
Original study/Estudo original

222 Acta Obstet Ginecol Port 2015;9(3):222-225

*Interna da Especialidade de Obstetrícia e Ginecologia, Centro Hospitalar
de Trás-os-Montes e Alto Douro 
**Interna da Especialidade de Obstetrícia e Ginecologia, Centro
Hospitalar do Porto
***Assistente Hospitalar Graduado de Obstetrícia e Ginecologia, Centro
Hospitalar do Porto
****Director do Serviço de Obstetrícia, Centro Hospitalar do Porto

INTRODUÇÃO

Em Portugal e na maioria dos países desenvolvidos
verificou-se uma descida acentuada da mortalida-

de materna ao longo do último século (diminuiu cerca
de 100 vezes nos últimos 80 anos). É considerada um
indicador da qualidade dos cuidados de saúde obstétri-
cos e reflecte a crescente acessibilidade e melhoria dos
mesmos1.
A admissão de utentes na Unidade de Cuidados In-

tensivos (UCI) no âmbito da obstetrícia é relativamen-
te rara, já que a maioria das grávidas são jovens e sau-
dáveis. No entanto, existe patologia própria ou associa-
da à gravidez que pode ter desfechos negativos com
morbilidade e mortalidade significativas2,3. O trata-
mento destas situações é complexo e requer o envolvi-

mento de uma equipa multidisciplinar3, já que a mor-
talidade materna nos casos admitidos na UCI pode
atingir os 3,4%4.
Não obstante, de acordo com a Organização Mun-

dial de Saúde, «existe uma história por trás de cada mor-
te materna ou complicação com risco de vida. Perceber
as suas causas pode ajudar a evitar maus desfechos»5. 
O objectivo deste estudo foi caracterizar os motivos

de admissão e respectivos desfechos dos casos admiti-
dos na UCI do Centro Hospitalar do Porto por causa
obstétrica, no sentido de melhorar a prestação de cui-
dados.

MATERIAL E MÉTODOS

Estudo descritivo e retrospectivo dos motivos de admis -
são na UCI do Centro Hospitalar do Porto (CHP),
com proveniência do Serviço de Obstetrícia do mesmo
centro hospitalar, entre Janeiro de 2010 e Dezembro de
2013. 
Todas as doentes deram permissão para que os seus
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dados fossem incluídos no estudo.
A população estudada foi de mulheres grávidas ou

puérperas, cuja transferência para a UCI se deveu a
qualquer causa relacionada ou agravada pela gravidez
ou por medidas tomadas em relação à mesma. 
Foi consultado o processo clínico de cada doente

transferida e 16 doentes foram contactadas telefonica-
mente (não foi possível contactar duas por residirem no
estrangeiro)
As variáveis estudadas foram: características mater-

nas (idade, paridade e antecedentes pessoais); aspectos
relacionados com a gravidez, parto e puerpério (con-
sulta pré-concepção, motivo de admissão no CHP, ida-
de gestacional aquando do parto, tipo de parto, con-
sulta pós-parto) e do recém-nascido (RN). Conside-
rou-se uma vigilância adequada da gravidez quando o
número de consultas à data do parto era o apropriado
para a idade gestacional. 
Foram revistas, caso a caso, os motivos de admissão

e os registos clínicos relativos à permanência na UCI
(dias de internamento na UCI, intervenções realizadas
e complicações). 

RESULTADOS 

Incidência e Características Maternas
No período estudado registaram-se 13.356 partos no
CHP e ocorreram 19 transferências para a UCI (todas
durante o pós-parto). A incidência global da necessi-
dade de UCI foi de 1,42 por 1.000 nascimentos. To-
das as gravidezes eram unifetais e espontâneas.
As características maternas estão descritas no Qua-

dro I. A idade média das doentes admitidas foi de 32
anos (20-45 anos) e 68% das doentes eram nulíparas. 
Dez doentes apresentavam antecedentes pessoais

relevantes: um caso de hipertensão arterial (HTA) cró-
nica, um caso de patologia cardíaca (miocardiopatia
dilatada com insuficiência cardíaca congestiva classe
II pela classificação da New York Heart Association),
cinco casos de doença auto-imune (dois lúpus erite-
matosos sistémicos, uma doença de Crohn, uma coli-
te ulcerosa e um hipotiroidismo), um caso de carcino-
ma da mama em tratamento com hormonoterapia, um
caso de Púrpura Trombocitopénica Trombótica (PTT)
e um caso de asma brônquica. De realçar que nove
doentes apresentavam antecedentes irrelevantes.

Gravidez, Parto e Puerpério
Do total da amostra estudada, 36,7% (n=6) realizaram

consulta de pré-concepção. Adicionalmente, entre as
mulheres que apresentavam antecedentes patológicos
relevantes, apenas 60% (n=6) tiveram consulta hospi-
talar de pré-concepção.  
A idade gestacional média no momento do parto foi

de 32 semanas (24-40 semanas). A gravidez foi vigia-
da em 84,2% dos casos, mas todas as doentes que apre-
sentavam doença crónica tiveram uma vigilância con-
siderada adequada pelos investigadores. 
Os principais motivos de admissão no CHP foram:

patologia hipertensiva da gravidez (36,8%) e início de
trabalho de parto/trabalho de parto (26,3%). Quinze
doentes (78,9%) foram submetidas a cesariana segmen -
tar transversa (CST), duas (10,5%) a parto por vento-
sa, uma (5,3%) a parto eutócico e uma (5,9%) a histe-
rotomia para interrupção da gravidez às 22 semanas
(por suspeita de coagulação intravascular disseminada
em grávida com PTT). 
Na consulta pós-parto compareceram 13 doentes

(68%); aquelas que faltaram à consulta foram contac-
tadas telefonicamente (não foi possível contactar duas
doentes por residirem no estrangeiro). Nenhuma doen-
te apresentou sequelas significativas.

Características do RN
O peso médio dos RNs foi de 1923g (340-3065g). Re-
gistaram-se duas mortes fetais e duas mortes neonatais
(no contexto de sépsis neonatal). Todos os restantes en-
contram-se em seguimento em consulta de desenvol-
vimento e sem sequelas aparentes até ao momento. 

QUADRO I.

N %
Idade
20-34 14 73,7
35-39 3 15,8
≥ 40 2 10,5
Paridade
Nulíparas 13 68,4
Multíparas 6 31,6
Doença Crónica
Antecedentes irrelevantes 9 47,4
Doença auto-imune 5 26,3
Hipertensão crónica 1 5,3
Doença cardíaca 1 5,3
Outra 3 15,8
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UCI
Todas as admissões na UCI ocorreram no dia do par-
to. Os principais motivos de transferência para a UCI
foram instabilidade hemodinâmica por hemorragia
pós-parto (36,8%) e patologia hipertensiva da gravi-
dez(31,6%)- ver Figura 1. Outras causas de admissão
nesta unidade foram: insuficiência respiratória
(15,8%), oclusão intestinal (10,5%) e insuficiência car-
díaca (5,3%).
Previamente à admissão na UCI, três doentes

(15,8%) foram submetidas a histerectomia total (duas
com necessidade de «packing» pélvico (10,5%)), uma
a enterectomia segmentar (5,3%) e outra a emboliza-
ção da artéria renal (5,3%). No Quadro II estão des-
critos os tratamentos realizados às doentes internadas
na UCI. De salientar que em cinco casos foi necessá-
rio ventilação assistida com suporte vasopressor
(26,3%) por instabilidade hemodinâmica.
A duração média na UCI foi de 6,37 dias (1-27

dias). Durante o internamento nesta unidade, 14 doen-
tes tiveram complicações (em quatro registaram-se
mais que uma). Há a referir dois casos de síndrome he-
molítico-urémico (10,5%), quatro de insuficiência re-
nal aguda (21,1%), dois de hemorragia hepática intra-
parenquimatosa (10,5%), um de esteatose hepática
aguda (5,3%), quatro de edema agudo do pulmão
(21,1%) e quatro de pneumonia (21,1%). Registou-se
uma morte materna (5,3%) – ver Quadro II.
Duas doentes (10,5%) voltaram a engravidar. As

gestações decorreram sem intercorrências e um parto
foi eutócico e o outro por CST.

DISCUSSÃO

A admissão de utentes na UCI no âmbito da obstetrí-
cia depende não só da patologia da doente, mas tam-
bém dos serviços pré-natais e peri-parto do enquadra-

mento institucional. Este factor pode ser o responsá-
vel pelas diferenças nas taxas de admissão na UCI nos
diferentes estudos publicados2.
A taxa de admissão na UCI no âmbito da obstetrí-

cia (0,14%) foi menor comparativamente a alguns es-
tudos na literatura (0,24-0,42%). De igual forma, re-
gistámos menos admissões na UCI- 1,42 por 1.000
partos2-4,6-10. Tal como a maioria dos estudos publica-
dos, as principais causas de admissão na UCI foram a
hemorragia pós-parto e a patologia hipertensiva da
gravidez. A duração média de internamento na UCI
foi de 6 dias, o que sugere que a maioria das doentes
não teve complicações major 2,4,7-10.
A existência de uma Unidade Intermédia de Gine-

cologia e Obstetrícia (UIGO) no CHP proporciona
melhor cuidado e vigilância que minimiza o impacto
da necessidade de transferência para UCI: apenas
doentes com falência orgânica múltipla ou que neces-
sitem de ventilação assistida/monitorização hemodi-
nâmica. Este facto poderá explicar a menor taxa de
admis são na UCI registada no nosso estudo. A dispo-
nibilidade destas unidades de alto nível obstétrico per-
mite não só o tratamento multidisciplinar (obstetra,
internista, anestesista), como também representa uma
vantagem custo/benefício. Além disso, a existência
destas unidades ainda se torna mais importante em ins-

QUADRO II.

N %
Tratamentos realizados
Transfusão sanguínea 8 42,1
Ventilação assistida 5 26,3
Suporte vasopressor 5 26,3
Histerectomia total 3 15,8
“Packing” pélvico 2 10,5
Enterectomia segmentar 1 5,3
Embolização artéria renal 1 5,3
Complicações
Edema agudo do pulmão 4 21,1
Pneumonia 4 21,1
Insuficiência renal aguda 4 21,1
Síndrome hemolítico-urémico 2 10,5
Hemorragia hepática 2 10,5
intraparenquimatosa
Aneurisma da artéria renal 1 5,3
Esteatose hepática aguda 1 5,3
Morte materna 1 5,3
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FIGURA 1. Motivos de admissão na UCI
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tituições que não têm a sua maternidade inserida no
mesmo espaço físico do seu hospital central, como é o
caso do CHP. 
É de salientar que nove doentes (47%) não apre-

sentavam antecedentes pessoais relevantes. Assim, uma
maior vigilância para a prevenção destas situações po-
derá não ser suficiente, já que em grande parte elas são
imprevisíveis. 
A admissão de doentes na UCI no âmbito da obste -

trícia é baixa. Apesar das complicações serem na maior
parte das vezes imprevisíveis e muitas vezes ocorrerem
em mulheres sem antecedentes pessoais relevantes, a
detecção precoce dos factores de risco pré-parto e a
monitorização e vigilância mais adequadas (UIGO)
podem, eventualmente, reduzir a necessidade de cui-
dados intensivos maternos. 
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