro/2017. Excluídas apresentações 

não cefálicas, gestações múltiplas e grávidas com contraindicação para parto vaginal. Foram 

criados dois grupos de acordo com o tipo de TP: Grupo 1 (G1)= espontâneo; Grupo 2 (G2)= 

induzido. 

 

Resultados  

Foram incluídas neste estudo 462 grávidas, 71,4% (n=330) entraram em TP espontaneamente 

(G1) e 28,6% (n= 132) foram induzidas (G2). Os métodos de indução utilizados foram as 

prostaglandinas E2 (72,7%, n=96), ocitocina (23,5%, n=31) e métodos mecânicos (3,8%, n=5). 

Não houve diferenças estatisticamente significativas entre o tipo de TP e a existência de parto 

vaginal anterior (p>0,05). A idade gestacional média no parto foi superior no G2 (p<0,05). Nesta 

amostra, a percentagem global de parto vaginal foi 58% (n=268); a taxa de cesarianas foi superior 

no G2 (56,8 % vs. 36,1%, p<0,05). O principal motivo de cesariana foi a suspeita de 

incompatibilidade feto-pélvica no G1 e o estado fetal não tranquilizador no G2. Registaram-se 

2,3% (n=3) roturas uterinas no G2, e nenhum caso no G1 (p<0,05). Não se verificaram diferenças 

estatisticamente significativas no peso dos recém-nascidos no parto, Apgar ao 5ºmin e 

internamentos na unidade de cuidados intermédios ou intensivos neonatais. 

 

Conclusões  

Nesta amostra, verificou-se que o TP induzido está associado a maior taxa de cesarianas e risco 

de rotura uterina, apesar de não terem sido identificadas diferenças significativas na morbilidade 

perinatal. 

 

Palavras-chave: trabalho parto, indução trabalho parto, cesariana anterior 

 

 



 

PO37 - SEGURANÇA E EFICÁCIA DO PRIMING CERVICAL COM CATETER DE FOLEY EM 

GRÁVIDAS COM CESARIANA ANTERIOR – EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO TERCIÁRIO 

Margarida Cal1; Maria Carvalho Afonso1; Laura Cruz1; Mariana Pimenta1; Catarina Policiano1; 

Nuno Clode1 

1 - Hospital de Santa Maria – CHLN, Lisboa 

 

Introdução  

A indução do trabalho de parto (ITP) é um dos procedimentos obstétricos mais frequentes. Em 

mulheres com cesariana anterior, 20% irão necessitar de ITP. O priming do colo com cateter Foley 

pode aumentar a probabilidade de parto vaginal após cesariana (PVAC). 

 

Objectivos  

Avaliar a eficácia e segurança do priming cervical com cateter Foley em mulheres com uma 

cesariana anterior. 

 

Metodologia  

Estudo prospetivo observacional realizado num hospital terciário entre janeiro 2014 e junho 2018. 

Foram incluídas gestações únicas com índice de Bishop (IB)<6, uma cesariana prévia e indicação 

para ITP, em que foi utilizado um cateteter Foley para priming cervical. Os desfechos primários 

avaliados foram: IB≥6 após exteriorização do cateter e ocorrência de parto num intervalo inferior 

a 48h após a inserção. Foram também avaliados os efeitos adversos, a dosagem de ocitocina, 

tipo de parto, ocorrência de febre intraparto, morbilidade e mortalidade materna e neonatal. 

 

Resultados  

Foram incluídas 33 mulheres; nenhuma tinha PVAC. O IB médio antes do priming cervical foi 2 e 

a mediana de idade gestacional 40 semanas. Após remoção do cateter, 55% (18/33) apresentava 

um colo favorável. A indução falhada ocorreu em 42% (14/33) dos casos. A ITP foi bem-sucedida 

em 58% das mulheres (19/33) e 53% destas teve um parto vaginal. A taxa de parto vaginal foi 

maior em mulheres com IB≥6 (69% vs.16%;p=0,033). Em 68% das mulheres o parto ocorreu em 

<48 horas. Mulheres com IB<6 necessitaram de doses mais altas de ocitocina (4mUI/min 

vs.3mUI/min; p=0,043). Foram documentados 2 casos de rotura do balão e 3 casos de 

dor/desconforto. A taxa de febre intraparto foi 0,03% (1/33). Não houve morbidade materna ou 

neonatal. 

 

Conclusões  

Em mulheres com uma cesariana anterior, o priming cervical com cateter Foley parece associar-

se a baixo risco de eventos adversos e mulheres com IB≥6 parecem ter uma maior taxa de sucesso 

de ITP e parto vaginal. 
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PO38 - INDUÇÃO DE TRABALHO DE PARTO EM GRÁVIDAS COM CESARIANA ANTERIOR 

Joana Simões1; Fernanda Vilela1; Amália Pacheco1; Ana Paula Silva1 

1 - Centro Hospitalar Universitário do Algarve - Unidade de Faro 

 

Introdução  

A cesariana está associada a vários riscos materno-fetais e tem sido considerada uma das 

complicações mais comuns da indução do trabalho de parto. A taxa de sucesso de parto vaginal 

após cesariana é de 60 a 80% pelo que esta possibilidade, na ausência de contra-indicações 

materno-fetais, deve ser oferecida. 

 

Objectivos  

Caracterizar a via de parto em mulheres com cesariana anterior, submetidas a indução de trabalho 

de parto. 

 

Metodologia  

Análise retrospetiva das grávidas submetidas a indução de trabalho de parto no Centro Hospitalar 

e Universitário do Algarve, Unidade de Faro, no ano de 2017. Da amostra de 487 grávidas 

submetidas a indução do trabalho de parto foram incluídas na analise 43 (8,9%), que tinham 

cesariana prévia. 

 

Resultados  

A média de idades foi de 30,5 anos. Os principais motivos para indução foram: gravidez de 41 

semanas (37,21%), diabetes gestacional (25,58%) e rotura prematura de membranas 

(11,63%).  55,81% acabou por ser submetida a cesariana e 44,19% tiveram um parto vaginal. O 

principal motivo para cesariana foi tentativa frustrada de indução do trabalho de parto (54,6%), 

seguido de incompatibilidade feto-pélvica (16,67%) e trabalho de parto estacionário (12,5%). 

Quanto ao tipo de indução, foram utilizadas perfusão ocitócica e sonda de Foley. Das induções 

realizadas com perfusão ocitócica, o parto vaginal ocorreu em 46,15% e a cesariana em 53,85%. 

Das induções com sonda de Folley, em 25% ocorreu parto vaginal e em 75% cesariana.  

Quanto às complicações, houveram 2 casos de hemorragia pós-parto por atonia uterina (4,66%) 

e 1 caso de pré-eclâmpsia grave (2,33%). 

 

Conclusões  

Atualmente sabe-se que a realização de cesariana não contra-indica per si um parto vaginal. A 

indução de trabalho de parto em grávidas de termo com cesariana nos antecedentes revelou ser 

um procedimento seguro. Na amostra estudada foi oferecida essa possibilidade, ocorrendo parto 

vaginal em  44,19%. Não houve nenhum caso de rotura uterina. 

 

Palavras-chave: Indução, trabalho de parto, cesariana, perfusão ocitócica, sonda de Foley 

 

 

 

 

 



 

PO39 - DESFECHO DAS INDUÇÕES DO TRABALHO DE PARTO DURANTE 1 ANO NO CMIN 

Mariana Coroado1; Joana Portela Dias1; Rafael Brás1; Gonçalo Inocêncio1; Jorge Braga1 

1 - Centro Materno-Infantil do Norte, Porto 

 

Introdução  

A indução do trabalho de parto consiste no desencadeamento artificial de contrações uterinas, 

antes do seu início espontâneo, tendo como objetivo o parto vaginal. Qualquer método de indução 

parece ser bem sucedido na presença de um índice de Bishop favorável. 

 

Objectivos  

Avaliação do desfecho e intercorrências das induções do trabalho de parto decorridas no Centro 

Materno-Infantil do Norte (CMIN) durante um ano. 

 

Metodologia  

Estudo retrospetivo sobre as induções do trabalho de parto que decorreram no nosso hospital 

entre janeiro e dezembro de 2017. Em cada caso, foi avaliado o motivo e método de indução, a 

idade gestacional, as características maternas, as intercorrências durante o procedimento e o tipo 

de parto. 

 

Resultados  

Durante o período de estudo, realizaram-se 479 induções do trabalho de parto. A idade gestacional 

mediana à data de indução era de 40 semanas. Cerca de 70% das mulheres eram nulíparas. 

O índice de Bishop médio à admissão era de 3. O principal motivo de indução foi a prevenção de 

pós-datismo, seguido de diabetes gestacional não tratada com insulina e restrição do crescimento 

fetal. O método mais utilizado foi o misoprostol vaginal. A dinoprostona associou-se com maior 

frequência a taquissistolia. O intervalo de tempo médio até ao parto foi de aproximadamente 18 

horas, com um máximo de 2 dias e 16 horas. A taxa de partos vaginais foi de 73%. O motivo mais 

frequente para parto por cesariana foi a constatação de estado fetal não tranquilizador intraparto. 

16% das cesarianas foram realizadas for falha de indução do trabalho de parto. 

 

Conclusões  

A maioria das grávidas submetidas a indução eram nulíparas apresentando um índice de 

Bishop desfavorável. Contudo, a taxa de partos vaginais na sequência de indução do trabalho de 

parto no nosso hospital mantém-se elevada, com uma taxa reduzida de intercorrências graves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PO40 - ITP, FACTOR DE RISCO PARA PARTO INSTRUMENTADO? 

Rita Palmar Ribeiro1; Lília Frada1; Lara Caseiro1 

1 - Hospital Espírito Santo Évora 

 

Introdução  

Desde 1990 que se verificou um aumento em 140% da indução do trabalho de parto (ITP), o que 

explica o desenvolvimento de inúmeros estudos sobre o assunto, incluindo a comparação dos 

desfechos obstétricos de partos resultantes de trabalho de parto espontâneo e  os resultantes de 

ITP. De destacar que múltiplos estudos têm verificado uma associação entre ITP e um maior 

número de cesarianas. 

 

Objectivos  

Determinar se, em gestantes com indicação para parto vaginal, os desfechos obstétricos variam, 

significativamente, consoante a entrada em trabalho de parto ser espontânea ou induzida. 

 

Metodologia  

Este estudo abrange 1299 mulheres entre os 14 e os 46 anos que tiveram o parto no H.E.S.E. 

entre 01-01-2017 e 30-06-2018. Trata-se de uma amostra seleccionada a partir de 1638 gestantes 

por exclusão dos casos com indicação para cesariana electiva. Analisou-se retrospectivamente os 

processos clínico. Usou-se o SPSS na análise estatística. 

 

Resultados  

No total dos 1243 partos considerados, um terço foi induzido (ITP 33,1%; n=411 vs Espontâneo 

66,9%; n=832). Mil e sessenta mulheres (ITP N=342; 83,2% vs Espontâneo N=718; 86,3%) 

tiveram parto vaginal e 183 (ITP N=69; 16,8% vs Espontâneo N=114; 13,7%) cesariana. Das que 

tiveram parto vaginal, foram distócicos com ventosas 201 (ITP N=78; 19% vs Espontâneo N=123; 

14,8%) e com fórceps 60 (ITP N=31; 7,5% vs Espontâneo N=29; 3,5%). 

 Verificou-se diferenças significativas entre os 2 grupos quanto ao tipo de parto (p=0,001) à custa 

de uma maior incidência de partos por ventosa/fórceps nas mulheres com indução (ITP N=109; 

26,5% vs. Espontâneo N=152; 18,3%). A urgência das cesarianas nos dois grupos (Urgente – ITP 

N=59; 85,5% vs Espontâneo N=86, 75,4%; e Emergente – ITP N=10; 14,5% vs Espontâneo N=28; 

24,6%) não foi estatisticamente significativa. 

 

Conclusões  

Neste estudo verificou-se uma maior incidência de parto instrumentado, não se identifcando um 

maior número de cesarianas, contrariamente ao descrito pela literatura.  

 

Palavras-chave: ITP, Desfechos obstétricos, Parto instrumentado 

 

 

 

 

 



 

PO41 - INDUÇÃO DO TRABALHO DE PARTO ÀS 41 SEMANAS: QUAL O IMPACTO NOS 

DESFECHOS OBSTÉTRICOS? - UMA ANÁLISE DE DUAS DÉCADAS. 

Ana Calhau1; Rita Salgueiro Neto1; Rita Leiria Gomes1; Filipa Castro Coelho1; Manuela Silva1; 

Cremilda Barros1 

1 - Hospital Central do Funchal 

 

Introdução  

Apesar de permanecer controverso qual a idade gestacional (IG) indicada para iniciar intervenções 

que visem o parto, a indução do trabalho de parto (ITP) às 41 semanas parece reduzir a 

mortalidade perinatal e demonstra eficácia na redução da taxa de cesarianas.  

 

Objectivos  

Avaliar as gestações com IG prolongada ( 41 semanas), o sucesso da ITP nestas gestantes e 

o seu impacto na taxa de cesarianas, comparando com os resultados globais do Serviço de 

Obstetrícia do Hospital Dr. Nélio Mendonça (HNM).   

Avaliar a morbimortalidade fetal nas gestações prolongadas. 

 

Metodologia  

Estudo retrospectivo das grávidas com 41 semanas internadas no HNM entre 1997 e 2017 (21 

anos). Análise estatística com IBM SPSS 25.0. A estatística é significativa para p<0.05. 

 

Resultados  

Dos 50873 partos ocorridos, 6440 gestações (12,7%) atingiram as 41 semanas de gestação, das 

quais 4704 (73%) foram submetidas a ITP. Verificou-se um aumento significativo do número de 

gestações a atingir as 41 semanas (p<0,0001). 58% da amostra eram grávidas nulíparas. 

A taxa de cesarianas da população com 41 semanas foi 27% vs. 26% na população obstétrica 

total. Apenas 13% das cesarianas se deveram a falha na ITP.  

Da população com 41 semanas submetida a ITP>=3 dias (484/4704), 48% teve um parto vaginal, 

no entanto verificou-se um aumento significativo na taxa de cesarianas neste subgrupo 

(p<0,0001).  

Idade 40 anos é fator de risco para gestações prolongadas (p<0,0001).  

O peso médio dos recém-nascidos na população com 41 semanas foi 3482 g. Tanto IG prolongada 

como ITP às 41 semanas foram fatores de risco para Índice de Apgar <7 ao 5º min (p<0,0001).  

 

Conclusões  

Ao longo das duas últimas décadas ocorreu um aumento do número de gestações a atingir o limite 

de termo e, por conseguinte, a um aumento no número de ITP, que parecem associar-se a maior 

morbilidade fetal.  

A idade materna avançada parece estar relacionada com a IG prolongada.  

 

Palavras-chave: indução do trabalho de parto, idade gestacional prolongada, mobilidade 

fetal 

 

 



 

PO42 - INDUÇÃO DO TRABALHO DE PARTO COM MISOPROSTOL: FREQUÊNCIA DE 

ADMINISTRAÇÃO  E DESFECHOS OBSTÉTRICOS E NEONATAIS 

Dora Antunes1,2; Iolanda Ferreira1; Ana Luísa Areia1,2; Paulo Moura1,2 

1 - Serviço de Obstetrícia A – Maternidade Daniel de Matos, Centro Hospitalar e Universitário de 

Coimbra, EPE; 2 - Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 

 

Introdução  

De acordo com as recomendações científicas atuais, um dos esquemas mais cómodos e eficazes 

para a indução do trabalho de parto (ITP) com misoprostol é a administração de 25µg oral de 2/2 

horas, totalizando 7-8 administrações diárias. 

 

Objectivos  

Avaliar os resultados da implementação do novo protocolo de ITP com misoprostrol no nosso 

serviço desde outubro de 2017. 

 

Metodologia  

Estudo observacional retrospetivo e comparativo de ITP com misoprostol segundo o novo 

protocolo (25µg oral de 2/2h) – Grupo 1 versus o protocolo prévio (25µg oral de 4/4h) – Grupo 2 

(controlo). 

 

Resultados  

Incluímos 119 induções no grupo 1 e 107 induções no grupo 2. 

Variável Sem diferença estatisticamente 

significativa entre os 2 grupos (p>0,05) 

Idade média das mulheres p=0,10 

Idade gestacional à data da ITP p=0,46 

Motivo da ITP p=0,76 

Número médio de tomas de misoprostol p=0,82 

Tempo médio entre o início da ITP e a transferência para a Sala de Partos p=0,33 

Tempo médio entre a ITP e o parto p=0,88 

Tipo de parto p=0,53 

Número de cesarianas p=0,41 

Cesarianas por indução falhada p=0,29 

Sofrimento fetal p=0,63 

Índice de Apgar ao 1ºmin <3 p=0,29 

  

Apesar do Índice de Massa Corporal (IMC) médio das mulheres ser superior no grupo 1 

(29,95±5,02 (20-43) vs 29,47±5,6 (19-44), p=0,01), não existe uma associação entre o IMC e o 

número de tomas de misoprostol em ambos os grupos (p=0,39 vs p=0,13). Embora pareça existir 

uma associação entre o número de tomas de misoprostol e o peso dos recém-nascidos ao 

nascimento no grupo 1 (p=0,01 vs p=0,84), o mesmo não se verificou para o percentil do perímetro 

abdominal fetal (p=0,52 vs p=0,28). 

 

 



 

Conclusões  

No nosso estudo, os dois esquemas de ITP com misoprostol não apresentaram diferenças 

significativas. Contudo, atendendo ao curto intervalo de tempo decorrido desde a instituição do 

novo protocolo e a amostra reduzida, seria desejável uma reavaliação posterior. 

 

Palavras-chave: Indução do trabalho de parto, protocolo, desfechos obstétricos e neonatais 

 

 

  



 

PO43 - INDUÇÃO DO TRABALHO DE PARTO E PIORES DESFECHOS OBSTÉTRICOS: 

VERDADE OU MENTIRA? 

Lília Frada1; Ana Rita Ribeiro1; Joana Brito2; Cláudia Leão3; Inês Henriques4; Policarpo Rua1 

1 - Hospital do Espírito Santo, Évora; 2 – UCSP Viana do Alentejo; 3 - UCSF Planície; 4 - UCSF 

Alcaides 

 

Introdução  

A indução de trabalho de parto (ITP) é prática comum na Obstetrícia. Parece associada a um 

aumento de cesarianas, sendo a nuliparidade e imaturidade cervical consideradas factores de 

risco.  

 

Objectivos  

Determinar se a indução de trabalho de parto altera os desfechos obstétricos nas mulheres 

nulíparas e multíparas.  

 

Metodologia  

Este estudo compara os desfechos obstétricos de 4 grupos criados pela intersecção de 2 variáveis: 

indução de trabalho de parto (com e sem) e paridade (nulípara e multípara). Sendo que nas 

induções só se recorreu a misoprostol/ocitocina. A amostra é de conveniência abrangendo 1172 

mulheres entre os 46 e os 14 anos de idade (média: 30,3) que pariram no Hospital do Espírito 

Santo entre 01-01-2017 e 30-06-2018. Foi selecionada a partir de 1638 gestantes por exclusão 

dos casos sem dados, com indicação para cesariana electiva ou com cesarianas anteriores. 

Colheram-se os dados a partir do livro de partos e processos clínicos. Usou-se o SPSS na análise 

estatística. 

 

Resultados  

No total das 1172 mulheres a maioria eram nulíparas (55,6%; n=652). Neste subgrupo a maioria 

dos partos induzidos foram distócicos (57,5%; n=150). Os partos por ventosa/fórceps 

contabilizaram 35,7% e os partos por cesariana 21,8%. Já os partos não induzidos foram 

maioritariamente eutócicos (57,7%; n=225). Os partos por fórceps/ventosa corresponderam a 

27,7% e os partos por cesariana 14,6%. Houve uma diferença significativa entre indução e não 

indução (p=0,001). 

No grupo das multíparas (44,4%; n=520) a grande maioria dos partos induzidos foram eutócicos 

(84,1%; n=122). Os partos por fórceps/ventosa totalizaram 10,3% e as cesarianas 5,5%. Nos 

partos não induzidos os dados foram praticamente sobreponíveis (eutócicos: 86,1%; n=323; 

fórceps/ventosa: 7,8%; cesarianas: 6,1%). Não houve uma discrepância significativa entre indução 

e não indução. 

 

Conclusões  

Embora numa abordagem inicial possa parecer que a indução de trabalho de parto prejudica os 

desfechos obstétricos, esta diferença só se parece verificar-se nas nulíparas. 

 

Palavras-chave: Paridade, Indução do trabalho de parto 

 



 

Morbilidade grave em Obstetrícia 
 

PO44 - EPIGASTRALGIAS NA GRAVIDEZ – A IMPORTÂNCIA CLÍNICA 

Sara Dias Leite1; Mariana Ormonde1; Bruna Melo1; Carlos Ponte1 

1 - Hospital Divino Espirito Santo, EPE, Ponta Delgada 

 

Introdução  

Diariamente morrem cerca de 830 mulheres por complicações associadas à gravidez e parto, 

sendo a maioria evitável.  

O síndrome HELLP (Hemolysis, Elevated Liver Enzymes, Low Platelets), quando presente, 

aumenta a morbi-mortalidade materna. Tem uma prevalência de 0,1-0,2%, sendo mais frequente 

em multíparas. Em 10% dos casos relaciona-se com pré-eclâmpsia grave. Raramente cursa com 

coagulação intravascular disseminada, descolamento da placenta, lesão renal aguda, edema 

pulmonar, hematoma hepático ou descolamento da retina. 

 

Objectivos  

Descrever um caso clínico de Síndrome HELLP 

 

Metodologia  

Revisão de caso clínico de grávida com HELLP no Hospital Divino Espirito Santo e da literatura 

 

Resultados  

Primigesta de 30 anos, 40 semanas e 2 dias, saudável, recorre ao Serviço de Urgência por 

epigastralgias, cefaleias e escotomas. À admissão apresenta-se normotensa, toque vaginal com 

colo formado e fechado e traçado cardiotocográfico tranquilizador. Analiticamente com Hb 

12,9g/dL, plaquetas 110000/uL, AST 47 U/L, ALT 46 U/L, LDH 219U/L e proteinúria ocasional 0,19 

g/L  

Decide-se internamento para vigilância. Por agravamento clinico é efetuada cesariana. 

No pós-operatório imediato verifica-se agravamento analítico, com plaquetas 75000/uL, AST 125 

U/L, ALT 100 U/L, LDH 308 U/L, motivando internamento na Unidade de Cuidados Intermédios. 

Melhoria clinica e analítica francas, tendo alta ao quarto dia pós-operatório. 

 

Conclusões  

O síndrome HELLP associa-se a morbilidade materna grave. A sua apresentação é variável, sendo 

a epigastralgia o sintoma mais comum. Este não deve ser desvalorizado, uma vez que as 

alterações das enzimas hepáticas podem ser mínimas nos estadios iniciais da doença. 

O fim da gravidez é o único tratamento eficaz, pelo que não se deve protelar o parto nas gestações 

com mais de 34 semanas. 

A suspeita diagnóstica e conduta atempada são pilares fundamentais para o sucesso destes 

casos. 

  

Palavras-chave: HELLP, epigastralgias 

 

 



 

PO45 - A VIA DE PARTO NA GRÁVIDA COM PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA IDIOPÁTICA 

Mariana Ormonde1; Maria Inês Raposo1; Mariana Cardoso1;  Sara Dias Leite1; André Sampaio1; 

Carlos Ponte1 

1 - Hospital do Divino Espírito Santo, Ponta Delgada 

 

Introdução  

A Púrpura Trombocitopénica Idiopática (PTI) é provocada por auto-anticorpos tipo IgG. A 

trombocitopenia pode agravar-se na gravidez e o principal risco é a hemorragia materna durante 

e no pós-parto. O recém-nascido tem risco de hemorragia intracraniana de 1%. A abordagem 

desta entidade clínica requer uma equipa multidisciplinar. 

A Púrpura Trombocitopénica Idiopática (PTI) é provocada por auto-anticorpos do tipo IgG. A 

trombocitopenia pode agravar-se progressivamente na gravidez. O principal risco é a hemorragia 

materna durante e no pós-parto. O recém-nascido tem risco de hemorragia intracraniana de 1%. 

Esta entidade clínica necessita de uma abordagem multidisciplinar. 

 

Objectivos  

Avaliação da conduta prática na grávida em trabalho de parto com diagnóstico de PTI. 

 

Metodologia  

Estudo retrospetivo com análise de processo clínico. 

 

Resultados  

Nulípara, 35 anos, grávida de 37 semanas, com antecedentes de PTI medicada com 

corticosteróides. Transferida da ilha Terceira por Rutura Prematura de Membranas e 

trombocitopenia severa (24 000/µl). Durante o internamento houve necessidade de realizar 

corticoterapia sistémica e imunoglobulina humana, com apoio do serviço de Hematologia. Após 

início de trabalho de parto espontâneo, tranfundiu-se um pool de plaquetas, com subida para 32 

000/µl. No início do segundo estadio do trabalho de parto, constatou-se que a apresentação fetal 

se encontrava em variedade posterior. A cardiotocografia demonstrava desacelerações tardias e 

variabilidade diminuída. Estes factos foram partilhados com a equipa Anestésica e Pediátrica e 

decidiu-se aguardar, pelos riscos inerentes à realização de Cesariana ou Parto Instrumentado. 

Após período expulsivo prolongado com rotação manual da apresentação, conseguiu-se realizar 

parto eutócico: nado vivo, 3140g, Índice Apgar 9/10?10. No pós-parto verificou-se hemorragia 

uterina controlada com novo pool de plaquetas. 

 

Conclusões  

O tratamento da PTI na gravidez com Prednisona e Imunoglobulina Humana aumenta o número 

de plaquetas e evita complicações hemorrágicas durante e após o parto. O tipo de parto 

preferencial é o eutócico. A orientação clínica deve ser multidisciplinar. 

 

Palavras-chave: púrpura trombocitopénica idiopática, gravidez, parto 

 

 

 



 

PO46 - ROTURAS UTERINAS – A REALIDADE DE UM HOSPITAL PERIFÉRICO 

Rita Queiros1; Ana Correia1; Helena Nascimento1 

1 - Centro Hospitalar Baixo Vouga, Aveiro 

 

Introdução  

A Rotura Uterina (RU) é uma emergência obstétrica podendo ocorrer durante a gravidez e no 

trabalho de parto. É um evento raro, associado a morbimortalidade maternofetal significativa. 

 

Objectivos  

Avaliar a incidência, os fatores de risco, as consequências maternofetais e a fertilidade após RU 

ocorridas no nosso serviço. 

 

Metodologia  

Estudo retrospetivo observacional, com a análise dos processos clínicos de grávidas com rotura 

uterina, diagnosticados de Janeiro de 2003 a Dezembro de 2017, no Departamento de Ginecologia 

e Obstetrícia do Centro Hospitalar Baixo-Vouga, num total de 15 casos. 

 

Resultados  

No período estudado ocorreram 25627 partos, tendo-se contabilizado 15 casos de RU; a 

incidência global foi de 5,8 por 10000 nascimentos; o fator comum encontrado foi a existência de 

uma ou mais cesarianas anteriores. Do total, 87% ocorreram antes do parto. Não se verificou 

nenhum caso de morte materna; a morbilidade foi significativa, tendo sido realizada histerectomia 

periparto num caso. Em relação à morbilidade fetal e perinatal, verificou-se uma morte fetal e dois 

casos de alterações neurológicas graves. Nas nossa amostra apenas ocorreu uma gravidez bem 

sucedida após a rotura uterina. 

 

Conclusões  

Este estudo mostrou que uma cesariana anterior foi um fator de risco predominante, uma vez que 

se verificou em todos os casos. O diagnóstico e a decisão terapêutica rápida, aliadas à 

disponibilidade imediata de meios humanos e técnicos são essenciais para um desfecho clínico 

favorável.  

 

Palavras-chave: Rotura, Morbimortalidade, Cesariana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PO47 - MIOPATIA DE BETHLEM – REFLEXÃO SOBRE O TRABALHO DE PARTO 

Cristiana Moreira1; Joana Portela Dias1; Tânia Barros1; Gonçalo Inocêncio1; Maria Do Céu 

Rodrigues1; Jorge Braga1 

1 - Centro Materno Infantil do Norte, Porto 

 

Introdução 

A miopatia de Bethlem é uma doença rara, autossómica dominante, causada por mutações do 

gene de uma das subunidades do colagénio tipo VI. Caracteriza-se por astenia com início e 

progressão variáveis e rigidez articular. Pode manifestar-se por diminuição dos movimentos fetais 

e hipotonia e atraso do desenvolvimento motor no período pós-natal. Sendo compatível com a 

vida, afeta também mulheres em idade reprodutiva, podendo condicionar a gravidez e a 

progressão do trabalho de parto. 

 

Apresentação do Caso 

Grávida de 26 anos, orientada para a consulta de diagnóstico pré-natal (DPN) por ter uma distrofia 

muscular congénita benigna - miopatia de Bethlem - diagnosticada aos 2 anos de idade, com 

mutação identificada no gene COL6A2. Apresentava astenia muscular com agravamento 

vespertino. Os estudos analítico e ecográfico do 1º trimestre foram normais. Após consulta de 

genética clínica e DPN, explicação do prognóstico da doença e período de reflexão, o casal opta 

por realização de exame invasivo. Foi efetuada biópsia das vilosidades coriónicas às 12 semanas 

e 6 dias e o estudo genético revelou que o feto era portador da mutação no gene COL6A2. O casal 

pediu interrupção médica da gravidez, decidindo posteriormente não prosseguir com o processo. 

Todo o seguimento da gravidez foi normal. Às 41 semanas de gestação ocorre trabalho de parto 

espontâneo, distócico com ventosa por exaustão materna, nascendo um feto de sexo feminino, 

3110g, índice de Apgar 9/10 ao 1º e 5º minutos  

A avaliação neurológica e o desenvolvimento do RN são normais até à data (3 meses). 

 

Conclusão 

Por se tratar de uma miopatia de músculos esqueléticos, não é espectável inércia uterina durante 

o trabalho de parto embora possam surgir dificuldades posicionais inerentes a contracturas 

musculares e debilidade materna. A doença muscular não é uma indicação absoluta para 

cesariana e o parto deve ser programado de forma individualizada. 

 

Palavras-chave: miopatia, parto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PO48 - ABCESSO RETROUTERINO VOLUMOSO APÓS PARTO INSTRUMENTADO 

COMBINADO 

Alexandra Ruivo Coelho1; Alexandra Queirós1;  Marta Brito1; Gonçalo Cardoso1; Catarina Frias2; 

Teresinha Simões1 

1 - CHLC - Maternidade Dr. Alfredo da Costa, Lisboa; 2 - Hospital Divino Espirito Santo, Ponta 

Delgada 

 

Introdução  

Na Obstetrícia, o domínio na execução de partos instrumentados é imperativo para uma boa 

prática clínica. Contudo, a falta de experiência na sua utilização tem levado a uma diminuição dos 

seu uso e aumento das complicações quando utilizado.   

 

Resultados  

Puérpera de 14 dias após parto instrumental (tentativa de extração por ventosa seguida de 

fórceps) noutra instituição, veio ao nosso serviço de urgência por queixas álgicas e febre, já tendo 

sido previamente observada em 2 outros centros. 

À entrada no SU apresentava-se taquicardia (FC 110 bpm), hipotensa (TA: 90/40), febril (TT 

38,5ºC), com dor intensa, defesa à palpação dos quadrantes inferiores do abdómen e toque 

vaginal doloroso, com abaulamento do FSP. Analiticamente, destacava-se elevação dos 

parâmetros inflamatórios (PCR: 25mg/dl) sem anemia. 

Foi realizada ecografia pélvica que identificou imagem de coleção líquida retrouterina, com 150mm 

de maior diâmetro e instituída antibioterapia tripla 

Foi submetida a drenagem do abcesso, por via vaginal, sob controlo ecográfico, com saída de 

exsudado purulento, em abundante quantidade (400ml) ficando com orifício de drenagem.  

Após 12 horas do procedimento constatou-se instalação de anemia (descida de 2g/dl) e foi 

solicitada TC abdomino-pélvica que revelou, na mesma localização, a formação de hematoma de 

dimensões idênticas ao abcesso drenado. Dada a estabilidade hemodinâmica e melhoria 

progressiva dos parâmetros de infeção, optou-se por atitude expectante, com resolução do quadro 

clínico. 

 

Conclusões  

Os partos instrumentados constituem uma ferramenta essencial na obstétrica estando 

concomitantemente associados a maiores riscos que o parto eutócico.  

Deve-se ter em conta que o uso sequencial de instrumentos exponencia o risco iatrogénico, tanto 

para a mãe como para o feto sendo crucial a avaliação cuidadosa de todo o canal de parto na 

presença de puérperas queixosas. 

 

Palavras-chave: abcesso retrouterino, parto instrumentado combinado, puerperio 

 

 

 

 

 

 



 

PO49 - DEISCÊNCIA DE HISTERORRAFIA APÓS CESARIANA: CASO CLÍNICO 

Andreia Fontoura Oliveira1; António Baptista Vilaça1; Joaquim Guerra Rodrigo1; Catarina Paiva1; 

Angelina Pinheiro1 

1 - Centro Hospitalar do Médio Ave, Santo Tirso 

 

Introdução  

A deiscência de histerorrafia é uma complicação rara após cesariana, porém potencialmente 

grave, podendo levar à ocorrência de hemorragia pós-parto, endometrite, peritonite 

localizada/generalizada ou sépsis. A infeção associada à deiscência de histerorrafia pode 

apresentar-se com sinais clínicos como dor supra-púbica ou vaginal, febre, taquicardia, anemia ou 

sépsis.  

 O diagnóstico desta condição implica um alto índice de suspeição clínica; o tratamento ideal é 

ainda controverso, estando descritas abordagens como histerectomia periparto, desbridamento e 

ressutura ou tratamento conservador mesmo na presença de infecção. 

 

Objectivos  

Descrição de um caso recente de deiscência de histerorrafia após cesariana, corrigido na nossa 

instituição. 

 

Descrição do caso clínico 

Sexo feminino, 36 anos. IIIGIIIP (3 cesarianas, realizadas noutra instituição). Recorreu ao SU ao 

sétimo dia de puerpério cirúrgico por febre isolada. À admissão apresentava ferida operatória sem 

drenagem, abdómen inocente e exame ginecológico sem alterações aparentes. Foi detectada em 

ecografia transvaginal imagem complexa multiseptada entre a parede anterior do útero e bexiga, 

sugestiva de abcesso; analiticamente com anemia, sem elevação dos parâmetros inflamatórios. 

Ficou internada e iniciou antibioterapia de largo espectro. Realizou TC abdominopélvica que 

revelou “volumosa coleção com gás na vertente anterior da cavidade pélvica, subjacente à parede 

abdominal anterior, moldando a bexiga, aparentemente em contiguidade com a cavidade uterina”. 

Dado agravamento clinico-analítico, foi submetida a laparotomia exploradora, tendo-se verificado 

hematoma organizado no espaço vesico-uterino e deiscência mediana de histerorrafia; efectuou-

se desbridamento de tecido de granulação e ressutura de histerorrafia. Apresentou evolução 

clínica, analítica e imagiológica favorável tendo tido alta ao décimo dia pós-operatório. 

 

Conclusões  

A deiscência de histerorrafia após cesariana é uma complicação rara deste procedimento; o 

diagnóstico e tratamento precoces desta complicação dependem do maior reconhecimento da 

possibilidade da sua ocorrência. Está ainda por definir qual a melhor estratégia terapêutica a 

adoptar neste contexto sendo necessários mais estudos sobre esta complicação, que permitam 

uniformizar a abordagem terapêutica. 

 

Palavras-chave: cesariana, deiscência de histerorarrafia 

 

 

 



 

PO50 - FATORES DE RISCO PARA "NEAR MISS " MATERNO NUM HOSPITAL TERCIÁRIO 

EM PORTUGAL 

Filipe Cordeiro1; Mariana Correia1; Madalena Lourinho1; Fernando Cirurgião1 

1 - Hospital de São Francisco Xavier, Lisboa 

 

Introdução  

A mortalidade materna é um parâmetro que permite avaliar a qualidade dos cuidados de saúde e 

que, representa um produto final de complicações que surgem na gravidez, parto e/ou puerpério. 

Há porém, um conjunto de mulheres com as mesmas condições sobrevive, ou seja, que fica 

exposta a um evento de morbilidade materna grave ou near miss. A identificação de fatores de 

risco neste último grupo, permitirá adotar medidas específicas que permitam o seu controlo. 

 

Objectivos  

Avaliar fatores de risco associados a morbimortalidade materna numa Unidade de Cuidados 

Intensivos de um Hospital Terciário (Hospital de São Francisco Xavier). 

 

Metodologia  

Realizado estudo observacional de corte transversal entre 2010 e 2017. Neste período, ocorreram 

neste hospital um total de 19 446 partos, tendo sido selecionadas 103 puérperas, internadas na 

Unidade de Cuidados Intensivos com critérios de morbilidade materna grave. Realizada análise 

bivariada com teste do qui-quadrado e de Fisher, calculando-se ainda o odds ratio (OR) com o 

intervalo de confiança de 95%. 

 

Resultados  

Foram encontrados como fatores de risco para near miss materno: idade superior a 30 anos (OR 

14,2, IC 95% 10,3-20,1), antecedentes de cesariana (OR 3,3, IC 95% 1,1-7,4), vigilância 

inadequada da gestação (OR 5,5 IC 95 2,1-7,5), complicações hemorrágicas (OR 8,9, IC 95% 5,4-

17,8), doenças hipertensivas na gravidez (OR 16,3, IC 95% 8,2-32,7), parto por cesariana (OR 

23,3, IC 95% 9,4-57,7) e a anestesia geral (OR 21,2, IC 95% 13,2-36,6). 

Foi também demonstrada relação com a morbilidade neonatal (OR 10,7, IC 95% 9,4-57,7). 

 

Conclusões  

No hospital onde foi conduzido o estudo e no período descrito, foi encontrada uma taxa de near 

miss materno de 5,3 por cada 1000 partos. Estes tiveram impacto na morbilidade neonatal. 

Conhecendo os fatores de risco existentes será possível traçar estratégias que visam promover a 

saúde das grávidas e puérperas e minimizar as consequências que advêm da morbilidade materna 

grave.  

 

 

 

 

 

 



 

PO51 - ORIENTAÇÃO DAS LESÕES INTRAEPITELIAIS CERVICAIS DE ALTO GRAU NA 

GRAVIDEZ 

Filipe Alfaiate1; Teresa Rebelo1,2; Maria Margarida Figueiredo Dias1,2 

1 - Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra; 2 - Serviço de Ginecologia do Centro 

Hospitalar e Universitário de Coimbra 

 

Introdução  

O cancro do colo do útero é uma das neoplasias mais frequentemente diagnosticadas durante a 

gravidez. Esta tem-se mostrado como um momento conveniente para a realização do rastreio, na 

medida em que a mulher pode ainda não o ter realizado e as lesões intraepiteliais cervicais de alto 

grau (HSIL) apresentam um pico de incidência em simultâneo à idade reprodutiva. No entanto, 

diversos fatores fisiológicos intrínsecos à gravidez, como alterações no colo do útero e 

imunossupressão local, tornam difícil a interpretação da citologia e colposcopia, assim como 

aumentam a possibilidade do risco de evolução das lesões. 

 

Objectivos  

Este trabalho tem como objetivo definir quais os aspetos clínicos mais significativos para 

orientação de lesões HSIL durante a gravidez. 

 

Metodologia  

Foi realizada uma pesquisa de artigos científicos na “PubMed”, publicados entre 2008 e 2018, com 

os termos MeSH: “Cervical intraepithelial neoplasia”, “Pregnancy outcome”, “Squamous 

intraepithelial lesions of the cervix”. 

 

Resultados  

O diagnóstico precoce de HSIL na gravidez é de extrema importância, pois pode evitar a 

progressão para doença invasiva. A utilização combinada do uso de biomarcadores (e.g. Ki-67, 

p16, e glicodelina), juntamente com exames de citologia, genotipagem do HPV e colposcopia, 

permite um diagnóstico mais preciso, com implicações no controlo destas lesões. Na pesquisa 

científica realizada está descrita a comparação entre as várias técnicas excisionais e ablativas, 

tendo em conta a idade da grávida, profundidade da excisão e complicações da gravidez. 

 

Conclusões  

O diagnóstico e terapêutica de lesões HSIL continua a ser motivo de discussão. Apesar de alguns 

estudos sugerirem que os procedimentos excisionais são seguros, principalmente no primeiro 

trimestre da gravidez, a maioria refere que um eventual tratamento pode ser diferido para o pós-

parto. Esta opinião, mais consensual, é baseada na elevada taxa de regressão deste tipo de lesões 

e nas complicações que decorrem durante a gravidez, aquando da realização de técnicas 

excisionais. 

 

Palavras-chave: Cervical intraepithelial neoplasia, Pregnancy outcome, Squamous 

intraepithelial lesions of the cervix 

 

 



 

PO52- ECLÂMPSIA NO PÓS-PARTO TARDIO APÓS RETENÇÃO PARCIAL DA PLACENTA 

 Laura Tavares Cruz1; Catarina Reis Carvalho1; Claudia Araujo1; Diogo Ayres-De-Campos1 

1 - Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte, Faculdade de Medicina da 

Universidade de Lisboa 

 

Introdução  

O diagnóstico diferencial das convulsões na gravidez é vasto, incluindo epilepsia, eclâmpsia e 

acidente vascular cerebral. Na eclâmpsia, 11-44% dos casos desenvolvem-se no puerpério, 

geralmente nas primeiras 48 horas. Raramente ocorrem após esse período, denominando-se 

eclâmpsia tardia. 

 

Objectivos  

Apresentar um caso atípico de convulsão pós-parto. 

 

Metodologia  

Consulta do processo clínico da doente. 

 

Resultados  

Grávida de 16 anos sem antecedentes relevantes, nulípara, com gravidez sem intercorrências 

vigiada no centro de saúde e consulta de termo num hospital terciário. Foi internada por trabalho 

de parto de início espontâneo resultando num parto eutócico. No segundo dia de puerpério por 

perdas hemáticas aumentadas realizou ecografia que revelou retenção de fragmentos 

placentários. Foi submetida a curetagem uterina instrumental sob controlo ecográfico, com saída 

de quantidade moderada de estruturas placentárias. Decorridas 72 horas após o parto, verificou-

se subida tensional (sistólicas de 151-136; diastólicas de 89-76 mm Hg) e dois episódios seguidos 

de crises tónico-clónicas generalizadas, não precedidas de cefaleias. Após administração de 

sulfato de magnésio, as convulsões não recorreram e não se verificaram alterações no exame 

neurológico. Realizou tomografia computadorizada cerebral e ressonância magnética nuclear 

cerebral inconclusivas quanto ao diagnóstico de trombose venosa da furcula. Analiticamente 

observou-se aumento ligeiro da desidrogenase lática e da proteinúria de 24 horas (324 mg/dL). 

Iniciou enoxaparina e nifedipina. Durante o restante puerpério manteve-se normotensa e 

assintomática. Teve alta ao nono dia de puerpério, orientada para a consulta do puerpério e 

Neurologia. Nos meses de seguimento manteve-se assintomática. 

 

Conclusões  

As crises convulsivas no puerpério tardio colocam desafios diagnósticos que nem sempre são 

possíveis de esclarecer. A principal hipótese diagnóstica colocada foi de eclâmpsia tardia. Sabe-

se que a placenta produz fatores angiogénicos e anti-angiogénicos causadores da lesão epitelial, 

postulando-se neste caso que a retenção parcial da placenta possa prolongar a sua produção, 

levando à ocorrência mais tardia da crise eclâmptica. 

 

 

 



 

PO53- MORBILIDADE MATERNA E NEONATAL DOS PARTOS AUXILIADOS POR FÓRCEPS 

OCORRIDOS NO HOSPITAL PEDRO HISPANO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS 

Mafalda Laranjo1; Mariana Dória1; Paulo Manarte1 

1 - Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM) / Hospital Pedro Hispano (HPH), Matosinhos 

 

Introdução  

Desde o final do século XVI que são utilizados fórceps para auxiliar a extração fetal. A morbilidade 

materno-fetal associada varia de acordo com as instituições e o treino dos profissionais.  

 

Objectivos  

Avaliar a morbilidade materno-fetal da utilização de fórceps no Hospital Pedro Hispano (HPH) nos 

últimos 5 anos. 

 

Metodologia  

Estudo retrospetivo com base no registo eletrónico. Foram recolhidos dados sobre o parto e 

complicações maternas e neonatais cujo parto auxiliado por fórceps ocorreu entre Julho de 2012 

e Junho de 2018  

 

Resultados  

Dos 6380 partos vaginais realizados no HPH ao longo de 5 anos, 32% foram instrumentados, e, 

destes, 1925 foram auxiliados por ventosa e 93 (1.5%) por fórceps de Simpson. 

Os fórceps foram aplicados em parturientes com idade média de 31 anos; 29% delas eram 

multíparas e 38% dos casos foram trabalhos de parto induzidos. 

A idade gestacional média foi de 38 semanas, sendo 10 prematuros, com um peso médio de 

3107g. 

Foram aplicados por causas maternas em 86% dos casos e por estado fetal não tranquilizador em 

14%. A utilização de ventosa obstétrica prévia à aplicação de fórceps ocorreu em 48 casos (52%).  

A episiotomia apenas não foi realizada num caso, onde ocorreu laceração perineal de grau I. 

Registaram-se 14 casos de laceração perineal de grau III, 1 caso de grau IV e 5 casos de laceração 

do colo. 

Dos recém-nascidos, apenas um apresentou índice de Apgar <7 ao 5º minuto e 24% necessitaram 

de internamento na unidade de cuidados intensivos, sendo as patologias do foro respiratório e a 

prematuridade as causas mais frequentes de internamento. 

 

Conclusões  

Uma vez que a extração fetal por fórceps é um procedimento importante na Obstetrícia, é 

necessário um treino constante para manter os valores de morbilidade nos internacionalmente 

aceites. Na nossa instituição, apesar de pouco utilizados, os desfechos são semelhantes aos 

descritos para o procedimento. 

 

Palavras-chave: Fórceps, morbilidade materno-fetal 

 

 

 



 

PO54- DESFECHOS MATERNO-FETAIS DAS GRÁVIDAS COM DIABETES GESTACIONAL: 

CASUÍSTICA DE 7 ANOS DO HOSPITAL PEDRO HISPANO (HPH) 

Mariana Dória1; Mafalda Laranjo1; Diana Monteiro1; Rosa Maria Príncipe1; Adelina Sá Couto1 

1 - Unidade Local de Saúde de Matosinhos / Hospital Pedro Hispano, Matosinhos 

 

Introdução  

A Diabetes Gestacional (DG) constitui uma das doenças associadas à gravidez com maior taxa 

de complicações materno-fetais. O Grupo de Estudos de Diabetes e Gravidez (GEDG) da 

Sociedade Portuguesa de Diabetologia tem monitorizado anualmente esta entidade, publicando 

resultados de equipas multidisciplinares hospitalares. 

 

Objectivos  

Avaliar os desfechos materno-fetais das grávidas com DG seguidas na Consulta Externa do HPH 

no período de 7 anos e comparar com o registo nacional.  

 

Metodologia  

Análise retrospetiva dos dados das grávidas com DG cuja vigilância da gravidez e parto ocorreu 

no HPH entre janeiro de 2011 e dezembro de 2017. 

 

Resultados  

Durante o período analisado, foram vigiadas 440 grávidas com DG (idade média de 33,3 anos e 

índice massa corporal de 27,4Kg/m2). Em 44,8% foi realizada insulinoterapia. O parto ocorreu, em 

média, às 38 semanas (7,7% de prematuros, 45% de partos induzidos, 39% de taxa de cesarianas 

e 16% de instrumentação). O peso médio dos recém-nascidos foi de 3133g (7,3% de recém-

nascidos grandes para a idade gestacional (GIG)). O índice de Apgar dos recém-nascidos foi <7 

ao 5ºminuto em 0,22% dos casos.  

Quanto a complicações maternas, foram identificados 18 casos de hipertensão gestacional (4,1%), 

16 casos de pré-eclâmpsia (3,6%), 7 casos de hidrâmnios (1,6%) e 1 caso de morte fetal in útero 

(0,2%). As comorbilidades fetais mais frequentemente encontradas foram: hiperbilirrubinemia 

(18,6%), hipoglicemia neonatal (5,9%) e síndrome de dificuldade respiratória (2,5%).  

 

Conclusões  

Comparando os nossos resultados com os obtidos pelo GEDG, verificamos que a nossa amostra 

apresenta um IMC inicial superior à média nacional (27,4 versus 26,86 Kg/m2), bem como uma 

incidência superior de pré-eclâmpsia (3,6% versus 3,1%) e de hipoglicemia neonatal (5,9% versus 

4,3%), mas inferior de hidrâmnios (1,6% versus 2,7%), de GIG (7,3% versus 8,8%) e de 

macrossomia (3,4% versus 4,4%). A nossa taxa de reclassificação foi de 83,4% (versus 65%). 

 

Palavras-chave: diabetes gestacional, desfechos materno-fetais 

 

 

 

 



 

PO55 - TRANSFERÊNCIA DE DOENTES OBSTÉTRICAS PARA OS CUIDADOS INTENSIVOS 

– REVISÃO DE 10 ANOS 

Ana Marta Pinto1; Joana Silva1; Sofia Pedrosa1; Isabel Ferreira1; Maria José Almeida1; Sara Neto1 

1 - Centro Hospitalar do Baixo Vouga, Aveiro 

 

Introdução  

Nos países desenvolvidos, a admissão de doentes obstétricas nos serviços de medicina intensiva 

é cerca de 2-4/1000 nascimentos. Habitualmente, a gravidez e o trabalho de parto progridem sem 

intercorrências graves; quando estas ocorrem, é frequentemente necessária uma abordagem 

multidisciplinar. 

 

Objectivos  

Analisar as transferências do Serviço de Obstetrícia para o Serviço de Medicina Intensiva (SMI) 

de 2007 a 2017 no Centro Hospitalar do Baixo Vouga. 

 

Metodologia  

Análise dos processos clínicos e revisão da literatura publicada. 

 

Resultados  

No período de 10 anos deste estudo, realizaram-se 26 transferências para o SMI a partir do 

Serviço de Obstetrícia. Na amostra estudada, a idade média foi 33,6 anos e 13 eram primíparas. 

A admissão na obstetrícia ocorreu sem patologia grave aparente em 11 casos (9 por início de 

trabalho de parto e 2 por rotura prematura de membranas). Os internamentos no SMI ocorreram 

em 5 casos durante a gravidez e em 21 no puerpério imediato ou precoce. Nas grávidas, verificou-

se 1 caso de tromboembolismo pulmonar, 2 de choque séptico e 2 de insuficiência respiratória 

(pneumonite de aspiração e pneumonia). Após o parto, ocorreram 9 transferências para o SMI na 

sequência de atonia uterina, 1 por deiscência de histerorrafia com choque hipovolémico, 1 por 

fígado gordo com hemoperitoneu, 5 por síndrome HELLP, 1 por eclâmpsia, 2 por choque séptico 

e suspeita de embolização de LA, 1 por miocardiopatia pós-parto e 1 por pneumonia. 

Administraram-se hemoderivados em 14 casos, suporte vasopressor em 6 casos e foi necessária 

ventilação mecânica em 11. O tratamento cirúrgico foi necessário em 7 casos, 5 dos quais 

culminaram em histerectomia. 

 

Conclusões  

A hemorragia pós-parto e as doenças hipertensivas da gravidez foram os principais fatores de 

risco para internamento no SMI. A melhoria na abordagem destas situações clínicas e a 

colaboração otimizada com a anestesiologia e a medicina intensiva são fundamentais para a 

diminuição da morbimortalidade materna. 

 

Palavras-chave: cuidados intensivos 

 

 

 

 



 

PO56- FACTORES DE RISCO DE HEMORRAGIA PÓS-PARTO PRIMÁRIA E IMPACTO NA 

MORBILIDADE 

Ana Carolina Coimbra1; Susana Correia Costa1; Maria Inês Raposo1,2; Rita Polónia Valente1; Ana 

Paula Machado1; Nuno Montenegro1,3 

1 - Centro Hospitalar de São João, Porto; 2 - Hospital do Divino Espírito Santo, Ponta Delgada; 3 

- Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 

 

Introdução  

A hemorragia pós-parto (HPP) é uma causa major de morbi-mortalidade materna, ocorrendo mais 

de metade das mortes nas primeiras 24 horas (HPP primária). São vários os factores de risco 

associados, tal como alterações da placentação, doença hipertensiva, parto instrumentado, 

obesidade, sobredistensão uterina e corioamnionite. 

 

Objectivos  

Analisar a prevalência de factores de risco em pacientes com HPP primária e avaliar o seu impacto 

nas sequelas resultantes. 

 

Metodologia  

Estudo retrospectivo com análise dos dados de 129 pacientes com HPP primária, acompanhadas 

no CHSJ entre 2015-2017, obtidos na base de dados Obscare®. 

 

Resultados  

A prevalência de HPP foi de 19,1/1000 partos. Quanto às grávidas estudadas, 14% eram obesas, 

10,9% com gestação múltipla, 5,4% com placenta prévia e 20,2% com doença hipertensiva. Existia 

suspeita de macrossomia em 6,2% das gestações e de corioamnionite em 10,9% dos partos. 

Destes, 24,8% foram eutócicos, 38% instrumentados e 37,2% por cesariana. A atonia uterina foi 

a principal causa de HPP (68,2%), seguida da laceração do canal de parto (17,2%), retenção 

placentária (7,8%) e de fragmentos placentários (7,8%). Registou-se um caso de histerectomia 

pós-parto e não ocorreram mortes maternas. A anemia pós-parto foi diagnosticada em 75,2% das 

puérperas, com valor médio de hemoglobina de 7,4±3,2g/dl, necessidade de administração de 

ferro endovenoso em 20,9% e transfusão em 25,6%. 32,6% dos internamentos foram prolongados. 

Verificou-se uma associação estatisticamente significativa entre gestação múltipla e necessidade 

de transfusão (p=0,046) e entre placenta prévia e internamento em unidade de cuidados 

polivalente (p=0.014). Também se verificou associação significativa entre distúrbios da coagulação 

pós-parto e gemelaridade (p=0.028) e placenta prévia (p=0,047). 

 

Conclusões  

A HPP acarreta elevado impacto clínico/económico e apesar de frequentemente inesperada, a 

presença de factores de risco deve implicar uma atenção redobrada, sendo a celeridade do 

diagnóstico e abordagem essenciais à minimização das suas sequelas. 

 

Palavras-chave: Hemorragia pós-parto, Hemorragia pós-parto primária, Factores de Risco, 
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PO57- SÍNDROME DE HELLP PRÉ-VIABILIDADE – RELATO DE UMA ENTIDADE RARA 

Elisa Soares1; Marília Freixo1; Carla Marinho1; Anabela Ferreira1; Juliana Rocha1; Sílvia Torres1; 

Conceição Nunes1 

1 - Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, Guilhufe 

 

Introdução  

As doenças hipertensivas da gravidez representam causas importantes de morbilidade materna e 

fetal.  

A incidência global de síndrome de HELLP é de 0,1 a 0,2%, e de 10 a 20% em mulheres com pré-

eclâmpsia grave.  

Segundo a literatura atual, perante síndrome de HELLP antes das 24 semanas de gestação, a 

interrupção da gravidez está recomendada, de forma a minimizar a morbimortalidade materna 

associada.   

 

Objectivos  

Relatar um caso raro de Síndrome de HELLP pré-viabilidade. 

 

Metodologia  

Consulta do processo clínico através do programa Sclinico.  

 

Resultados  

Primigesta de 33 anos, hipertensa crónica, dirige-se ao serviço de urgência às 21 semanas + 5 

dias, encaminhada pelo médico assistente, por elevação tensional. À admissão apresentava-se 

assintomática e constatou-se tensão arterial de 164/104 mmHg. Requisitaram-se análises que 

revelaram elevação das enzimas hepáticas (TGO/TGP 38/57 UI/L), DHL 895 UI/L e ratio 

proteínas/creatinina na urina 0,45. Foi internada com suspeita de pré-eclâmpsia sobreposta a 

hipertensão crónica. Seis horas após, surgiram queixas de cefaleias e epigastralgias, tendo sido 

pedido novo estudo analítico (plaquetas 143000/uL, TGO/TGP 60/75 UI/L, DHL 988 UI/L). Iniciou 

perfusão de sulfato de magnésio por pré-eclâmpsia com critérios de severidade. Estudo analítico 

6 horas após, demonstrou novo agravamento (plaquetas 77000/uL, TGO/TGP 226/200 UI/L, DHL 

988 UI/L), que estabeleceu o diagnóstico de síndrome de HELLP. A deterioração galopante, impôs 

a decisão de interrupção da gravidez, tendo sido realizada histerotomia para extração fetal. Nos 

dias seguintes observou-se regressão completa do quadro clínico e das alterações analíticas. 

 

Conclusões  

A síndrome de HELLP é uma patologia potencialmente fatal, cujo único tratamento eficaz é a 

terminação da gravidez. Surge mais frequentemente após as 24 semanas e sua incidência 

aumenta com o aumento da idade gestacional, sendo rara a sua ocorrência antes da viabilidade 

fetal. No entanto, dada a sua gravidade, é imperativo que os clínicos estejam alerta para este 

diagnóstico, mesmo em idades gestacionais precoces. 

 

Palavras-chave: Síndrome de HELLP, Patologia da gravidez pré-viabilidade, Morbilidade 

materna, Morbilidade fetal 

 



 

PO58 - ROTURA UTERINA: CASUÍSTICA DE 10 ANOS 

Inês Neves Gomes1; Ana Tomé1; Cláudia Tomás1; Manuela Almeida1; Ester Casal1; José Luís 

Metello1 

1 - Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, Hospital Garcia de Orta, Almada 

 

Introdução  

A rotura uterina é uma complicação rara com morbilidade materno-fetal significativa. Múltiplos 

fatores de risco têm sido associados a um aumento do risco. A maioria ocorre em mulheres que 

apresentam uma cicatriz transmiometrial.  

 

Objectivos  

Determinar fatores de risco de rotura uterina e avaliar a morbilidade materno-fetal.  

 

Metodologia  

Estudo retrospetivo, de coorte, de casos de rotura uterina diagnosticados entre 2007 e 2016. 

Considerámos os seguintes parâmetros: idade materna, cirurgias uterinas prévias, idade 

gestacional da rotura e sua apresentação clínica, intervalo entre partos, trabalho de parto 

espontâneo ou induzido, métodos de indução, tipo de parto, peso e Índice de Apgar do recém-

nascido, internamento em Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais - UCIN, complicações 

maternas e gravidez após rotura.  

 

Resultados  

Foram identificados 13 casos. A idade das mulheres variou entre 26 e 42 anos, 11 apresentavam 

uma cesariana nos antecedentes, uma um parto eutócico e a outra nenhum. Em todas, a gravidez 

atual era unifetal, com intervalo médio entre partos de cinco anos e idade gestacional média de 38 

semanas. Cinco (36%) mulheres foram submetidas a indução de trabalho de parto e a 

prostaglandina E2 foi o método mais utilizado (n=3). O registo cardiotocográfico não tranquilizador 

foi o principal fator de suspeição (n = 5; 36%). Foi realizada cesariana em 11 casos, das quais 4 

foram emergentes. O diagnóstico foi feito pós-parto em 2 casos com necessidade de laparotomia 

emergente. O índice de Apgar foi  <7 no 5º minuto em 4 casos, houve duas mortes fetais e 3 

recém-nascidos necessitaram de internamento na UCIN. No outcome materno destaca-se 

internamento em UCI em 1 caso. Houve uma gravidez sem intercorrências após rotura.  

 

Conclusões  

A rotura uterina pode acontecer em qualquer fase do trabalho de parto e mesmo em mulheres sem 

cicatriz transmiometrial. Deve ser mantido um alto nível de suspeição de rotura uterina, dado 

comportar elevado risco de morbilidade materno-fetal.  

 

Palavras-chave: Rotura uterina; morbilidade; cesarina 

 

 

 

 



 

PO59- PARTO VAGINAL INSTRUMENTADO E MORBILIDADE MATERNA E NEONATAL: 

ESTUDO MOODS 

Leonor Macedo De Bivar1; Ana Catarina Borges1; Rita Sarabando1; Natacha Sousa1; Catarina 

Vieira1; Bárbara Ribeiro1; Joana Igreja1; Alexandra Miranda1,2; Margarida Cerqueira3; Paulina 

Barbosa3; Isabel Reis1; Cristina Nogueira-Silva1,2 

1 - Hospital de Braga; 2 - Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde/Biomateriais, 

Materiais Biodegradáveis e Biomimética, Universidade do Minho, Braga; 3 - Escola de Medicina 

da Universidade do Minho, Braga 

 

Introdução  

O parto vaginal instrumentado (PVI) permite, em muitas situações, evitar a morbilidade materna e 

neonatal associada à cesariana. Contudo, nos últimos anos, diferentes instrumentos têm sido 

associados a desfechos obstétricos desfavoráveis.  

 

Objectivos  

Foi analisada a associação entre PVI e os outcomes compostos primários: desfechos maternos 

desfavoráveis e desfechos neonatais desfavoráveis; posteriormente, foi avaliada a associação 

entre os diferentes instrumentos e laceração perineal grave (outcome secundário).  

 

Metodologia  

Estudo prospetivo e observacional (MOODS – Maternal-neonatal Outcomes in Operative vaginal 

Delivery: prospective Study), a decorrer no Hospital de Braga, entre fevereiro e agosto de 2018, 

incluindo todos os PVI e amostra aleatória de partos eutócicos (2:1). Os dados recolhidos foram 

analisados com o programa SPSS® Statistics 23 (significância p<0,05). 

 

Resultados  

Foram incluídas 272 parturientes (PVI n=184, eutócicos n=88); 32,0% dos partos com espátulas, 

29,8% com ventosa e 5,9% com fórceps. Não se verificaram diferenças entre parto eutócico e PVI 

quanto a idade materna, idade gestacional e peso do recém-nascido médios; a paridade média foi 

superior no grupo de parto eutócico. Não se verificou associação entre PVI e desfechos maternos 

desfavoráveis (13,0% vs. 6,8% em eutócicos). Não se observaram, também, diferenças entre 

grupos quanto a desfechos neonatais desfavoráveis (18,5% em PVI vs. 13,6% em eutócicos). A 

análise secundária conclui que, entre instrumentos mais utilizados, não foi detetada associação 

entre parto com espátulas ou ventosa e lacerações perineais graves, apesar de tendencialmente 

serem mais frequentes no primeiro (6,9% vs. 1,2%, respetivamente). 

 

Conclusões  

Apesar de reconhecida a sua importância enquanto manobra obstétrica, ao PVI tâm sido 

associado desfechos obstétricos desfavoráveis. Neste estudo, não foi observada associação entre 

desfechos desfavoráveis e PVI. Contudo, a proporção de lacerações perineais graves foi superior 

no parto com espátulas. Estudos futuros devem privilegiar a avaliação da função do pavimento 

pélvico da mulher a longo prazo de acordo com o tipo de parto ou instrumento utilizado. 

 

Palavras-chave: parto vaginal instrumentado, morbilidade materna, morbilidade neonatal 



 

PO60 - LISTERIOSE NA GRAVIDEZ 

Joana Igreja1; Magda Magalhães2; Cristina Gambôa2; Marina Moucho2; Nuno Montenegro2 

1 - Hospital de Braga; 2 - Centro Hospitalar São João, Porto 

 

Introdução  

A listeriose é uma infeção causada pela bactéria Listeria monocytogenes, habitualmente associada 

ao consumo de alimentos contaminados. Apesar de pouco frequente, cerca de 1/3 dos casos 

reportados ocorrem na gravidez, com uma incidência estimada de 3 casos por 100,000 

nascimentos. A infeção pode ser ligeira e auto-limitada, mas em casos mais graves poderá resultar 

em complicações maternas, obstétricas e neonatais. 

 

Metodologia  

Apresenta-se o caso de uma grávida de 33 anos, previamente saudável, IIG/0P, que recorreu ao 

serviço de urgência de Obstetrícia do Centro Hospitalar S.João por cefaleias e astenia com 5 dias 

de evolução. À observação, apresentava febre (38.2ºC) e Murphy renal duvidoso à direita. Da 

avaliação complementar, a salientar: leucopenia (1,75x103), elevação das transaminases e da 

proteína C reativa (60,3mg/dL). Após discussão com a Infecciologia, ficou internada para vigilância 

e investigação complementar. 

 

Resultados  

No D1 de internamento, apresentava agravamento clínico e analítico. O raio X tórax era normal, a 

urocultura negativa e as hemoculturas apresentavam crescimento de bactérias aeróbias. Foi 

iniciada antibioterapia empírica EV (ampicilina + gentamicina) e pedida colaboração urgente de 

Neurologia. A ecografia obstétrica demonstrava oligoâmnios. Ao final dia, o laboratório informou do 

isolamento de bacilos gram +, com teste PCR positivo para listeria. Foi ajustada dose de ampicilina 

(2g 4/4h) e decidida terminação da gravidez. Realizada cesariana às 37 semanas e 5 dias (RN 

sexo masculino, 2805g, IA 8/9/10). Fez punção lombar (negativa) e hemoculturas de controlo 

(negativas). Cumpriu 14 dias de antibioterapia, com boa evolução clínica. 

 

Conclusões  

O caso clínico apresentado reflete a importância da abordagem multidisciplinar e da articulação 

com o laboratório de Patologia Clínica. Apesar da cultura de LCR ter sido negativa, a punção 

lombar foi realizada após 48 horas de antibioterapia EV, pelo que o diagnóstico de 

meningite/meningoencefalite deve ser considerado. A atuação clínica atempada resultou num bom 

desfecho materno-fetal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PO61 - TROMBOFILIAS EM MULHERES COM COMPLICAÇÕES OBSTÉTRICAS 

Andreia Gaspar1; Isabel Santos Silva1; Maria Do Céu Almeida1 

1 - Maternidade Bissaya Barreto, Coimbra  

 

Introdução  

Complicações obstétricas, como pré-eclâmpsia/eclâmpsia, abortamento recorrente e morte fetal, 

estão associadas à trombose intervilositária ou das artérias espiraladas e à perfusão placentária 

inadequada.  

 

Objectivos  

Verificar a associação entre abortamentos, perdas fetais recorrentes ou pré-eclâmpsia e a 

presença de trombofilias hereditárias ou adquiridas. 

 

Metodologia  

Estudo de coorte, retrospetivo, relativo a mulheres que recorreram à consulta pré-concecional da 

Maternidade Bissaya Barreto, no ano de 2017, considerando dois grupos: mulheres com 

antecedentes de abortamentos recorrentes ou mortes fetais (Grupo 1), ou de pré-

eclâmpsia/eclâmpsia (Grupo 2). Rastreou-se a presença de trombofilias adquiridas (anticorpos 

antifosfolípidos) e trombofilias hereditárias em ambos os grupos. 

 

Resultados  

Foram incluídas neste estudo 60 mulheres, com uma idade média de 36 anos (DP 3.977). Foram 

detetadas trombofilias em 11 mulheres com complicações da gravidez (18.4%). A mutação do 

gene G20210A da protrombina e da metilenotetrahidrofolato redutase (MTHFR) foram as 

trombofilias mais comuns, detetadas em 8.3% das mulheres com complicações na gravidez. 41 

mulheres (68.3%) foram incluídas no Grupo 1 e 19 (31.7%) no Grupo 2.  A pesquisa de trombofilias 

hereditárias obteve resultado positivo em 15 (N=6) e 21% (N=4), respetivamente (p=0,711). A 

pesquisa de anticorpos antifosfolípidos foi detetada em apenas uma mulher com antecedentes de 

pré-eclâmpsia grave em gestação anterior (5.6%, p= 0,128). 

 

Conclusões  

Existe uma alta frequência de mutação do gene G20210A da protrombina e da MTHFR em 

mulheres com antecedentes de pré-eclâmpsia/eclâmpsia, abortamento recorrente e morte fetal. 

Os dados deste estudo não sustentam a existência de associação entre trombofilias hereditárias 

ou adquiridas e a ocorrência destas complicações numa gestação anterior. 

 

Palavras-chave: Trombofilias, Pré-eclâmpsia, Abortamento recorrente, Morte fetal, Gravidez 

 

 

 

 

 



 

PO62 - RESULTADOS DAS GESTAÇÕES COM CERCLAGE EM MULHERES COM 

INCOMPETÊNCIA CÉRVICO-ÍSTMICA - CASUÍSTICA DE 10 ANOS DE UM HOSPITAL 

DISTRITAL 

Ana Cláudia Lopes1; Mariana Santos1; Eliana Teixeira1; Daniela Pereira1; Maria De Lurdes Pinho1; 

Cristiana Gonçalves1; Fernanda Gomes1 

1 - Centro Hospitalar Barreiro-Montijo 

 

Introdução  

A Incompetência Cérvico-ístmica (ICI) é uma das causas de aborto tardio e parto pré-termo. Os 

mecanismos responsáveis não são conhecidos e a eficácia das terapêuticas não cirúrgicas não 

foi comprovada. A Cerclage (ciclorrafia destinada a encerrar o colo), constitui uma das principais 

armas na sua prevenção. 

 

Objectivos  

Avaliar os desfechos obstétricos e perinatais das gestações com cerclage em mulheres com ICI. 

 

Metodologia  

Estudo retrospectivo das grávidas submetidas a cerclage no Centro Hospitalar Barreiro-Montijo 

(CHBM), entre 2008-07/2018. Os dados foram obtidos através da consulta dos processos clínicos. 

 

Resultados  

Analisámos 28 gestações(20 grávidas), com idade média de 30 anos. Das mulheres com 

gestações anteriores, 36% tinham tido um parto pré-termo e 57% abortos tardios. 32% tinham tido 

gestações com partos de termo, das quais 55% com cerclage. Nos antecedentes pessoais 

destacaram-se: infeções urinárias de repetição (7%), curetagens uterinas evacuadoras (29%) e 

conizações (7%). 

Realizaram-se 23 cerclages eletivas(~15s), 2 urgentes(~16s) e 3 emergentes(~21s). Após a 

cerclage verificaram-se 43% de reinternamentos por ameaça de parto pré-termo(67%), 

corioamnionite(16.5%) e rotura prematura pré-termo de membranas(RPPM 16.5%). Em 

75%(21/28) a gravidez culminou em parto, 67% de termo, 19% entre as 34-37s e 14% antes das 

34s, com necessidade de transferência para um hospital terciário. Dos restantes, 7% expulsaram 

o feto, 7% tiveram RPPM e 11% corioamnionite. Observámos 71% de partos vaginais e 29% de 

cesarianas. Dos 18 recém-nascidos nascidos no CHBM, em nenhum se registou índice de apgar<7 

ao 5ºminuto ou complicações da prematuridade. Nos restantes 3(IG<34s) verificou-se apenas uma 

morte neonatal (parto às 25s) por enterocolite necrotizante. 

 

Conclusões  

De acordo com a literatura, apesar da cerclage continuar a ser controversa pelas complicações 

que pode acarretar e por não ser possível definir o seu verdadeiro impacto no prolongamento da 

gestação, verificámos bons desfechos perinatais. A referir o viés dos nossos resultados pelo facto 

de não sermos um hospital com cuidados perinatais diferenciados. 

 

Palavras-chave: Parto Pré-termo, Incompetência Cérvico-ístmica, Cerclage, Aborto Tardio 

 



 

PO63 - ADENOCARCINOMA DO RETO NA GRAVIDEZ 

Mariana Santos1; Cláudia Lopes1; Eliana Teixeira1; Daniela Pereira1; Cristiana Gonçalves1; 

Fernanda Gomes1 

1 - Centro Hospitalar Barreiro-Montijo 

 

Introdução  

O cancro coloretal (CCR) é um diagnóstico raro durante a gravidez e causa, normalmente, 

sintomas inespecíficos até fases avançadas da doença. Os sintomas são, muitas vezes, atribuídos 

a alterações fisiológicas da gravidez, o que pode atrasar o diagnóstico, agravando 

significativamente o prognóstico.  O cancro coloretal (CCR) é um diagnóstico raro durante a 

gravidez e causa, normalmente, sintomas inespecíficos até fases avançadas da doença. Os 

sintomas são, muitas vezes, atribuídos a alterações fisiológicas da gravidez, o que pode atrasar o 

diagnóstico, agravando significativamente o prognóstico.   

 

Caso Clínico 

Mulher de 37 anos, aparentemente saudável, primigesta, 37 semanas de gravidez. Apresenta 

quadro de dejeções diarreicas com três semanas de evolução, tenesmo e perda ponderal de 2Kg. 

Como antecedente familiar relevante, pai com neoplasia do cólon, aos 58 anos de idade. Realizou 

retosigmoidoscopia, que mostrou um processo neoformativo do reto, a 5cm da margem anal, a 

condicionar estenose. Biópsias efetuadas confirmaram um adenocarcinoma invasivo com 

componente mucinoso. Foi realizada cesariana eletiva, por apresentação pélvica, com extração 

de recém-nascido saudável.  

Exames de estadiamento revelaram um tumor localmente avançado, mas sem evidência de 

doença metastática. Foi decidido o início de terapêutica neoadjuvante, que será seguida de 

resseção cirúrgica.  

 

Conclusões 

O CCR é causa importante de mortalidade, por cancro, entre as mulheres, mas tem uma incidência 

rara durante a gravidez (inferior a 0,003%). O quadro clínico mais frequente inclui náuseas, 

vómitos, dor abdominal e alterações do trânsito intestinal, sintomas muito frequentes na gravidez, 

motivo pelo qual o CCR apresenta-se mais frequentemente como doença avançada na grávida do 

que na população em geral. Destaca-se, assim, a importância da valorização da sintomatologia, 

principalmente quando refratária à terapêutica, de forma a não atrasar o diagnóstico e, 

consequentemente, melhorar o prognóstico.  

 

Palavras-chave: Gravidez, Adenocarcinoma do reto 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PO64 - ECLÂMPSIA E SÍNDROME DE ENCEFALOPATIA POSTERIOR REVERSÍVEL - A 

PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO 

Mariana Veiga1; Ana Rita Silva1; Inês Azevedo1; Marta Durão1; Filomena Nunes1 

1 - Hospital de Cascais 

 

Introdução  

O Síndrome de encefalopatia posterior reversível (PRES) é uma entidade clínica e imagiológica 

incomum caracterizada por edema cerebral vasogénio classicamente no território da circulação 

posterior sendo múltiplas as suas causas e formas de apresentação – cefaleias, alterações da 

visão, convulsões, alteração do estado de consciência.  

A Eclâmpsia manifesta-se enquanto convulsão generalizada em 25% das grávidas previamente 

assintomáticas e está associada a elevada morbimortalidade materna.   

 

Caso clínico 

Apresenta-se o caso de uma grávida de 38 semanas e 5 dias, sem antecedentes pessoais 

relevantes, trazida ao serviço de urgência por episódio de crise convulsiva tónico-clónica 

generalizada precedida de cefaleia intensa associada a pico hipertensivo, refratária a terapêutica 

médica mesmo após realização de cesariana urgente. A realização de Tomografia Computorizada 

(TC) Crânio Encefálica (CE) revelava lesão parieto-occipital direita de etiologia duvidosa, a 

esclarecer por outros métodos complementares de diagnóstico. Por posterior estabilização clinica 

e analítica, a puérpera teve alta sob terapêutica anti-hipertensiva e anti-convulsivante ao oitavo 

dia de internamento com indicação para seguimento em consulta externa de Neurologia e 

realização de Ressonância Magnética CE de controlo. 

 

Conclusões  

Na Eclâmpsia, edema cerebral e hemorragia petequial do parênquima cerebral são os achados 

patológicos mais frequentes. 

Os achados imagiológicos do PRES na gravidez são, não raras vezes, mal interpretados. 

O reconhecimento deste síndrome em contexto de Eclâmpsia é crucial tendo em conta a sua 

evolução na maioria dos casos - reversão clínica e imagiológica completa.  

 

Palavras-chave: Eclâmpsia, Síndrome de Encefalopatia Posterior Reversível 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PO65 - A GRÁVIDA COM NEFROPATIA - TRÊS CASOS CLÍNICOS 

João Pedro Pereira1; Ana Beatriz Godinho1; Manuela Almeida1; Alcides Pereira1 

1 - Hospital Garcia de Orta, Almada 

 

Introdução  

O Síndrome Nefrótico (SN) é definido por proteinúria superior a 3.5 g/24h, tendo como etiologia 

qualquer doença responsável pela lesão dos glomérulos renais.  Existe associação entre SN e 

complicações maternas tais como lesão renal aguda, hipertensão gestacional, pré- eclâmpsia, 

bem como fetais - restrição do crescimento fetal, prematuridade e morte in-útero. A gravidez pode 

levar à progressão da doença renal materna, no entanto, na ausência de hipertensão arterial ou 

de alterações na função renal, acredita-se que o risco materno-fetal seja baixo.   

 

Objectivos  

Expor três casos de Síndrome Nefrótico na gravidez de etiologias distintas, a sua abordagem e 

evolução ao longo da mesma, bem como os desfechos obstétricos. 

 

Metodologia  

Selecionadas três grávidas da Consulta de Medicina Materno-Fetal do Hospital Garcia de Orta 

com antecedente pessoal de Síndrome Nefrótico.  

 

Resultados  

Nos três casos selecionados a etiologia do Síndrome Nefrótico era distinta: doença de lesões 

mínimas (por depósitos de C1q), nefropatia a IgA e glomeruloesclerose focal e segmentar 

secundária a infeção por Vírus da Imunodeficiência Humana. Nos três casos, foi instituída 

profilaxia com ácido acetilsalicílico e tromboprofilaxia com heparina de baixo peso molecular. Não 

foi necessário curso de corticoterapia. Apenas numa das gestações foi necessária terapêutica anti- 

hipertensora. Não se registaram intercorrências major, tendo o desfecho obstétrico sido 

globalmente favorável. 

 

Conclusões  

Tal como a evidência atual sugere, nos casos apresentados não houve agravamento significativo 

do síndrome nefrótico. Este facto pode dever-se a uma vigilância materno-fetal diferenciada, ao 

controlo da tensão arterial e à instituição de terapêuticas adequadas. São necessários mais 

estudos nesta população para o perfeito conhecimento do curso clínico destas grávidas, 

melhorando assim o aconselhamento e abordagem durante a gravidez e na pré- conceção. 

 

Palavras-chave: Síndrome Nefrótico, Nefropatia, Proteinúria, Gravidez 

 

 

 

 

 

 

 



 

PO66 - DISFUNÇÃO SEXUAL FEMININA NO PÓS-PARTO: QUAL A REALIDADE? 

Diana Natacha Quintal Faria De Sousa1; Ana Catarina Borges1; Rita Sarabando1; Ana Catarina 

Vieira1; Leonor Bivar1; Bárbara Ribeiro1; Joana Igreja1; Alexandra Miranda1; Paulina Barbosa2; 

Margarida Cerqueira2; Isabel Reis1; Cristina Nogueira-Silva1,2,3 

1 - Hospital de Braga; 2 - Escola de Medicina - Universidade do Minho, Braga; 3 - ICVS/3B´s, 

Braga 

 

Introdução  

Muitas mulheres não estão preparadas para as alterações que o pós-parto acarreta na sua 

sexualidade. A disfunção sexual neste período pode condicionar a qualidade de vida da mulher e 

da própria relação conjugal. No entanto, mantém-se um tema pouco explorado e frequentemente 

condicionado pelo constrangimento inerente. 

 

Objectivos  

Avaliar a prevalência e determinantes de disfunção sexual aos 3 meses (3M) pós-parto. 

 

Metodologia  

Estudo observacional, longitudinal e prospetivo (estudo MOODs), que incluiu a totalidade de partos 

instrumentados (PI) e amostra aleatória de partos eutócicos (PE), numa razão 2:1, no Hospital de 

Braga, de fevereiro a agosto de 2018 (n=272). Aos 3M pós-parto foi aplicado um questionário de 

avaliação da função sexual - versão portuguesa do Female Sexual Function Index – FSFI (n=162). 

Procedeu-se à avaliação descritiva dos dados e análise da associação entre disfunção sexual 

(score FSFI≤26,55) e tipo de parto, assim como outros fatores intraparto. 

 

Resultados  

Das 162 mulheres com follow-up aos 3M, 56,8% (n=95) responderam ao questionário. Destas, 

38,9% (n=37) tiveram PE e 58 (61,1%) PI, sendo que 66,3% (n=63) revelaram disfunção sexual. 

Aos 3M pós-parto, 13,7% (n=13) não tinham iniciado atividade sexual, sendo na maioria primíparas 

(61,5%), com episiotomia (92,3%) e com PI (69,2%). Verificou-se associação estatisticamente 

significativa entre PI e disfunção sexual aos 3M (PE 51,4% vs. PI 75,9%; p=0,01), contrariamente 

aos restantes parâmetros avaliados (escolaridade, estado laboral, peso materno no parto, 

paridade, episiotomia, laceração perineal e complicações maternas pós-parto). Não se verificaram 

diferenças estatisticamente significativas entre o tipo de instrumento utilizado e disfunção sexual. 

 

Conclusões  

Apesar da maioria das mulheres já ter retomado atividade sexual aos 3M, a disfunção sexual 

revelou-se muito frequente, e o parto instrumentado demonstrou ser um fator associado. No 

entanto, o tipo de instrumento utilizado não influenciou o outcome. De ressalvar que o estudo se 

mantem em curso, visando avaliar a evolução da função sexual a longo prazo. 
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PO67 - GRAVIDEZ E FEOCROMOCITOMA: A PROPÓSITO DE UM SÍNDROME DE HELLP 

Sara Sousa Sales1; Susana Oliveira1; Renata Veríssimo1; A. Rita Mesquita Pinto1; Fernando 

Rodrigues Santos1; Francisco Cortez Vaz1 

1 - Centro Hospitalar Tondela Viseu - Hospital São Teotónio, Viseu 

 

Introdução  

Os distúrbios hipertensivos da gravidez podem complicar até 10% das gestações e constituem 

uma das principais causas de morbimortalidade materna e fetal. A gravidez que segue ou é 

simultânea ao diagnóstico e/ou tratamento de feocromocitoma apresenta taxas mais elevadas de 

mortalidade materna e fetal comparativamente às da população geral. 

 

Objectivos  

Divulgação de um caso clínico de uma gestação complicada de Síndrome de HELLP numa grávida 

com antecedentes de feocromocitoma. 

 

Metodologia  

Consulta do processo clínico e bibliografia. 

 

Resultados  

D.F.S.A., 30 anos, primigesta, com antecedentes de hipertensão crónica secundária a 

feocromocitoma, submetida a cirurgia de excisão de tumor em 2002. Documentada recidiva 

pélvica em 2004. Durante a gravidez, medicada com aspirina 150mg id, sem necessidade de 

tratamento anti-hipertensor. Análises e ecografias trimestrais sem alterações de relevo, com 

crescimento fetal harmonioso.  

Recorreu ao serviço de urgência às 36 semanas e 3 dias de gestação por rutura prematura de 

membranas e contractilidade uterina dolorosa e regular. À admissão, encontrava-se sem outros 

sintomas de relevo e em trabalho de parto. Apresentava valores de TAS/TAD: 157/119mmHg e 

trombocitopenia grave (19x10^9/L plaquetas), tendo iniciado perfusão de labetalol e de sulfato de 

magnésio e corticoterapia. Ocorreu um parto precipitado auxiliado por ventosa, com extração de 

nado-vivo do género masculino, com 2440g de peso e Índice de Apgar 9/10. No puerpério imediato 

foi diagnosticado Síndrome de HELLP e necessitou de transfusão de 3 unidades de plasma fresco 

congelado, 2 unidades de concentrado eritrocitário e 1 pool de plaquetas. Admitida na UCIP em 

D0 pós-parto para vigilância e monitorização clínicas. Foi transferida para a enfermaria de 

Obstetrícia em D2 pós-parto e teve alta em D5, sob tromboprofilaxia e alfa-metildopa 250 mg 3id. 

O recém-nascido foi admitido na UCERN em D0 de vida por dificuldade alimentar e teve alta em 

D5. 

 

Conclusões  

Uma eficaz cooperação multidisciplinar é crucial na obtenção de um desfecho materno-fetal 

satisfatório. 

 

Palavras-chave : Gravidez, Feocromocitoma, Síndrome de HELLP 

 

 



 

PO68 - ROTURA HEPÁTICA ESPONTÂNEA SOBREPOSTA A PRÉ-ECLAMPSIA: CASO 

CLÍNICO 

Oscar Rebelo1;  Inês Raposo1; Mariana Ormonde1; Joana Raposo1; Sara Leite1; André Sampaio1; 

Carlos Ponte1 

1 - Hospital do Divino Espírito Santo, Ponta Delgada 

 

Introdução  

A rotura hepática espontânea é uma condição clínica rara e potencialmente fatal, normalmente 

associada a complicações na gravidez, apesar de também estar associada a outras patologias 

hepáticas. Surge em cerca de 1-2% dos casos de pré-eclampsia (PE) e eclampsia, sendo que 

80% ocorre em multíparas com idade superior a 30 anos. A síndrome de HELLP tem sido 

identificada com um dos fatores de risco. 

 

Objectivos  

Descrição de um caso clínico de rotura hepática espontânea sobreposta a pré-eclampsia, ocorrido 

no Hospital do Divino Espírito Santo (HDES), em Ponta Delgada. 

 

Metodologia  

Análise retrospectiva através da consulta do processo clínico informatizado. 

 

Resultados  

Uma mulher de 31 anos, nulípara, com 35 semanas e 6 dias de gestação, previamente saudável, 

foi admitida no Bloco de Partos por cefaleias, tensão arterial de 160/100mmHg e proteinúria de 

3g/L. Iniciou ciclo de maturação pulmonar fetal e terapêutica com metildopa 250mg 8/8h e 

nifedipina 10mg em SOS, com normalização dos valores tensionais. Ao 2º dia de internamento, 

iniciou quadro de dor intensa no hipocôndrio direito e analiticamente com plaquetas 121.000, 

elevação das transaminases (TGO 66U/L e TGP 88U/L), sem critérios de hemólise e proteinúria 

de 7g/L. Decidiu-se cesariana emergente, com extração de RN vivo, 2065g e índice de Apgar 5/10. 

Constatou-se intraoperatoriamente hemoperitoneu volumoso por laceração hepática em Y, com 

início na transição dos segmentos V/VI e extensão aos segmentos VI e VII. Foi realizada 

hemostase com packing do fígado pela equipa de Cirurgia Geral, com revisão cirúrgica e remoção 

das compressas às 36h pós-operatório. A puérpera permaneceu nos Cuidados Intensivos até ao 

9º dia de internamento e teve alta ao 13º dia clinicamente bem. 

 

Conclusões  

A rotura hepática espontânea na gravidez é uma entidade clínica rara, com consequências 

potencialmente catastróficas, o torna essencial uma elevada suspeição clínica para o seu 

diagnóstico e resolução atempados. 
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PO69 - HIPERTENSÃO ARTERIAL E GRAVIDEZ – QUANDO O EVITÁVEL NÃO FOI EVITADO 

Susana Oliveira1; Sara Silva1; Renata Veríssimo1; Carolina Ferreira1; Ana Sousa1; António Pipa1 

1 - Centro Hospitalar Tondela-Viseu 

 

Introdução  

A hipertensão arterial constitui a complicação não obstétrica mais comum na gravidez, ocorrendo 

em aproximadamente 10% das gestações. A pré-eclâmpsia associa-se a eventos obstétricos 

desfavoráveis como DPPNI, com risco cinco vezes superior às grávidas normotensas. 

 

Objectivos  

Divulgação de um caso clínico do CHTV. 

 

Resultados  

Grávida de 32 anos, G1P0, gravidez mal vigiada. Antecedentes de hipertensão arterial crónica 

não vigiada e com várias idas à urgência por crises hipertensivas (previamente à gravidez) e 

agitação psicomotora, com recusa de tratamento. 

Admitida na urgência obstétrica, com 32+6 semanas, com quadro de crise hipertensiva e proteinúria 

(analiticamente sem alterações). Após uma toma de nifedipina e dexametasona recusou 

continuação da terapêutica, mesmo informada da sua importância.  

Esclarecida da situação clínica e prognóstico, a grávida recusou o internamento proposto, 

manifestando um comportamento agressivo para com os profissionais de saúde. Foi avaliada por 

Psiquiatria que a declarou apta para a tomada de decisões, excluiu a necessidade de cuidados 

psiquiátricos adicionais e medicou com ansiolítico.  

A grávida teve alta contra parecer médico, mantendo hipertensão e sem completar o protocolo de 

maturação pulmonar fetal. Cerca de 7 horas depois, foi readmitida na urgência com quadro de 

hemorragia vaginal, crise hipertensiva, morte fetal, suspeita de DPPNI e síndrome HELLP. 

Fez-se indução do trabalho de parto com ocitocina, sob terapêutica anti-hipertensora e 

anticonvulsivante. Ocorreu um parto auxiliado por ventosa por má colaboração materna, com 

nado-morto de 2010g. No puerpério manteve terapêutica anti-hipertensora e, por agitação 

psicomotora, foi reavaliada por Psiquiatria e medicada com antipsicótico. Teve alta ao 5º dia pós-

parto. O estudo anatomopatológico confirmou patologia placentar hipertensiva e alterações 

consistentes com DPPNI. 

 

Conclusões  

A estratificação precoce do risco materno-fetal e a individualização de cuidados obstétricos 

subsequentes é fundamental na otimização do desfecho perinatal. A adesão aos cuidados de 

saúde pelas grávidas é um fator decisivo neste processo e, lamentavelmente, nem sempre fácil 

de conseguir. 
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PO70 - HEMOFILIA A: UMA ENTIDADE A TEMER NA GRAVIDEZ? – A PROPÓSITO DE UM 

CASO CLÍNICO 

Dora Antunes1,2; Filipa Sousa1; Rámon Salvado3; Ana Luísa Areia1,2; Paulo Moura1,2 

1 - Serviço de Obstetrícia A – Maternidade Daniel de Matos, Centro Hospitalar e Universitário de 

Coimbra, EPE; 2 - Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra; 3 - Serviço de Imuno-

Hemoterapia/Centro de Referência para as Coagulopatias Congénitas, Centro Hospitalar e 

Universitário de Coimbra, EPE 

 

Introdução  

A Hemofilia A é uma doença hereditária da coagulação de transmissão recessiva ligada ao 

cromossoma X. Sendo as mulheres habitualmente portadoras, as suas manifestações 

hemorrágicas são variáveis de acordo com os níveis de FVIII e a probabilidade de transmissão da 

doença à descendência do sexo masculino é de 50%. Atendendo ao risco hemorrágico acrescido 

para a mulher com níveis de FVIII diminuídos e para o recém-nascido afetado, é fundamental que 

exista uma vigilância precoce destas gestações por uma equipa multidisciplinar.  

 

Objectivos  

Abordagem adequada da gravidez em portadoras de Hemofilia A com respetiva avaliação dos 

riscos inerentes a esta patologia. 

 

Metodologia  

Revisão da literatura a propósito de um caso clínico. 

 

Resultados  

Grávida de 30 anos, primigesta, que foi referenciada à nossa instituição apenas às 26 semanas 

de gestação. Portadora de Hemofilia A, com estudo genético realizado em 2005 no contexto de 

história familiar da doença e sem manifestações clínicas até à data. Terá realizado uma ecografia 

no exterior às 16 semanas a revelar um feto do sexo masculino, apresentando uma evolução 

obstétrica favorável até ao termo; sem diagnóstico pré-natal da possível afeção fetal. Manteve 

níveis estáveis de FVIII (88-132%) e tempos de coagulação normais, sem necessidade de 

qualquer terapêutica. Foi internada às 39 semanas por rotura prematura de membranas e iniciou 

indução do trabalho de parto com ocitocina sob analgesia epidural, resultando em cesariana por 

trabalho de parto estacionário - recém-nascido com 3695g, IA 9/10 e nível de FVIII normal (180%). 

O período puerperal decorreu sem intercorrências. 

 

Conclusões  

Apesar da vigilância tardia da gravidez e das potenciais consequências hemorrágicas 

devastadoras para a grávida e o feto afetados, no caso clínico supracitado os desfechos 

obstétricos e neonatais foram favoráveis. Não obstante, o acompanhamento das grávidas 

portadoras de Hemofilia A deve iniciar-se o mais precocemente possível, idealmente no período 

pré-concecional, devendo ser partilhado por uma equipa multidisciplinar.  
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PO71 - SÍNDROME ANTIFOSFOLIPÍDICO E PROGNÓSTICO MATERNO ADVERSO: UM 

DESAFIO OBSTÉTRICO 

Susana Oliveira1; Sara Silva1; Paulo Monteiro1; Marta Fernandes1; Ana Sousa1 

1 - Centro Hospitalar Tondela-Viseu 

 

Introdução  

O Síndrome Antifosfolipídico (SAF) representa um distúrbio caracterizado por trombose vascular 

e/ou complicações obstétricas na presença de anticorpos antifosfolipídicos. O SAF catastrófico é 

uma condição potencialmente fatal associada a prognóstico materno-fetal adverso.  

  

Objectivos  

Divulgação de um caso clínico. 

 

Resultados  

Doente de 36 anos, G4P1A2, com antecedentes de SAF primário, trombose venosa profunda do 

membro inferior, abortamento precoce e Síndrome de HELLP pós-parto prévios, recorreu à 

urgência obstétrica às 16 semanas por quadro persistente de epigastralgias, associado a 

alterações da função hepática. Nos três episódios precedentes motivados por sintomatologia 

semelhante, teve alta estável, medicada com terapia analgésica/antiácida. Pela patologia de base 

efetuava tratamento com AAS, hidroxicloroquina e enoxaparina. 

A grávida foi internada na enfermaria de Obstetrícia para investigação causal do quadro, mantendo 

epigastralgias intensas, refratárias a analgesia. Em contexto de ativação do SAF, ocorreu 

agravamento clínico e analítico progressivos, constatando-se hipertensão de novo, marcada 

citólise hepática, trombocitopenia grave, D-dímeros elevados, associado a processo de 

coagulação intravascular disseminada. Ecograficamente, evidenciaram-se áreas de enfarte 

hepáticas, excluindo-se tromboembolismo pulmonar e outras localizações tromboembólicas. 

Perante este cenário de evolução rápida para provável SAF catastrófico, foi decidido 

multidisciplinarmente (Obstetrícia-Reumatologia-Medicina Interna) a emergência da interrupção 

médica da gravidez. Mediante consentimento informado do casal e aprovação pela Comissão de 

Ética, procedeu-se a término da gravidez às 17 semanas por cesariana com laqueação tubar 

bilateral. No pós-operatório, registou-se desde D0 normotensão e ausência das queixas álgicas 

que motivaram a admissão. Efetuou metilprednisolona endovenosa, seguida de prednisolona oral 

e enoxaparina subcutânea em dose terapêutica. Teve alta estável em D15 com anticoagulação 

oral e corticoterapia em dose decrescente. Na consulta de Reumatologia 4 dias após alta manteve 

estabilidade clínica e analítica com normalização dos parâmetros hepáticos 37 dias após alta. 

 

Conclusões  

A cooperação multidisciplinar é determinante no prognóstico materno sujeito às vicissitudes de um 

distúrbio multissistémico com implicações obstétricas nefastas como é o SAF. 

 

Palavras-chave: Síndrome Antifosfolipídico, Morbilidade materna, Interrupção médica da 
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PO72 - PADRÃO DE ATIVIDADE FÍSICA DURANTE A GRAVIDEZ 

Zaida Silva1; Luís Graça2; Augusta Delgado2 

1 - Administração Regional de Saúde do Algarve; 2 - Escola Superior de Saúde, Instituto 

Politécnico de Viana do Castelo 

 

Introdução  

No passado as mulheres eram aconselhadas a reduzir ou a suspender a AF, atualmente a 

evidência científica sustenta a sua importância na saúde da grávida (ACSM, 2014). 

 

Objectivos  

Analisar os fatores associados ao padrão de AF durante a gravidez 

 

Metodologia  

Estudo descritivo-correlacional, com uma amostra não intecional (n=122). 

 

Resultados  

A idade média da amostra é de 31,77±5,481.A idade gestacional varia entre as 26 e as 39 

semanas.Durante a gravidez 29,5% apresentavam complicações clínicas ou obstétricas.Menos de 

metade pratica ou praticava AF regular (45,1%).A informação fornecida pelos profissionais de 

saúde para a prática de AF,foi relatada por 60 (49,2%) grávidas.No nível de AF,o gasto energético 

semanal varia entre 7,28 e 199,55 MET-h/wk-1 (DP=30,53),sendo que a maioria é gasto em AF 

sedentária (Md=19,15) ou AF ligeira (Md=6,88).No tipo de AF,o maior gasto de energético é nas 

atividade doméstica (Md=14,74) e desportivas (Md=6,59).A intensidade de AF durante a gravidez 

apresenta uma correlação significativa entre a idade e a AF vigorosa (rs-0,232; sig=0,010) e 

apresenta relação estatísticamente significativa entre a nacionalidade e a AF Vigorosa (Z2,002; 

sig=0,045),a escolaridade e a AF Sedentária (KW9,906; gl2; sig=0,007).No tipo de AF durante a 

gravidez observa-se relação estatísticamente significativamente entre o estado civil e a AF 

Desportiva (KW6,271; gl2; sig=0,043), a prática de AF regular e a AF Desportiva (Z 3,209; sig=0,001),a 

supervisão de AF por um profissional e a AF Desportiva (Z 2,643; sig=0,008) e conviver com alguém 

que incentive a prática de AF regular e a AF Desportiva (Z 2,278; sig=0,023). 

 

Conclusões  

O padrão de AF autorrelatado é predominantemente de intensidade sedentária e ligeira e do tipo 

doméstica.Comparativamente às recomendações internacionais, observam-se baixos indices de 

prática de AF durante a gravidez.Existem determinantes sociodemográficos que influenciam a 

grávida na prática de AF. A perceção da informação fornecida pelos profissionais de saúde é ainda 

muito baixa, podendo identificar uma área a investir. 
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PO73 - GRAVIDEZ E PARTO NOS EXTREMOS DE IDADE REPRODUTIVA 

Helena Veloso1; Maria Lúcia Moleiro1; Rafael Brás1; Jorge Braga1 

1 - Centro Materno Infantil do Norte, Centro Hospitalar e Universitário do Porto, Porto 

 

Introdução  

A gravidez nos extremos da vida reprodutiva é considerada de maior risco para complicações 

gestacionais, maternas, fetais e neonatais. Contudo, os avanços da medicina tornaram as 

gestações mais seguras em qualquer época da vida reprodutiva permitindo que fatores 

comprovadamente de risco fossem reduzidos. 

 

Objectivos  

Comparar as diferenças no desenvolvimento e desfecho de gestações em mulheres nos extremos 

de idade reprodutiva. 

 

Metodologia  

Foram colhidos dados relativos a todos os partos de mulheres até aos 19 anos (inclusive) que 

ocorreram no nosso hospital de Janeiro/2015 a Dezembro/2016. Posteriormente foram 

selecionadas aleatoriamente mulheres com idade ≥40 anos e mulheres entre os 19 e os 40 anos 

de idade com parto no mesmo período de tempo, de forma a criar três grupos de igual dimensão. 

Análise estatística foi efetuada utilizando o IBM SPSS Statistics 21 considerando uma série de 

variáveis demográficas e parâmetros clínicos. 

 

Resultados  

Um total de 504 grávidas foram incluídas, 168 adolescentes (14-19 anos, média 17.8), 168 de 

idade avançada (40-49 anos, média 41.3) e 168 de baixo risco (média 29.4). Detetaram-se 

diferenças estatisticamente significativas quanto à incidência de complicações maternas e fetais 

durante a gravidez (p<0.001 e p=0.006, respetivamente) verificando-se uma maior incidência de 

ambas nas grávidas de idade avançada em comparação com as grávidas de baixo risco ou 

adolescentes (complicações maternas: 25.9% vs. 13.7% vs. 7.1%; complicações fetais: 14.6% vs. 

2.9% vs. 8.3%). Também se apurou uma taxa significativamente superior de cesarianas no grupo 

de grávidas de idade avançada (p<0.001) sendo esta de 42.4%, (26.5% grávidas de baixo risco, 

11.9% adolescentes). Igualmente, a percentagem de induções foi significativamente superior 

neste grupo (p=0.001; 38.5% vs. 21.1% vs. 19.4%). 

 

Conclusões  

Este estudo permite verificar que as gestações em mulheres com idade avançada apresentam 

uma maior necessidade de vigilância, não só pelos riscos de complicações gestacionais como 

pela maior necessidade de induções e incidência de cesarianas. 
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PO74- ABCESSOS DA MAMA NA AMAMENTAÇÃO – ESTUDO RETROSPETIVO 

Rita Queiros1; Inês Gante2; Sandra Lemos1; Helena Nascimento1 

1 - Centro Hospital Baixo Vouga, Aveiro; 2 - Maternidade Bissaya Barreto 

 

Introdução  

O abcesso mamário caracteriza-se por uma coleção localizada de pús no tecido mamário, 

geralmente precedido de mastite. É um problema raro, complicando cerca de 0,1% das 

amamentações, podendo atingir os 3% em mulheres tratadas previamente com antibiótico para 

mastite.  

 

Objectivos  

Analisar a incidência de abcessos mamários associados à amamentação no nosso serviço e 

determinar fatores de risco, estirpe bacteriana e resultados. 

 

Metodologia  

Estudo retrospetivo observacional com análise dos processos clínicos de doentes com abcesso 

mamário a amamentar, diagnosticados de Janeiro 2013 a Dezembro 2017, no Departamento de 

Ginecologia/Obstetrícia do Centro Hospitalar Baixo Vouga num total de 36 casos. 

 

Resultados  

Foram identificados 36 casos de abcessos mamários relacionados com a amamentação, tratados 

com drenagem cirúrgica, correspondendo a uma incidência de 0,1%. A média das idades foi de 

30 anos; não se registaram antecedentes clínicos relevantes na maioria das utentes. O abcesso 

ocorreu em média 60 dias após o parto; a mastite foi o sintoma inaugural em 64%. Todas fizeram 

antibioterapia prévia à drenagem cirúrgica. Em 64% dos casos, as utentes eram primíparas. Foi 

efetuado estudo bacteriológico em 30 utentes; a bactéria isolada foi em 75% dos casos o 

Staphylococcus aureus.  

 

Conclusões  

No estudo efetuado encontrámos uma incidência de abcesso mamário inferior à descrita na 

literatura. Na nossa análise, ser a primeira amamentação foi a condição predominante (estando 

de acordo com a literatura). Identificar os fatores de risco associados ao aparecimento de mastite 

e posterior abcesso é fundamental de forma a prevenir casos futuros. O estudo bacteriológico do 

pús é de especial importância para ajustar a terapêutica, prevenindo assim complicações. 
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PO75 - ADIAR A MATERNIDADE: UMA QUESTÃO DEMOGRÁFICA E CONTEMPORÂNEA 

Patrícia Félix Nazaré1; Margarida Figueiredo Dias1; Ana Sofia Pais1 

1 - Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 

 

Introdução  

Nas últimas décadas, adiar a maternidade passou a ser uma realidade nos países desenvolvidos, 

devido a um alargado espetro de causas e condições, trazendo consigo inevitáveis consequências 

materno-fetais. As técnicas de preservação da fertilidade constituem um tópico cada vez mais em 

discussão no contexto do adiamento voluntário da gravidez.  

 

Objectivos  

Este trabalho pretende analisar as causas que levam ao adiar da maternidade e abordar as 

consequências médicas materno-fetais associadas, assim como explorar soluções exequíveis 

nesta problemática, nomeadamente a aplicabilidade de técnicas de preservação da fertilidade. 

 

Metodologia  

Foi realizada pesquisa de publicações entre 2008 e 2018 através do Serviço de Pesquisa da 

Biblioteca de Ciências da Saúde da Universidade de Coimbra, utilizando os termos MeSH 

“maternal age”, “fertility” e “fertility preservation”, entre outros.  

 

Resultados  

As razões que levam ao adiar da maternidade são o maior investimento na educação e 

participação no mercado de trabalho, a dificuldade em estabelecer relações estáveis, a difusão 

dos métodos contracetivos, a insegurança financeira, a alteração dos valores e a insuficiência das 

políticas de apoio social. O aumento da infertilidade, morte fetal, anomalias cromossómicas, 

gestações múltiplas, parto pré-termo e partos distócicos, nomeadamente cesarianas, são 

consequências médicas associadas. A revisão das políticas sociais, o fornecimento de informação 

sobre a fertilidade e a mudança de mentalidades parecem soluções possíveis. As técnicas de 

preservação de fertilidade surgem como opção, mas não conseguem compensar totalmente o 

declínio da fertilidade associado à idade materna avançada. 

 

Conclusões  

O adiamento da maternidade assenta essencialmente num conjunto de fatores sociais interligados 

e envolve riscos consideráveis para a saúde materno-fetal. É fundamental que os clínicos 

forneçam informação adequada acerca deste tema e ter em mente que as técnicas de preservação 

da fertilidade podem constituir uma falsa-esperança e contribuir para a perpetuação desta 

realidade. 

 

Palavras-chave: Idade materna, Fertilidade, Preservação da fertilidade, Comportamento 

reprodutivo, Técnicas de reprodução assistida 

 

 

 

 



 

PO76 - COMPLICAÇÕES INTRAOPERATÓRIAS DA CESARIANA 

Susana Rego1; Nuno Clode1 

1 - Hospital de Santa Maria, Lisboa  

 

Introdução  

Apesar de ser o procedimento cirúrgico mais frequente em obstetrícia, existem poucas publicações 

científicas acerca das complicações intraoperatórias da cesariana. 

 

Objectivos  

Este estudo descreve a incidência de complicações intraoperatórias das cesarianas realizadas 

num hospital terciário, de acordo com o momento do trabalho de parto em que foram realizadas – 

ausência, primeiro período ou segundo período. 

 

Metodologia  

Foi realizado um estudo prospetivo entre janeiro e junho de 2018. Colhemos informação acerca 

do procedimento cirúrgico e complicações intraoperatórias (lacerações, hematomas e atonias 

uterinas) de todas as cesarianas. 

Nesta análise foram excluídas gestações gemelares, partos pré-termo e gestações com anomalias 

da placentação. 

Procedeu-se a uma análise estatística descritiva dos dados. Realizámos o teste do Qui Quadrado 

para avaliar a diferença na incidência de complicações entre os três grupos previamente 

mencionados. 

 

Resultados  

O estudo incluiu 254 cesarianas – 118 (46%) realizadas em ausência de trabalho de parto, 119 

(47%) no primeiro período e 17 (7%) no segundo período. 

Foram registadas complicações intraoperatórias em 41 casos (16%) – 16 no grupo em ausência 

de trabalho de parto (14%), 19 no primeiro período (16%) e 6 no Segundo período (35%) [p 0,057]. 

As complicações observadas incluíram 29 lacerações, 6 hematomas e 5 atonias uterinas. 

Houve necessidade de pontos adicionais em 63 casos (25%), agentes hemostáticos locais em 48 

casos (19%) e fármacos uterotónicos em 37 casos (15%). A necessidade de cada um destes 

procedimentos adicionais não diferiu significativamente entre grupos (p 0,735, 0,112 e 0,697, 

respetivamente). 

Não houve nenhuma morte materna. 

 

Conclusões  

Ocorreram complicações intraoperatórias em 16% das cesarianas em gestações de simples, de 

termo e com placentação normal. Apesar de a incidência ter sido superior nas cesarianas 

realizadas no segundo período do trabalho de parto, a diferença não foi estatisticamente 

significativa. 

 

Palavras-chave: cesariana, complicações, estadio do trabalho de parto 

 

 



 

PO77 - PERCEPÇÃO DA MANOBRA DE VCE PELA GRÁVIDA 

Mafalda Garcia1; Sara Batista1; Cláudia Milhinhos1; Nuno Clode1 

1 - Centro Hospitalar Lisboa Norte, Hospital Santa Maria, Lisboa 

 

Introdução  

Em Portugal não existem estudos que relatem a experiência das grávidas sujeitas à manobra de 

Versão Cefálica Externa (VCE) pelo que compreender a experiência vivida é importante a equipa 

de saúde. 

 

Objectivos  

Conhecer a percepção das mulheres sujeitas a VCE. 

 

Metodologia  

Estudo qualitativo, descritivo e exploratório realizado pela consulta dos registos de VCE realizada 

entre Janeiro de 2016 a Julho de 2018 e entrevista semi-estruturada, via telefónica, com colheita 

de dados referentes  à experiência, que foi sempre realizada por um médico, sob tocolise e sem 

analgesia. 

 

Resultados  

Das 105 grávidas sujeitas a VCE no período em estudo entrevistaram-se  66, 27(41%)  das quais 

com sucesso.  Quarenta e uma grávidas (65%) tiveram conhecimento do procedimento através da 

consulta no HSM, 13 (21%) pelo médico assistente e 9 (13%) através de outra fonte. Apesar do 

procedimento ter sido explicado a todas,  13 (20%)  referem não terem sido bem informadas,  3 

(23,1%) referem desconhecimento da dor e outras 3 (23,1%) falta de detalhe da explicação. 

Apenas 17 grávidas (25,8%) procuraram alternativas à VCE. Sessenta e uma grávidas (92%) 

sentiram-se apoiadas pelas equipa de saúde durante o procedimento. Relativamente à dor 

sentida, 8 (12%) referiu dor máxima, 32 (48%) intensa e apenas 9 (22%) ligeira, sendo sempre 

referida como cingida à manipulação e passageira.  Antes das manobras 34 grávidas (51,5%) 

sentiam-se tranquilas e 24 (36,4%) ansiosas; após a VCE, 37 (56%) sentiam-se 

tranquilas/satisfeitas, 17 (26%) ansiosas e 10 (15%) arrependidas. A experiência foi descrita de 

forma muito variável e apenas 10 (25%) a descrevem como agradável/suportável. Quarenta e três 

(65%) grávidas disseram que repetiriam a VCE e  45 (68%) que a recomendariam. 

 

Conclusões  

A forma como a VCE é experienciada pela grávida é muito variável. Para a maioria a dor na 

manipulação é significativa; no entanto, não impede que a manobra seja recomendada e repetida, 

se fosse necessário 

 

Palavras-chave: Versão cefálica externa, Percepção da grávida 

 

 

 

 

 



 

PO78 - CESARIANAS: QUANDO O SOL NÃO BRILHA 

Simone Subtil1; Joana Oliveira1; Sofia Cabrita1; Paulo Moura1 

1 - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

 

Introdução  

A realização de turnos noturnos tem sido associada a um maior risco de complicações, 

possivelmente como resultado da exaustão e diferente composição das equipas. A realização de 

cesarianas durante a noite pode afetar o desempenho cirúrgico, estando descritos mais resultados 

maternos e neonatais adversos neste período. 

 

Objectivos  

Avaliar a influência dos turnos noturnos nos resultados das cesarianas. 

 

Metodologia  

Análise retrospetiva dos processos clínicos de grávidas submetidas a cesariana não programada 

no Serviço de Obstetrícia A do CHUC nos primeiros 6 meses de 2017. Definiram-se dois períodos: 

diurno (9-21 horas) e noturno (21-9 horas). As diferenças entre estes períodos foram avaliadas 

com o software SPSS 20.0 (p<0,05). 

 

Resultados  

Houve um total de 288 cesarianas não programadas realizadas durante o período considerado: 

39,9% (n=115) durante o período noturno e 60,1% (n=173) durante o período diurno. Das 

cesarianas realizadas durante a noite, 56,5% foram realizadas entre as 21-1h, 26,1% entre a 1-5h 

e 17,4% entre as 5-9h.  

Houve mais cesarianas realizadas durante a noite por “não progressão da dilatação” e durante o 

dia por “indicação materna” e “outro motivo”.  

Relativamente à cirurgia, não houve diferença no que concerne ao cirurgião principal 

(interno/especialista) ou ao tempo operatório. Foram reportadas complicações intraoperatórias em 

28 cesarianas (9,7%), não havendo diferença entre a sua ocorrência de dia ou de noite.  

A taxa de índices de Apgar baixos (<4 ao 1º minuto ou <7 ao 5º minuto) foi semelhante nos dois 

grupos. Relativamente à morbilidade materna no período pós-parto, foram as mulheres 

submetidas a cesariana no período diurno que apresentaram uma taxa superior de complicações 

(77,8% vs. 22,2%). 

 

Conclusões  

Verificou-se uma taxa superior de cesarianas realizadas por “não progressão da dilatação” durante 

o período noturno. Contrariando o esperado, o turno da noite não se associou a maior risco de 

morbilidade neonatal ou de complicações maternas pós-operatórias. 

 

 

 

 

 

 



 

PO79 - MALÁRIA NA GRAVIDEZ: A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO 

Inês Gomes1; Bruno Freitas1;  João Pereira1; Ana Catarina Guerra1; Manuela Almeida1; Isabel 

Pereira1; Ester Casal1 

1 - Hospital Garcia de Orta, Almada  

 

Introdução  

A malária associa-se a grande morbilidade materno-fetal, ocorrendo metade das mortes devido a 

anemia materna severa, prematuridade e baixo peso. É causada por cinco espécies de Plasmodia. 

A gravidez aumenta a suscetibilidade a malária grave para qualquer tipo. A prevalência varia 

geograficamente e no Médio Oriente o P. vivax é o agente mais frequente. O esfregaço de sangue 

periférico é o método de diagnóstico e a PCR (Polymerase chain reaction) é útil para a identificação 

da espécie. Arteméter/lumefantrina é uma opção de tratamento de malária não complicada na 

gravidez durante o segundo e terceiro trimestres.  

 

Objectivos  

Revisão da literatura sobre o tema. 

  

Metodologia  

Apresentação de um caso de malária a P. vivax na gravidez.  

 

Resultados  

Grávida, 21 anos, multípara, Paquistanesa, em Portugal há 7 meses, saudável. Na 25ª semana 

de gestação, recorreu ao serviço de urgência por febre intermitente, calafrios e lombalgia.  Há um 

mês ficou internada por quadro clínico semelhante, assumindo-se pielonefrite. Ao exame objetivo 

apresentava febre (Tº auricular 38,2º), palpação abdominal inocente e Murphy renal negativo. 

Analiticamente apresentava anemia e parâmetros inflamatórios elevados. Pela história clínica e 

índice de monócitos aumentado realizou esfregaço de sangue periférico onde se observaram 

eritrócitos parasitados com trofozoítos e esquizontes de Plasmodium spp. O teste imunológico 

excluiu P. falciparum e PCR identificou P. vivax.  À admissão não apresentava critérios de 

gravidade, mas pela gravidez optou-se por internamento iniciando arteméter/lumefantrina, seguido 

de profilaxia bi-semanal com cloroquina. O parto decorreu sem intercorrências, RN 3100g, Apgar 

10/10/10. Até à data não se detetaram complicações materno-fetais.  

 

Conclusões  

O diagnóstico de malária deve ser considerado em qualquer grávida com febre que tenha estado 

numa região endémica. A instituição precoce do tratamento é o fator mais significativo no 

prognóstico. As opções de tratamento na grávida variam ao longo da gestação, sendo os 

derivados da artemisina a primeira escolha nos casos não complicados.  

 

Palavras-chave: Malária; Plasmodia; Gravidez 

 

 

 

 



 

PO80 - VERSÃO CEFÁLICA EXTERNA: 2 ANOS DE IMPLEMENTAÇÃO NO HSO-GUIMARÃES 

Adriano Soares1; Carla Duarte1; Rosa Sardinha1; Claudia Guerra1; Pedro Oliveira1; Adosinda 

Rosmaninho1; Ricardo Santos1; Ana Andrade1; José Furtado1 

1 - HSO - Guimarães 

 

Introdução  

Nas gestações em que o feto se encontra em apresentação não cefálica, a versão cefálica externa 

(VCE) aumenta a probabilidade de ocorrer um parto vaginal. A taxa de sucesso da VCE a termo 

varia consoante as séries entre 30-80%. Trata-se de uma técnica recomendada pelas principais 

organizações científicas internacionais e utilizada na maioria dos centros universitários europeus.  

 

Objectivos  

 O objetivo deste trabalho visa avaliar a experiência dos dois primeiros anos da sua implementação 

no nosso centro com análise dos respetivos resultados. 

 

Metodologia  

Foi realizado um estudo retrospetivo e prospetivo, que incluiu as VCE’s realizadas no nosso centro 

entre Outubro de 2016 e Outubro de 2018. 

 

Resultados  

Durante este período foram realizadas 29 versões com uma taxa de sucesso de 44,8%, sendo 

que destas, 84,6% culminaram em parto vaginal. Em média foram realizadas 2 tentativas  de 

rotação por cada versão. A idade gestacional média da nossa amostra foi de 35,4 semanas, com 

um IMC materno médio de 27,5 Kg/m2. A estimativa de peso fetal médio foi de 2725,7g. A 

bradicardia fetal foi a complicação mais frequente, ocorrendo em 27,5% das versões. Não foi 

registada comorbilidade materna ou fetal directamente relacionada com as manobras efectuadas. 

 

Conclusões  

A versão cefálica externa é um procedimento seguro e com uma razoável taxa de sucesso, 

principalmente quando selecionadas as grávidas às quais esta se oferece. A taxa de VCE é 

considerada um indicador de qualidade dos cuidados pré natais sendo que a taxa obtida nestes 

dois primeiros anos se enquadra dentro daquelas descritas na literatura e como tal pode ser 

considerada como bem sucedida a sua implementação pelo nosso centro. 

 

Palavras-chave: Versão cefálica externa, Apresentação não cefálica, Parto vaginal 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PO81 - INFLUÊNCIA DO TRIMESTRE DE DIAGNÓSTICO DA DIABETES GESTACIONAL NOS 

RESULTADOS MATERNO-FETAIS 

Adriano Soares1; Ricardo Santos1; Ana Andrade1; José Furtado1 

1 - HSO-Guimarães 

 

Introdução  

A Diabetes Gestacional (DG) é definida como uma intolerância aos hidratos de carbono que resulta 

em hiperglicemia de gravidade variável e que tem início ou é detetada pela primeira vez durante 

a gravidez. Esta intolerância, que pode surgir em qualquer momento da gravidez, pode provocar 

várias complicações materno-fetais na gravidez, parto e pós-parto. 

 

Objectivos  

Este trabalho tem como objetivo comparar os resultados materno-fetais consoante o diagnóstico 

da DG seja feito no primeiro ou segundo trimestre da gravidez.  

 

Metodologia  

 Para este efeito, realizou-se um estudo retrospetivo com uma amostra consecutiva de 194 

mulheres grávidas, seguidas na consulta externa de Obstetrícia – Diabetes no Hospital Senhora 

da Oliveira – Guimarães. 

 

Resultados  

Esta análise mostrou que existem diferenças estatisticamente significativas nas variáveis 

obesidade e comorbilidades maternas de acordo com o trimestre de diagnóstico da DG. Por outro 

lado, não foram encontradas diferenças com significado estatístico no que diz respeito à idade 

materna ou à terapêutica utilizada quanto ao trimestre de diagnóstico. Relativamente aos 

resultados materno-fetais não se encontraram diferenças significativas nas variáveis em estudo 

(pré-eclâmpsia, via do parto, instrumentação do trabalho de parto, aceleração ocitócica, início do 

trabalho de parto, prematuridade, tempo de internamento do recém-nascido, macrossomia, 

hiperbilirrubinémia, hipoglicemias perinatais e resultado da prova de reclassificação) comparando 

o trimestre de diagnóstico da DG.  

 

Conclusões  

Nesta amostra, o trimestre em que é diagnosticada a DG não aparenta influenciar o resultado 

materno-fetal. Dada a baixa frequência de resultados adversos outros estudos serão necessários 

para validar estes resultados. 

 

Palavras-chave: Diabetes Gestacional, Trimestre, Resultados materno-fetais, Diagnóstico 

 

 

 

 

 

 



 

PO82 - STREPTOCOCCUS DO GRUPO B: EVOLUÇÃO DA SENSIBILIDADE ANTIBIÓTICA AO 

LONGO DOS ANOS 

Sara Bernardes Cunha1; Carolina Carneiro1; Matilde Martins1; Cátia Rodrigues1; Cátia Rasteiro1,2; 

Teresa Teles1 

1 - Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, Santa Maria da Feira; 2 - Faculdade de Ciências 

da Saúde- Universidade da Beira Interior, Covilhã 

 

Introdução  

O Streptoccocus do grupo B (SGB) coloniza 10 a 30 % das mulheres grávidas.[1-3]  

Reconhece-se a existência de resistência à clindamicina (24,8%) e eritromicina (47,7%). Está 

recomendada a realização de teste de sensibilidade antibiótica nas mulheres em mulheres com 

SGB positivo que sejam alérgicas à penicilina.[3]  

A prescrição antibiótica deve ser ajustada de acordo com as sensibilidades locais, no entanto o 

conhecimento epidemiológico do SGB em Portugal é limitado.  

 

Objectivos  

Descrever o perfil de sensibilidade antibiótica do SGB e a sua evolução temporal num centro 

hospitalar com cuidados perinatais de grau III.  

 

Metodologia  

Foram selecionadas grávidas com rastreio SGB positivo em exsudado vaginal e/ou rectal de 2015 

a 2017 e avaliadas as sensibilidades antibióticas do agente (penicilina, clindamicina e 

eritromicina). Foram comparados os perfis de sensibilidade antibiótica ao longo dos anos. 

 

Resultados  

Foram identificadas 798 grávidas colonizadas por SGB. Todos os SGB eram sensíveis à penicilina. 

Globalmente, verificou-se uma resistência antibiótica de 34,5 % à clindamicina que diminuiu de 

2015 a 2017 (30,9% vs. 28,7%). Relativamente à eritromicina verificou-se resistência em 36,9% 

dos casos com uma diminuição do número de casos resistentes ao longo dos anos (32,5% vs. 

29,4%).    

 

Conclusões  

O nosso estudo demonstra que a penicilina continua a ser eficaz contra o SGB. Atualmente não é 

recomendada a determinação de sensibilidade antibiótica para o SGB em casos onde não se 

verifique reação alérgica grave à penicilina. Os nossos dados corroboram essas recomendações. 

A resistência antibiótica para outros fármacos não parece estar a aumentar para a nossa 

população, contrariamente ao descrito em outros países. No entanto, a elevada percentagem de 

SGB com resistência à clindamicina/eritromicina faz-se com que estes não sejam uma escolha 

válida sem a existência de um teste de sensibilidade antibiótica, pelo que esta deve ser 

indispensável nos casos em que há alergia à penicilina. 

 

Palavras-chave: Stretococcus do grupo B, sensibilidade antibiótica, resistências 

 

 



 

PO83 - STREPTOCOCCUS DO GRUPO B: UM ANTIGO E PRESENTE DESAFIO DO PARTO 

DO SÉCULO XXI 

Sara Cunha1; Carolina Carneirro1; Inês Reis1; Cátia Rodrigues1; Cátia Rasteiro1,2; Teresa Teles1 

1 - Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, Santa Maria da Feira; 2 - Faculdade de Ciências 

da saúde- Universidade da Beira interior, Covilhã 

 

Introdução  

O Streptoccocus do grupo B (SGB) coloniza 10 a 30 % da grávidas.[1-3] Apesar da instituição de 

rastreio e profilaxia estar associada à redução de 80% da incidência de doença perinatal, continua 

a ser causa de infeção neonatal precoce. [2-4]  

A generalização do uso da profilaxia intraparto levantou preocupações em relação à resistência 

antibiótica, quer do SGB, quer de outros agentes.  

 

Objectivos  

Avaliar casos de admissão na unidade de cuidados intensivos neonatais (UCIN) e diagnóstico de 

sépsis neonatal em casos com rastreio de SGB positivo.  

  

Metodologia  

Foram selecionadas grávidas com rastreio SGB positivo em exsudado vaginal e/ou rectal de 2015 

a 2017 num centro hospitalar com cuidados perinatais de grau III.  Foram analisados os casos de 

recém-nascido admitido na UCIN e os casos de sépsis neonatal.  

 

Resultados  

Foram identificadas 798 grávidas colonizadas por SGB, todos sensíveis à penicilina. Houve 126 

(15,8 %), internamentos na UCIN. Todos os casos, exceto um tiveram profilaxia antibiótica 

adequada. O diagnóstico de sépsis foi feito em 19 casos (2,5%) (sem confirmação de agente 

infecioso).  

Não havia alergia à penicilina em nenhum caso de sépsis. 

 

Conclusões  

Foi feito diagnóstico de sépsis em 19 casos de 798 grávidas com colonização por SGB, apesar da 

profilaxia antibiótica ter sido corretamente instituída. Persiste a dúvida em relação ao agente 

infecioso implicado. A administração de antibiótico endovenoso pode ter limitado sua identificação.  

Para além de outros agentes poderem ter estado implicados, deve ser também ser considerado o 

SGB. O SGB continua a ser sensível à penicilina, no entanto é necessário relembrar que as 

sensibilidades in vitro podem ser diferentes in vivo. Têm sido também identificados alguns SGB 

com concentrações inibitórias mínimas (CIM) para a penicilina com tendência crescente. O 

conhecimento epidemiológico do SGB em Portugal é limitado. Impõe-se vigilância das suas 

sensibilidades 

 

Palavras-chave: Streptococcus grupo B; sensibilidade antibiótica; sépsis 

 

 

 



 

PO84 - CARCINOMA DA TIROIDE E GRAVIDEZ 

Soraia Cunha1; Rosália Coutada1; Ana Rita Neiva1; Paula Pinheiro1 

1 – ULSAM, Viana do Castelo 

 

Introdução  

O carcinoma da tiroide é uma das neoplasias mais frequentemente detetadas na gravidez, com 

uma prevalência de 6-10%. O seu tratamento tem implicações na gravidez, dado o papel crucial 

desta glândula. A gravidez, por sua vez, irá condicionar a programação da cirurgia e a exposição 

a radiofármacos.  

 

Objectivos  

Descrição de um caso clínico, revendo a atuação perante o diagnóstico de carcinoma da tiroide 

na gravidez. 

 

Metodologia  

Primigesta de 25 anos com antecedentes de bócio multinodular. Às 28 semanas de gestação, foi 

realizada biópsia de nódulo tiroideu, tendo sido detetados aspetos de carcinoma papilar da tiroide.  

Foi proposta para tratamento cirúrgico e enviada ao serviço de urgência de Obstetrícia para 

programação do parto. Decidida terminação da gravidez às 34 semanas, tendo sido submetida a 

cesariana eletiva.  

 

Resultados  

Duas semanas após o parto, foi submetida a tiroidectomia total. O exame histológico revelou 

carcinoma papilar da tiroide com ausência de invasão linfática e vascular, ausência de invasão da 

cápsula da tiroide e presença de multicentralidade com margens cirúrgicas livres, estadio 

pT1NxMxR0. Foi posteriormente submetida a tratamento com Iodo 131. 

 

Conclusões  

A abordagem terapêutica do carcinoma da tiroide na mulher grávida é determinada pelo tipo 

histológico, estadio e pela idade gestacional.   

Os carcinomas diferenciados da tiroide, que incluem os papilares e foliculares, têm um 

comportamento indolente. Dada a sua natureza, a cirurgia poderá ser adiada para o período pós 

parto.  

A cirurgia durante a gravidez poderá estar indicada em grávidas com carcinomas com histologias 

mais agressivas, com crescimento rápido ou com metastização. Nestes casos, deverá ser 

protelada para o segundo trimestre, de forma a minimizar o risco para o feto. 

Neste caso, o parto foi programado para as 34 semanas, ultrapassando as eventuais sequelas da 

prematuridade precoce para o feto, sem alterar a taxa de mortalidade ou recorrência para a mãe.  

 

Palavras-chave: Carcinoma; Gravidez; Tiroide 

 

 

 

 



 

PO85 - PARTO DIFERIDO DE 154 DIAS, EM GRAVIDEZ GEMELAR BICORIÓNICA 

Catarina Frias1;  Gonçalo Cardoso2; Alexandra Coelho2; Alexandra Queirós2; Teresinha Simões2 

1 - Hospital do Divino Espírito Santo, Ponta Delgada; 2 - Maternidade Dr. Alfredo da Costa, Lisboa 

 

Introdução  

O parto pré-termo espontâneo na peri-viabilidade complica frequentemente as gestações 

multifetais, condicionando elevada morbimortalidade perinatal. O nascimento do primeiro feto é 

seguido, habitualmente, pelo nascimento do segundo feto num curto período de tempo, podendo 

o parto diferido aumentar a sobrevida do segundo feto.  

 

Objectivos  

Descrever um caso clínico de parto diferido de 154 dias, em gravidez gemelar bicoriónica.   

 

Resultados  

Primipara de 33 anos, com antecedentes de 2 abortos tardios, é seguida na Maternidade Alfredo 

da Costa (MAC), por gravidez gemelar bicoriónica, resultante de  técnica de procriação 

medicamente assistida. No rastreio do 1º trimestre foi observado colo curto, pelo que foi 

proposta  realização de cerclage profilática. Às 15 semanas foi admitida no serviço de urgência, 

da MAC, por dilatação completa e bolsa amniótica insinuada na vagina, com subsequente 

expulsão em coifa, do primeiro feto. Por apresentar membranas intactas do segundo feto e 

ausência de infeção corioamniótica, foi proposto ao casal parto diferido. Procedeu-se a cerclage 

de McDonald de emergência, tocólise e profilaxia antibiótica de largo espectro. Dada estabilidade 

materno-fetal, teve alta às 17 semanas. A cervicometria demonstrava um colo estável, com 21mm. 

A gravidez decorreu sem mais intercorrências. A cerclage foi removida às 37 semanas, com 

nascimento, no dia seguinte e por via vaginal, de um recém-nascido do sexo feminino, com 2980g 

e Índice de Apgar 9/10.   

 

Conclusões  

A tentativa de diferir o parto do segundo feto na peri-viabilidade é uma opção que deve ser 

oferecida aos progenitores, após aconselhamento e, desde que se cumpram os critérios clínicos 

de elegibilidade. A seleção correta das candidatas, em conjunto com a realização de corretos 

procedimentos, monitorização fetal e materna e identificação precoce de complicações aumentam 

as possibilidades de sucesso deste tipo de parto. Este caso é o parto diferido com maior intervalo, 

descrito na literatura.   

 

Palavras-chave: Parto Diferido; Gestações Multifetais 

 

 

 

 

 

 

 



 

PO86 - GRAVIDEZ DE RISCO OBSTÉTRICO ACRESCIDO – ESTAREMOS A 

SOBREVALORIZAR O RISCO INTRAPARTO? 

Carolina Carneiro1; Sara Cunha1; Cátia Rodrigues1; Susana Leitão1; Célia Araújo1; Teresa Teles1 

1 - Centro Hospitalar entre Douro e Vouga, Santa Maria da Feira 

 

Introdução  

Uma gravidez de risco acrescido implica, por si só, uma vigilância materno-fetal intraparto mais 

apertada. Todavia, não é desprezível a percentagem de morbilidade e mortalidade perinatal 

ocorrida em gravidezes de baixo risco, com estudos apontando para 20-25%. 

 

Objectivos  

Realizar uma análise comparativa dos outcomes de gestações de baixo e alto risco obstétrico. 

 

Metodologia  

Foram colhidos dados relativos aos partos no CHEDV no período de 1 de Setembro de 2017 a 1 

de Setembro de 2018. 

A amostra foi dividida em 2 grupos: grupo 1 – gestação de baixo risco (vigilância extra-hospitalar) 

e grupo 2 - gestação de alto risco (vigilância em meio hospitalar).  

Foram analisados dados relativos à gravidez, dados intra-parto e outcomes perinatais.  

 

Resultados  

Foram estudados 1588 casos, 1052 mulheres no grupo 1 e 536 no grupo 2.  

As grávidas com vigilância hospitalar tiveram taxas significativamente inferiores de trabalho de 

parto espontâneo (52,9% versus 65,9%).  

Relativamente ao tipo de parto, obtivemos uma taxa de cesarianas total de 25,5% com 54,5% de 

partos eutócicos. Em análise comparativa da taxa de cesarianas, obtivemos uma diferença 

estatisticamente significativa entre os 2 grupos (grupo 1 com 21,4% e grupo 2 com 34,0%, p<0.01). 

A taxa de cesarianas emergentes não foi significativamente diferente em ambos os grupos, sendo 

que a taxa de cesarianas programadas, por sua vez, foi significativamente superior no grupo 2. 

Relativamente aos outcomes neonatais peri-parto não obtivemos diferença estatística entre 

ambos os grupos.  

 

Conclusões  

No grupo das grávidas com vigilância hospitalar, observou-se uma taxa de trabalho de parto 

espontâneo significativamente inferior à obtida nas grávidas de baixo risco.  

A taxa de cesarianas durante o período de estudo foi de 25,5% com uma taxa significativamente 

superior no grupo 2.  

Apesar de termos obtidos taxas significativamente superiores de cesariana no grupo das grávidas 

com vigilância hospitalar, os outcomes neonatais peri-parto não foram significativamente 

diferentes das grávidas de baixo risco.  

 

Palavras-chave: parto, alto risco obstétrico, desfechos peri-natais, gravidez de baixo risco 

clínico 

 



 

PO87- INCOMPETÊNCIA CÉRVICO-ÍSTMICA EM GRAVIDEZ GEMELAR 

Ana Isabel Cunha1; Elsa Pereira1; Ana Maria Andrade1; José Manuel Furtado1 

1 - Hospital Senhora da Oliveira, Guimarães 

 

Introdução  

A incompetência cérvico-ístmica (ICI) é a incapacidade de o colo uterino reter uma gravidez no 

segundo trimestre na ausência de contrações, sendo uma causa de abortamentos recorrentes do 

segundo trimestre. A incidência de parto pré-termo (PPT) está aumentada nas gestações 

gemelares, não existindo atualmente nenhuma intervenção demonstradamente eficaz na sua 

prevenção na presença de ICI. Apenas um estudo retrospetivo de 76 casos de gestação gemelar, 

demonstrou que a cerclage com indicação pelo exame físico aumenta o tempo de latência até ao 

parto, podendo ser considerada nestes casos. 

 

Resultados  

25 anos, G1P0, gestação espontânea gemelar bicoriónica. Às 17s, apesar de assintomática, o 

colo uterino media 25 mm, pelo que foi medicada com progesterona. Na ecografia do 2º trimestre, 

a ecografia transvaginal mostrava colo uterino com afunilamento exuberante e 6 mm de 

comprimento e no exame ao espéculo este encontrava-se entreaberto com exteriorização das 

membranas. 

Foi abordada a possibilidade de cerclage ao casal que optou pela realização da mesma, tendo 

sido efetuada, segundo a técnica de McDonald, às 21s+5d. O colo uterino encontrava-se com 4-6 

mm com fio da ciclorrafia no seu terço distal. Às 22s foi internada por suspeita de perda de LA. 

Permaneceu assintomática durante o internamento, não tendo sido observada mais perda de LA 

e tendo alta ao quinto dia. Às 35s+5d foi decidida cesariana eletiva por restrição de crescimento 

fetal no feto 2 com alterações fluxométricas, tendo o feto 1 nascido com 2310g e o feto 2 com 

1810g, ambos com Apgar 9/10. Após a cesariana foi retirado o fio de ciclorrafia. 

 

Conclusões  

Apesar da necessidade de mais estudos, a cerclage com indicação pelo exame físico pode 

constituir uma opção de emergência na prevenção do PPT em gestações gemelares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PO88- MEDO DO PARTO: ANÁLISE DAS GRÁVIDAS NO CENTRO HOSPITALAR DE 

SETÚBAL 

 Gisela Almeida1; Catarina Luís1 

1 - Centro Hospitalar de Setúbal 

 

Introdução  

A gravidez representa um evento marcante na vida de uma mulher. A ideia do parto, contudo, 

condiciona muitas vezes sentimentos de ansiedade e medo, podendo influenciar a serenidade 

com que a grávida vive a sua gestação. 

 

Objectivos  

Caracterizar uma população de grávidas quanto aos sentimentos de medo e ansiedade em relação 

ao parto. 

 

Metodologia  

Estudo observacional transversal com recurso ao inquérito da Wijma Delivery Expectancy 

Questionnaire, previamente adaptado para português, em grávidas de termo da área de influência 

do Centro Hospitalar de Setúbal, durante um trimestre de ano de 2018.  

 

Resultados  

Da amostra de 41 grávidas com idade média de 29 anos e tempo médio de gestação de 38 

semanas, 58.5% das grávidas são nulíparas (n= 24) e 41.1% multíparas (n= 17); destas, 64.7% 

teve um parto vaginal anterior (eutócico ou distócico). As nulíparas que frequentaram aulas de 

preparação para o parto apresentaram um score mais baixo (média = 68.7), sendo que o grupo 

com mais sentimentos de medo e ansiedade corresponde às multíparas com parto vaginal 

distócico anterior (média = 78.75). 

Relativamente à escolaridade, constata-se que as grávidas com habilitações literárias superiores 

(29.2%) apresentavam scores superiores (média = 78.6) comparativamente ao grupo sem 

escolaridade obrigatória (média= 68.44). As grávidas com atividade laboral (73.2%) obtiveram uma 

média de 72.4, enquanto que as grávidas desempregadas tiveram, em média, 68.7. 

 

Conclusões  

Múltiplos fatores condicionam sentimentos de medo e ansiedade em relação ao parto. Concluímos 

que o grau de escolaridade e o antecedente de parto vaginal distócico anterior condicionam 

sentimentos negativos. Por outro lado, percebemos que a frequência de cursos de preparação 

para o parto é um fator atenuante.  

Futuramente, prevê-se a inclusão de uma amostra maior, para melhor representatividade da 

população. Sugerimos realizar um estudo prospetivo das espectativas das grávidas incluídas na 

primeira fase do estudo em gestações futuras. 

 

 

 

 



 

PO89 - CARACTERÍSTICAS DOS PARTOS PRÉ-TERMO OCORRIDOS NUM HOSPITAL 

TERCIÁRIO PORTUGUÊS 

Susana Rego1; Catarina Carvalho1; Nuno Clode1; Sara Vargas1 

1 - Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte, Lisboa  

 

Introdução  

O parto pré-termo é a principal causa de morbilidade e mortalidade neonatal. A incidência da 

prematuridade tem vindo a aumentar e varia de acordo com as características da população. A 

etiologia do parto pré-termo não está bem definida, mas é complexa e influenciada por fatores 

genéticos e ambientais. 

 

Objectivos  

Caracterizar a população parto pré-termo num hospital terciário português. 

 

Metodologia  

Estudo retrospetivo dos partos ocorridos antes das 37 semanas, entre Janeiro de 2016 e 

Dezembro de 2016, no Centro Hospitalar Lisboa Norte. Para tal, foram recolhidos através da 

consulta de processo clínicos dados demográficos e clínicos relativos aos antecedentes maternos, 

ao parto, e aos desfechos obstétricos e perinatais. 

 

Resultados  

Identificaram-se 236 casos de parto pré-termo num total de 2376 partos (9,93%). A idade mediana 

das grávidas foi de 34 (18-43) anos. 34,3% eram gravidezes múltiplas e 22,5% gravidezes após 

procriação medicamente assistida. A idade gestacional média foi de 33 semanas, sendo que 

ocorreu um parto com <32 semanas em 41 casos (17,4%). 76,7% dos trabalhos de parto foram 

espontâneos. 53,2% realização indução da maturação pulmonar. Os partos foram eutócicos em 

32,1% dos casos, instrumentados em 17,9% e cesarianas em 40,1%.  Houve 2 partos pélvicos 

ajudados e 13 gemelares vaginais. Todos os recém-nascidos nasceram vivos, com um peso médio 

de 2081 (+/- 496) gramas. 41,2% tiveram internamento na Unidade de Cuidados Intensivos 

Neonatais, com uma duração média de 26 dias. 64,8% tiveram pelo menos uma complicação 

neonatal. As complicações mais comuns foram icterícia neonatal (52,7%) e síndrome de 

dificuldade respiratória (23%). Ocorreu morte neonatal em 4,3% dos casos. 

 

Conclusões  

Verificou-se uma incidência de parto pré-termo de 9,93%, o que é compatível com o descrito na 

literatura. A maioria dos recém-nascidos teve alguma complicação pós-parto. 

 

Palavras-chave: parto pré-termo 

 

 

 

 

 



 

PO90- TESTE PRÉ NATAL NÃO INVASIVO: IMPACTO NA POPULAÇÃO DE UM CENTRO 

PERIFÉRICO 

Maria José Sousa1; Rita Ribeiro2; Grasielle Cruz1; Margarida Albuquerque1; José G Sousa1; 

Germano Sousa1 

1 - Centro Medicina Laboratorial Germano de Sousa; 2 - Centro Medicina Laboratorial Germano 

de Sousa, 

 

Introdução  

O rastreio combinado do 1º trimestre foi ,até recentemente, o estado da arte no rastreio pré-natal, 

com taxa de deteção de 90-95% e com taxas de falsos positivos e falsos negativos de 5% e 5-

10%, respetivamente. Os testes invasivos decorrentes de um rastreio positivo, são exatos, mas 

podem ter um custo elevado e impõem riscos.Recentemente, foram desenvolvidos testes que 

utilizam o ADN livre circulante - cell free DNA - para rastrear aneuploidias fetais no sangue 

materno. Em Portugal, esta nova era da avaliação do risco pré-natal teve início em 2013 quando 

o Centro de Medicina Laboratorial Germano de Sousa (CML-GS) introduziu o Harmony Prenatal 

Test. Esta tecnologia é mais exata e faculta resultados individualizados para o risco de trissomia, 

com taxas de deteção >99,9%.  

 

Objectivos  

Análise comparativa do teste de cfDNA em 2017, num centro onde foi aplicado universalmente a 

todas as  grávidas com idade superior a 35 anos, com a utilização de modo contigente, às grávidas 

com teste de rastreio combinado 1º trimestre com resultados entre 1:100 e 1:1000.  

 

Metodologia  

O analisador imunoensaio, KRYPTOR® (BRAHMS,TRACE 

technology).Marcadores bioquímicos séricos 1º trimestre  : βhCG livre e  PAPP-A, 

BRAHMS®.  Teste cffDNA( >10ª semana) para análise no EUA pelo Harmony Prenatal Test®. 

 

Resultados  

No ano 2017 recebemos deste centro, 644 pedidos de rastreio combinado do 1ºtrimestre ,29 dos 

quais em mulheres com idade superior a 35 anos (4,6%). Identificámos 19 casos com alto risco 

para Trissomia 21 e 40 casos com riscos entre 1:100-1:1000.  

A pesquisa de cffDNA foi realizada a 269 mulheres, 233 com idade materna superior a 35 anos 

(86,6%). Identificámos 3 casos com alto risco para trissomia 21.  Em 33 casos foi realizado rastreio 

combinado do 1ºtrimestre e pesquisa simultânea de cffDNA. Identificámos 6 casos com avaliação 

de risco entre 1:100 e 1:1000, 1 com idade materna superior a 35 anos e 5 com idade inferior. 

 

Palavras-chave: Teste Pré Natal Não Invasivo 

 

 

 

 

 



 

PO91- IDADE MATERNA AVANÇADA – IMPACTO NA VIA DE PARTO E NA 

MORBIMORTALIDADE MATERNA E NEONATAL 

Joana Ribeiro1; Bruna Abreu1; Njila Amaral1; Elsa Dias1; Carlos Veríssimo1 

1 - Hospital Beatriz Ângelo, Loures 

 

Introdução  

A incidência de gestações em mulheres com 40 anos ou mais tem vindo a aumentar. A idade 

materna avançada associa-se a maior incidência de complicações na gravidez e pós-parto, bem 

como a complicações neonatais. As taxas de parto por cesariana aumentam também nesta faixa 

etária. 

 

Objectivos  

Estudar a associação entre idade materna avançada e via de parto e as complicações maternas 

e neonatais relacionadas com o parto. 

 

Metodologia  

Estudo retrospetivo e comparativo entre dois grupos de mulheres: idade materna avançada (40 

anos ou mais – n=195) e grupo controlo (< 40 anos – n=390). Foram critérios de inclusão 

gestações unifetais com parto na instituição entre 2015 e 2016. As variáveis comparadas foram: 

complicações da gravidez, idade gestacional no parto, tipo de parto, peso ao nascer, índice de 

Apgar e complicações peri-parto maternas e fetais. Na análise estatística comparativa (p<0,05) 

utilizou-se o teste do qui-quadrado e teste exato de Fisher. 

 

Resultados  

A idade materna avançada associou-se a maior prevalência de diabetes gestacional, hipertensão 

arterial crónica, pré-eclâmpsia e anomalias da placentação (todos p<0,01). A indução do trabalho 

de parto foi também mais comum neste grupo (p=0,004), bem como os partos por cesariana (31% 

vs 17%, p=0,000) e baixo peso ao nascer (p=0,02). A idade materna relacionou-se com atonia 

uterina grave (p=0,017).  

 

Conclusões  

Os resultados obtidos são concordantes com a literatura e corroboram a necessidade de 

assistência obstétrica adequada a este grupo etário, tendo em conta a maior incidência de fatores 

de risco obstétricos e a correlação com maior taxa de atonia uterina grave. A vigilância adequada 

hospitalar destas grávidas e a condução atenta do trabalho de parto poderão justificar a 

semelhança entre grupos no que toca às complicações neonatais observadas. 

 

Palavras-chave: idade materna, morbimortalidade, parto 

 

 

 

 

 

 



 

PO92 - QUAL A IMPORTÂNCIA DA PARIDADE EM GESTAÇÕES ACIMA DOS 40 ANOS? 

Ana Calhau1; Rita Salgueiro Neto1; Rita Leiria Gomes1; Carlos Macedo1; Manuela Silva1; Cremilda 

Barros1 

1 - Hospital Central do Funchal 

 

Introdução  

O aumento da idade da mulher no momento do nascimento do primeiro filho é uma tendência cada 

vez mais frequente nos países industrializados, estando a idade materna avançada associada a 

gestações com pior desfecho obstétrico e maior taxa de cesarianas.  

 

Objectivos  

Avaliar a influência do factor paridade nos desfecho materno e fetal, nas grávidas com idade ≥40 

anos.  

 

Metodologia  

Estudo retrospetivo comparativo de 1997 a 2017. Foram incluídas todas as mulheres com ≥40 

anos de idade com parto no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no período referido, sub-agrupadas em 

nulíparas e não nulíparas. Os dados foram recolhidos dos processos hospitalares. Análise 

estatística com recurso ao IBM SPSS 25.0. A estatística é significativa para um valor de p<0.05. 

 

Resultados  

Das 2566 mulheres incluídas no estudo, 602 eram grávidas nulíparas com idade ≥40 anos 

(23.5%). Relativamente à percentagem de abortos e co-morbilidades associadas, não se 

verificaram diferenças estatisticamente significativas. Contudo, nas nulíparas, foi maior a taxa de 

intercorrências da gravidez (47%Vs35%; p<0.0001) e de gestação múltiplas (4%Vs1%; p<0.0001). 

Relativamente à via de parto, no grupo de nulíparas, 17% dos partos foram eutócicos (vs 56% em 

multíparas; p<0,0001) e 64% cesariana (vs36%; p<0,0001), sendo a percentagem de RN com 

peso <P3 de 9% (Vs4%; p<0,0001). Não houve diferença quanto à prematuridade. 

 

Conclusões  

O início da maternidade aos 40 anos, quando comparado multiparidade na mesma idade, parece 

estar associado a uma maior taxa de intercorrências da gravidez, maior taxa de partos por 

cesariana e maior número de RN de baixo peso à nascença. Assim, torna-se crucial o seguimento 

deste sub-grupo de grávidas, nomeadamente a identificação precoce dos casos com mais 

comorbilidades associadas e maior probabilidade de desfecho obstétrico adverso.  

 

Palavras-chave : idade materna avançada, desfechos obstétricos, nuliparidade, gravidez 

 

 

 

 

 

 

 



 

PO93 - GRAVIDEZ E AGUDIZAÇÃO DE D. CROHN 

Rodrigo Pereira Mata1; Joana Roseira1; Miguel Cunha1; Fernando Guerreiro1 

1 - Centro Hospitalar Universitário do Algarve, Faro 

 

Introdução  

A ausência de controlo da doença inflamatória intestinal (DII) na altura da conceção inflaciona em 

1/3 o risco de agudização da mesma na gravidez e os consequentes desfechos da materno-fetais. 

O envolvimento perianal tem especial impacto no decurso da gravidez e parto.   

 

Objectivos  

Reconhecer importância da multidisciplinaridade na orientação da DII na gravidez.  

 

Metodologia  

Descrição de caso clínico e revisão de literatura.  

 

Resultados  

Grávida de 23 anos, G1P0, referenciada à consulta de medicina materno-fetal às 18 semanas e 5 

dias por Doença de Crohn (DC) (diagnosticada há 2 anos) não sujeita a seguimento 

médico/tratamento prévio. Às 20 semanas agravou-se quadro de dor abdominal intensa, perda 

ponderal (5 kg/1 mês), diarreia (até 30 dejeções/dia), com objetivação de plastron doloroso na 

fossa ilíaca direita e, analiticamente, com anemia, hipoalbuminémia e elevação dos biomarcadores 

inflamatórios. Fez RMN sem gadolínio, revelando: DC do íleon e cólon direito e doença perianal 

fistulizante complexa complicada de abcesso perianal. De acordo gastroenterologia foi internada 

para nutrição entérica exclusiva (NEE), antibioterapia (cefuroxima+metronidazol) e drenagem de 

abcesso com colocação de ‘seton’. Iniciou anti-TNF  ao 14º dia de internamento e teve alta sob 

NEE e metronidazol. Do seguimento obstétrico destaca-se ecografia morfológica sem 

malformações, um crescimento no P25 até às 32 semanas, com diagnóstico de RCF tardia (P2) 

às 38 semanas, com consequente indução do TP e cesariana urgente por EFNT, com RN 2500g 

e IA 10/10. A remissão clínica do ‘flare’ da doença manteve-se durante toda a gravidez e puerpério.  

 

Conclusões  

Este caso demonstra a importância da abordagem multidisciplinar – gastroenterologia, 

imagiologia, obstetrícia, cirurgia e nutrição – num quadro raro e potencialmente grave de uma 

patologia frequente em idade reprodutiva. A adequada abordagem médico-cirúrgica terá evitado 

complicações materno-fetais mais importantes (designadamente: parto pré termo, defeitos do 

crescimento graves, morte fetal/neonatal, hemorragia pós parto).  

 

Palavras-chave: Doença Inflamatória Intestinal, Doença de Crohn, Abcesso Perianal, 

Restrição de Crescimento Fetal 

 

 

 

 



 

PO94 - ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS PRÉ-TERMO COMO CAUSA DE PARTO 

PRÉ-TERMO – CARACTERIZAÇÃO DE UMA POPULAÇÃO ESPECIAL 

 Catarina Reis De Carvalho1; Susana Rego1; Nuno Clode1 

1 - Centro Hospitalar Lisboa Norte, Lisboa 

 

Introdução  

A rotura prematura de membranas pré-termo (RPM-PT) ocorre em 3% das gravidezes mas 

corresponde a 1/3 das causas de parto pré-termo. Segundo a literatura descrita, as grávidas com 

RPM-PT são mais suscetíveis a endometrite, hemorragia pós-parto e morte, enquanto que os 

recém-nascidos têm maior risco de síndrome de dificuldade respiratória, sépsis, hemorragia 

intraventricular e morte.  

 

Objectivos  

Avaliar os casos de rotura prematura de membranas pré-termo que conduziram a parto <37 

semanas num hospital terciário português.   

 

Metodologia  

Estudo retrospetivo dos partos ocorridos antes das 37 semanas, entre Janeiro de 2016 e 

Dezembro de 2016, no Centro Hospitalar Lisboa Norte. Identificaram-se todos os casos com RPM-

PT. Foram recolhidos dados demográficos e clínicos através da consulta de processo clínicos. Os 

casos da RPM-PT foram comparados com os partos pré-termo por outros motivos através do teste 

t-Student e qui-quadrado. 

 

Resultados  

Numa amostra total de 236 partos <37 semanas, em 66 (24,9%) ocorreu RPM-PT.  A idade média 

das grávidas era 33 (DP 0,77) anos, e 82,9% eram caucasianas e 13,6% negras. 14 (14/66) 

gravidezes resultaram de técnicas de PMA e 13 eram gemelares. A idade gestacional média na 

altura da RPM-PT foi 33 semanas (DP 0,67) e no parto 34 semanas (DP 0,38).  26 (26/66) tiveram 

o trabalho de parto induzido e 34 um parto eutócico. O peso médio dos recém-nascidos foi 2096 

gramas. 16 recém-nascidos foram internados na unidade de cuidados intensivos neonatais 

durante um tempo médio de 17,8 dias. Ocorreram 3 casos de sépsis neonatal, 12 de síndrome de 

dificuldade respiratória e 2 casos de morte neonatal.  

Não se verificaram diferenças entre os grupos em nenhuma característica materna, no parto ou 

nos desfechos neonatais.  

 

Conclusões  

A RPM-PT ocorreu em um quarto dos casos de parto pré-termo. Nesta população, não se 

verificaram diferenças nos desfechos neonatais nos casos associados a RPM-PT, o que se pode 

explicar pela pequena amostra. 

 

 

 

 

 


