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Contraceção
P001 – OPÇÃO PELO SISTEMA INTRA-UTERINO
DE LIBERTAÇÃO DE LEVONORGESTREL –
MOTIVO DE ESCOLHA, EFEITOS LATERAIS E
GRAU DE SATISFAÇÃO
Bárbara Ribeiro1; Leonor Bivar1; Carla Monteiro1;
Cardoso Ricardo1; Lucília Araujo1; Isabel Reis1
1. Hospital de Braga, Braga

Introdução: O sistema intra-uterino de libertação de
levonorgestrel (SIU) é um dispositivo de fácil colocação, incluído na contraceção de longa duração. Exerce
ação local e é considerado um método seguro e de elevada eficácia, independente da utilizadora. O padrão
hemorrágico é muito favorável, com diminuição do fluxo ou amenorreia. Apesar dos seus benefícios, ainda é
um método pouco utilizado pela população portuguesa.
Objectivos: O objetivo deste estudo foi avaliar as razões da preferência das mulheres pelo uso do SIU, a sua
experiência na colocação e grau de satisfação aos 3 meses de follow up.
Metodologia: Estudo prospetivo e observacional, com
aplicação de um questionário anónimo de auto-resposta, a mulheres que optaram por colocar o SIU na consulta de Planeamento Familiar, no dia da colocação e na
reavaliação aos 3 meses. Foram recolhidas variáveis sócio-demográficas, conhecimento prévio do método,
motivo de escolha, facilidade de colocação, grau de satisfação, efeitos laterais, padrão hemorrágico e recomendação do método.
Resultados e Conclusões: Foram recolhidos 28 questionários e a idade média das mulheres foi 37anos . A
maioria das mulheres era casada, multípara (n=26) e
utilizava o contracetivo oral combinado(n=14). Os
principais motivos de escolha do método foram o esquecimento frequente com o método anterior (36%),
eficácia elevada (43%), longa duração (57%), comodidade (18%) e frequência de amenorreia (25%). Cinco
mulheres reportaram efeitos laterais e o padrão hemorrágico mais frequente foi a amenorreia (39%). O nível
de satisfação médio foi de 9 (1 a 10) e 27 pretenderam
continuar o método e recomendá-lo-iam a outras mulheres.
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A maioria das mulheres tinha conhecimento prévio do
método, através do seu médico revelando a importância do aconselhamento na escolha deste método, pela
sua elevada eficácia e não dependência da utilizadora,
aumentando a taxa de adesão. A longa duração e a elevada eficácia foram os principais motivos de escolha. A
maioria das inquiridas mostrou satisfação com o método e padrão menstrual recomendando-o a outras mulheres.
Palavras-chave: Sistema intra-uterino; contraceção;
satisfação.

P002 – CONTRACEPÇÃO DE LONGA DURAÇÃO UMA OPÇÃO APÓS O PARTO?
Inês Lourenço1; Helena Gomes1; Rui Buzaco2;
Naiegal Pereira1; Elsa Dias1; Carlos Veríssimo1
1. Hospital Beatriz Ângelo, Loures
2. UCSP Olaio, ACES Loures-Odivelas, Odivelas

Introdução: O puerpério é uma fase importante da vida
da mulher, em que existe uma maior possibilidade de
intervenção e modificação de hábitos e estilos de vida.
Da mesma forma, é uma oportunidade para informar,
esclarecer e aconselhar sobre a contracepção.
Objectivos: Caracterizar as opções contraceptivas das
puérperas, previamente à gravidez e no pós-parto, e
identificar os principais motivos para a não adesão a
métodos contraceptivos de longa duração (MCLD).
Metodologia: Estudo descritivo e transversal de 55
puérperas, cujo parto ocorreu no Hospital Beatriz Ângelo (HBA) durante um mês. Foram aplicados 58 inquéritos, tendo sido excluídas 3 por dados insuficientes. Os dados obtidos foram analisados utilizando métodos estatística descritiva, com recurso ao programa
Excel.
Resultados e Conclusões: A idade média foi de 30,6
anos, 42 eram caucasianas (76,3%) e 27 primíparas
(49,1%). A maioria utilizava anticonceptivos orais
(ACO) antes da gravidez (61,8%) e 16,6% referiram
não utilizar método contraceptivo. 80% estavam satisfeitas com o método, mas a gravidez foi planeada em
apenas 58,2% dos casos. Relativamente a contracepção
no pós-parto, 41,8% pretendem manter ACO, 12,7%
optam pelo implante subcutâneo(IS), 7,3% escolhem o
sistema de libertação intrauterino (SIU) ou dispositivo
intrauterino (DIU) e 21,8% das puérperas não sabe.
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Quando questionadas sobre MCLD, 29 puérperas
(52,7%) não os consideram. As razões subjacentes à
não adesão aos MCLD são a informação insuficiente
(34,5%); ser muito invasivo (20,7%), perda hemática irregular (17,2%) e receio de aumento ponderal (6,9%).
Pelos resultados, conclui-se que contracepção oral continua a ser o método de eleição e que existe uma baixa
adesão aos MCLD, justificada pela informação insuficiente e pelos mitos a que se associam. Deste modo,
é fundamental clarificar e desmistificar os MCLD e
fazer um aconselhamento adequado à mulher, o que
levará a maior satisfação e menores taxas de descontinuação e gravidezes indesejadas.
Palavras-chave: Contracepção no pós-parto, contracepção de longa duração, implante subcutâneo, sistema
de libertação intrauterino, dispositivo intrauterino.

todos de RF. Após um processo de IVG e empowerment
sobre RF estas decidem por determinado contracetivo com a esperança em encontrar aquele que lhe promova bem-estar, decidem por contraceção que já experienciou durante o seu ciclo reprodutivo com incapacidade de gestão do método, continuam a demonstrar défice de conhecimentos sobre contracetivo em
uso, procuraram após terminus do processo de IVG,
cuidados de saúde primários para o acesso a contraceção de longa duração. Concluímos que após um processo de IVG as mulheres continuam a ter dificuldades no autocuidado na regulação da fertilidade exigindo dos profissionais de saúde modelos de empowerment
eficazes e preventivos de gravidezes não planeadas e
desejadas.
Palavras-chave: Contraceção; Interrupção gravidez.

P003 – O AUTOCUIDADO DAS MULHERES QUE
IVG NA REGULAÇÃO DA FERTILIDADE

P004 – ADOLESCENTES E CONTRACEÇÃO
REVERSÍVEL DE LONGA DURAÇÃO (LARCS):
DOS MITOS AOS FACTOS

Ana Maria Santos1; Isabel Mendes1; Arminda Costa2
1. Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, Coimbra
2. Professora Doutora Jubilada

Ângela Rodrigues1; Manuel Fonseca1; Mariana Osório1;
Fernanda Geraldes1; Helena Leite1
1. Serviço de Ginecologia B – CHUC, Coimbra

Introdução: O autocuidado das mulheres em regular
a fertilidade e que vivenciam um processo de Interrupção Voluntária da Gravidez (IVG) merece ser compreendido com seriedade e entendido como um direito sexual e reprodutivo. De acordo com a WHO (2016)
a taxa de prevalência do uso de contracetivos modernos, aumentou de 55,6% em 2000 para 61,2% em
2015, principalmente como resultado do aumento do
seu uso na Europa. O rácio do aborto na Região Europeia caiu de 431 abortos por 1000 nascidos vivos em
2000 para 234 em 2013.
Objectivos: Caracterizar o autocuidado na regulação
da fertilidade (RF) em mulheres que realizaram IVG
por método medicamentoso.
Metodologia: Estudo qualitativo, recolha de dados
por entrevista semiestruturada a 21 mulheres que realizaram IVG após terminús do processo de interrupção. Foi realizada análise dos dados com pressupostos
da Grounded Theory, seguindo as orientações Strauss
e Corbin (2008).
Resultados e Conclusões: A RF das mulheres antes
de vivenciarem uma IVG é um processo complexo que
envolve condições determinantes, como mitos e medos; trauma do uso de contracetivos; tipo de relação de
intimidade; acesso aos contracetivos e conhecimento
sobre contracetivos. Este fenómeno depende de uma
estratégia de bem-estar e capacidade de gestão de mé-
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Introdução: Sociedades internacionais como ACOG,
AAP (American Academy of Pediatrics) e OMS têm reconhecido o impacto dos LARCS na redução da gravidez indesejada na adolescência, bem como a segurança, satisfação e benefícios não-contracetivos. Contudo, ainda se verifica uma subutilização destes métodos nesta população e os estudos existentes são
limitados.
Objectivos: Avaliar a utilização dos LARCS numa
população com idade<18 anos.
Metodologia: Estudo observacional descritivo de adolescentes<18anos seguidas em consulta de Ginecologia num hospital pediátrico terciário. Análise estatística com software SPSS Statistics v21.
Resultados e Conclusões: Foram analisadas 45 adolescentes com idade média de 15,42anos (12-18), das
quais 60% apresentavam patologia associada: neurológica (n=8), gastrointestinal (n=3), nefrológica (n=4). A
maioria era sexualmente ativa (73,3%,n=33), com idade média da coitarca de 14,39±1,50 anos.
O desejo de contraceção constituiu o principal motivo para a escolha de LARCS (82,22%). Em 9 adolescentes existiram indicações terapêuticas (metrorragias (n=7) e dismenorreia (n=2)).
Em 84,4% (n=38) optou-se pelo implante subcutâneo com etonogestrel e em 15,6% (n=7) pelo SIU-Le-
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vonogestrel.
Em 60% (n=27) verificou-se utilização prévia de
contraceção, mais frequentemente contraceção oral
combinada (n=19) por um tempo médio de 16,73 meses (1-39). A utilização inconsistente (55,56%) constituiu o principal motivo para o seu abandono e em
8,9% (n=4) ocorreu gravidez.
Com os LARCS, não se verificou nenhum caso de
gravidez e todas as indicações terapêuticas foram resolvidas. Tempo de follow-up médio de 13,36 meses
(1-36). Entre as utilizadoras de SIU-LNG, registou-se um caso de doença inflamatória pélvica, em nenhuma ocorreu perfuração uterina, expulsão ou remoção e todas encontravam-se satisfeitas com o método.
Entre as utilizadoras de implante subcutâneo, não
houve complicações, contudo 7,89% (n=3) demonstraram-se insatisfeitas com o método por dor no local
do implante (n=1), aumento ponderal significativo
(n=1) e metrorragias diárias (n=1). Em apenas um caso
o implante foi removido.
Concluindo, demonstrou-se que a utilização dos
LARCS na adolescência é uma opção segura, com raros efeitos adversos e, por ser não dependente da utilizadora, muito eficaz. Os seus benefícios não-contracetivos demonstraram constituir uma mais-valia nesta faixa etária.
Palavras-chave: LARCS, adolescência.

P005 – AVALIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA E
SATISFAÇÃO COM O SISTEMA DE LIBERTAÇÃO
INTRA-UTERINA DE 13,5MG
Daniela Vila Real1; Alina Seixas1; Ana Paula 1;
Graça Ramalho1
1. CHVNG/E, Vila Nova de Gaia

Introdução: O Sistema Intra-Uterino de Levonorgestrel (SIUL) 13,5mg é um dispositivo de contraceção hormonal de longa duração (3 anos), com libertação intra-uterina de baixas doses de levonorgestrel e
um tubo aplicador (3,8mm).
Objectivos: Avaliar o padrão menstrual, os efeitos secundários e o grau de satisfação das mulheres que colocaram o SIUL 13,5mg no Centro Hospitalar Vila
Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E) no ano de 2016.
Metodologia: Estudo retrospetivo e descritivo que
inclui as mulheres colocaram SIUL 13,5mg no
CHVNG/E em 2016. Foi aplicado questionário, através de entrevista telefónica, de 8 a 17 de março de 2017.
O tratamento dos dados foi realizado com recurso ao
Microsoft Office – Excel.
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Resultados e Conclusões: Quarenta e nove mulheres
colocaram o SIUL 13,5mg no CHVNG/E em 2016.
Foi possível entrar em contacto e realizar questionário
a 37. Catorze mulheres não tinham antecedente de
parto vaginal e destas, 5 eram nulíparas. A maioria das
mulheres tinha um padrão menstrual regular (n= 21),
com duração entre 4 a 7 dias (n=24), abundante (n=16).
A contraceção prévia mais frequente foi a contraceção
hormonal combinada (n=21). No geral, o motivo mais
frequentemente mencionado para escolha dos SIUL
13,5mg foi a redução na duração e intensidade do cataménio (n=13). Com o SIUL 13,5mg a maioria das
mulheres ficou com um padrão menstrual regular
(n=16) e 8 ficaram em amenorreia; Das 24 mulheres
que previamente sofriam de dismenorreia, 20 sentiram
melhoria. Vinte e duas mulheres não reportam efeitos
laterais. Quanto à colocação, decorreu sem desconforto ou desconforto mínimo em 23 mulheres. Relativamente à satisfação, 31 mulheres estavam satisfeitas ou
muito satisfeitas com o método e 34 aconselharia ou
voltaria a escolher este método contracetivo. O SIUL
13,5mg parece um método contracetivo bem tolerado
e com um elevado grau de satisfação entre as utilizadoras.
Palavras-chave: Contracepção, dispositivo intra-uterino, Jaydess, levonorgestrel.

P006 – E QUANDO O ESSURE® COMPLICA –
UM ESTUDO RETROSPECTIVO
Rosário Botelho1; Rui Leal1; Vitorino Duarte1;
José Pinto Almeida1
1. Centro Hospitalar de Setúbal, Setúbal

Introdução: A laqueação tubária histeroscópica com
Essure® é um método de contracepção definitivo que
demonstrou ser seguro e eficaz. Complicações como
dor, reacção de hipersensibilidade, perfuração, expulsão ou incorrecta localização do micro-dispositivo foram descritas. Num restrito número de casos a dor persiste após o período imediato à colocação do microdispositivo, exigindo a realização de laparoscopia diagnóstica. A impossibilidade de laqueação tubária
bilateral com Essure® também pode conduzir à necessidade de reintervenção cirúrgica.
Objectivos: determinar o papel da laqueação tubária
com Essure® no desenvolvimento de dor pélvica crónica. Analisar as indicações cirúrgicas e achados patológicos nas mulheres submetidas a segunda intervenção após laqueação histeroscópica com Essure®.
Metodologia: estudo retrospectivo de mulheres sub-
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metidas a laqueação histeroscópica com Essure® no
Centro Hospitalar de Setúbal entre Janeiro de 2011 e
Dezembro de 2016 (6anos). Foram analisados os processos clínicos e considerada dor crónica, a dor que motivou vinda ao Serviço de Urgência 3 meses após o procedimento.
Resultados e Conclusões: foram avaliadas 149 mulheres; 15 (10,1%) foram submetidas a reintervenção
após laqueação histeroscópica com Essure®, 9 destas
(6,1%) tiveram indicação cirúrgica por laqueação unilateral (8–5,37%) ou expulsão do micro-dispositivo
(1-0,7%). As restantes 6 mulheres (4,0%) tiveram algias pélvicas por mais de 3 meses ou agravamento de
dor pré-existente. Destas 6 mulheres verificou-se 1
caso (0,7%) de perfuração de trompa com Essure® e
nas restantes 5 (3,3%) mulheres não foram detectadas
condições ginecológicas que justificassem o quadro clínico. Conclui-se que a laqueação histeroscópica com
Essure® pode estar associada ao aparecimento de algias
pélvicas de novo, sendo importante uma selecção criteriosa das candidatas a este método contraceptivo.
Palavras-chave: Dor pélvica, Essure®.

P007 – JOVENS E SEXUALIDADE: CONCEÇÕES E
SIGNIFICADOS EM FUNÇÃO DO GÉNERO
Maria Neto da Cruz Leitão1; Beatriz Lobejon Martin1
1. Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, Coimbra

Introdução: Os jovens atuais, têm um início da atividade sexual cada vez mais cedo e um uso inconsistente dos métodos contraceptivos, importa pois, compreender o que está a falhar na forma de chegar a os jovens.
Objectivos: Tendo como base o género pretendemos
com este trabalho conhecer as conceções dos jovens sobre sexualidade bem como identificar os diferentes
significados que lhe atribuem, as dimensões que mais
valorizam, os fatores que influenciam o início da atividade sexual e os recursos que identificam e utilizam
para responder as suas necessidades.
Metodologia: Realizou-se um estudo qualitativo, interpretativo baseado no interacionismo simbólico, com
17 participantes, estudantes da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, com idades entre 18 e 24 anos,
do 2º ano da Licenciatura. A colheita de dados foi realizada através de focus grupos com 4-5 elementos cada,
divididos por sexo. Foram salvaguardados os princípios éticos ao longo do estudo. Os dados foram segundo o modelo da grounded theory de Strauss e Corbin.
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Resultados e Conclusões: Os resultados confirmaram, que os/as jovens reconhecem a existência de um
duplo padrão sexual. O comportamento das jovens do
sexo feminino esta mudando para comportamentos
mais masculinos, deixando-as numa desigualdade na
vivência da sexualidade. Os/as jovens estão de acordo
com a definição de sexualidade, igualando ambos o
conceito com sexo. Sobre contraceção e IST, referem
que existem conhecimentos mas não condutas adequadas, sendo a prevenção das IST mais atribuída aos
jovens do sexo masculino e a contracepção às jovens do
sexo feminino. Propõem mudanças na educação sexual
focalizada nas dimensões: biológica, relacional, sociocultural, ética e psicológica. Estes resultados são similares aos de outros estudos. Os profissionais da saúde
temos que trabalhar na modificação deste conceito de
sexualidade, com programas de educação sexual que
valorizem e que ajudem a comunicarem de forma mais
eficaz e a tomarem responsabilidade conjunta nas questões relativas à sexualidade.
Palavras-chave: Jovens, sexualidade, género.

P008 – INTERRUPÇÃO DE GRAVIDEZ POR
OPÇÃO DA MULHER: 10 ANOS DE
DESPENALIZAÇÃO
Teresa Bombas1; Maria do Céu Almeida Almeida2;
Lisa Vicente3
1. Serviço de Obstetrícia A, Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra, Coimbra
2. Serviço de Obstetrícia B, Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra, Coimbra
3. Divisão de Saúde Sexual, Reprodutiva, Infantil e Juvenil. Direção Geral
da Saúde, Lisboa

Introdução: O aborto inseguro constitui uma das
principais causas de morbimortalidade materna. Em
2007, a interrupção de gravidez por opção da mulher
(IG) foi despenalizada até as 10 semanas, integrando
assim Portugal a lista de países com aborto seguro.
Objectivos: Avaliação de 10 anos de despenalização da
IG.
Metodologia: Análise descritiva, comparativa e crítica dos dados nacionais da IG publicados anualmente
no período entre 2008 e 2015, pela Direção-Geral da
Saúde.
Resultados e Conclusões: O número de IG variou
entre 19921 em 2011 e 15873 em 2015. Houve um
acréscimo de 2008 a 2011 de 6,6% e um decréscimo
após 2011 (2012: -6,7%; 2013: -4,8%; 2014: -8,7%;
2015:-1,9%), correspondendo em 2011 a 8,2 IG por
1000 mulheres em idade fértil (MIF) e em 2015 a 6,7
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IG por 1000 MIF. O maior numero de IG foram realizadas nas regiões de Lisboa (37,6%), Porto (11,1%) e
Setúbal (11%). No Norte, Centro, Algarve e Madeira
a quase totalidade das interrupções foram realizadas
na região de residência da utente. Em Lisboa 2-5%,
são realizadas em utentes fora da área de residência. A
maioria das IG foi realizada no âmbito do SNS: 2008-67,1%; 2015-71%, em mulheres com idades entre os
20 e 34 anos (64%). O número de IG desceu nas adolescentes (12,1% para 10,9%) e tem sido crescente nos
grupos etários de 20-24 (21,5% para 23,3%), 35-39
anos (15% para 17,3%) e ≥ 40 anos (7% a 8,2%). A IG
em migrantes tem sido crescente (15,6% para 18%). O
desemprego constitui a condição predominante desde
2012. Até 2007 ocorreram 14 mortes relacionadas com
IG e 1 morte depois de 2007. Após a IG tem sido crescente a escolha de métodos de longa duração (26,5%
para 38%).
O número de IG tem decrescido, excepto entre as
migrantes e as mulheres mais velhas. A mortalidade
associada decresceu.
Palavras-chave: Aborto.

Reprodução
P009 – FATORES CLÍNICOS PREDITIVOS DE
RECÉM-NASCIDO EM CICLOS DE
MICROINJECÇÃO INTRACITOPLASMÁTICA COM
ESPERMATOZOIDES DO EJACULADO (3.844
CICLOS CONSECUTIVOS)
Ana Marta Pinto2; Mário Sousa3; Joaquina Silva1;
Paulo Viana1; Mariana Cunha1; Nuno Barros1;
Cristiano Oliveira1; José Teixeira da Silva1;
Pedro Xavier1; António Couceiro1; Alberto Barros4
1. Centro de Genética da Reprodução A. Barros, Porto
2. Departamento de Microscopia, Laboratório de Biologia Celular,
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto, e
Centro Hospitalar do Porto, Porto
3. Departamento de Microscopia, Laboratório de Biologia Celular,
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto, e
Unidade Multidisciplinar de Investigação Biomédica, UMIB, Porto
4. Departamento de Genética, Faculdade de Medicina, Universidade do
Porto, e Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, I3S, e Centro de
Genética da Reprodução A. Barros, Porto

Introdução: Ainda não existe consenso quanto aos
factores preditivos de recém-nascido (RN).
Objectivos: Analisamos uma grande série (3.844 ciclos) de tratamentos por microinjecção intracitoplasmática com espermatozoides (ICSI) de ejaculado, para
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averiguar se existem factores preditivos de RN.
Metodologia: Características demográficas, estimulação, embriológicas e clínicas foram comparadas entre dois grupos: com RN (993 ciclos) e sem RN (2.851
ciclos).
Resultados e Conclusões: Uma maior taxa de RN foi
associada aos seguintes fatores: Demográficos ≤ idade,
> fatores masculinos de infertilidade, < níveis de hormona folículo estimulante basal (bFSH); Estimulação
≤ dose total de gonadotrofinas, < tempo de estimulação, < dose de gonadotrofina coriónica humana, > número de folículos, > níveis de estradiol (E2); Embriológicos ≥ número de ovócitos aspirados (COC) e ovócitos maduros (MII), > taxas de clivagem embrionária,
embriões de elevada qualidade e blastocistos.
Com base nos resultados e nos da literatura, sugerimos
os seguintes cut-off associados a RN: idade feminina
≤ 35; tempo de infertilidade ≤ 5 (ideal < 2); bFSH ≤ 10
IU/L; o uso de protocolo antagonista ou agonista, bem
como o uso de rFSH (FSH recombinante) e/ou HMG
(gonadotrofina menopaúsica humana), evidenciaram
resultados similares, e por isso a sua escolha deve pautar-se por tratamento personalizado; níveis de E2
2000-4000pg/ml (3000-4000: < 38 anos; 2000-3000:
> 38 anos); número de folículos ≥ 4 (máximo: 14); número de COC ≥ 4 (máximo: 15); número de MII ≥ 4
(máximo: 15); número de embriões de elevada qualidade ≥ 3; transferência de 1 embrião de dia 3 (< 35
anos); transferência de 2 embriões de dia 3 (> 35 anos);
transferência de 1 embrião de dia 5 (blastocisto); os
parâmetros seminais não evidenciaram qualquer efeito negativo. Estes resultados devem ser considerados
para apoio na decisão clínica e na informação ao paciente relativamente à probabilidade de RN.
Palavras-chave: Microinjecção intracitoplasmática de
espermatozóide, fatores preditivos de sucesso em reprodução medicamente assistida.

P010 – RESULTADOS CLÍNICOS DE
DIAGNOSTICO GENÉTICO PREIMPLANTAÇÃO
(DGPI) EM PACIENTES COM DOENÇA DE
CORINO DE ANDRADE
Rita Lopes5; Joaquina Silva1; Mariana Cunha1;
Filipa Carvalho4; Sofia Dória4; Cristiano Oliveira1;
José Teixeira da Silva1; Luíz Ferraz2; Rosália Sá7;
Teresa Coelho3; Alberto Barros6; Mário Sousa7
1. Centro de Genética da Reprodução A. Barros (CGR), Porto
2. Departamento de Urologia, Hospital Eduardo Santos Silva, Centro
Hospitalar de Vila Nova de Gaia, Vila Nova de Gaia
3. Departamento de Neurofisiologia, Centro de Investigação Corino de
Andrade (Paramiloidose), Centro Hospitalar do Porto, Porto
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4. Departamento de Genética, Faculdade de Medicina, Universidade do
Porto, e Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, I3S, Porto
5. Departamento de Microscopia, Laboratório de Biologia Celular,
Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, Universidade do Porto,
e Centro Hospitalar do Porto, Porto
6. Departamento de Genética, Faculdade de Medicina, Universidade do
Porto, e Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, I3S, e Centro de
Genética da Reprodução A. Barros, Porto
7. Departamento de Microscopia, Laboratório de Biologia Celular,
Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, Universidade do Porto,
e Unidade Multidisciplinar de Investigação Biomédica, UMIB, Porto

Introdução: Não existem estudos alargados sobre resultados de DGPI na doença de Corino de Andrade.
Objectivos: Avaliar todos os ciclos de DGPI efetuados no CGR em pacientes com doença de Corino de
Andrade, para determinar se a doença ou os tratamentos interferem com a capacidade reprodutora.
Metodologia: Foram analisadas as características demográficas, estimulação, embriológicas e clínicas dos
pacientes sujeitos a DGPI.
Resultados e Conclusões: Da comparação entre os
casos feminino (11 pacientes-P, 15 ciclos com transferência embrionária-ETC) com os casos masculino
(17P, 16ETC), observou-se nos casos femininos uma
maior dose total de gonadotrofinas, menor número de
embriões de elevada qualidade (AB: 87% vs 94%) e
menor taxa de gravidez clínica (CP: 33% vs 69%). As
taxas de fertilização (FR: 74% vs 76%), clivagem embrionária (ECR: 98% vs 100%), blastocisto (BL: 42%
vs 47%), implantação (IR: 29% vs 46%), partos de nados-vivos (LBDR: 33% vs 63%) e recém-nascidos
(RN: 8-53% vs 10-63%) foram similares.
Da comparação entre assintomáticos (14P, 14ETC)
e sintomáticos (14P, 17ETC), não encontramos diferenças demográficas e de estimulação. As taxas de FR
(78% vs 72%), ECR (98% vs 100%), embriões AB
(91% vs 91%), blastocisto (44% vs 45%), IR (53% vs
33%), CP (64% vs 41%), LBDR (57% vs 41%) e RN
(10-71% vs 8-47%) foram similares.
Da comparação entre pacientes sintomáticos tratados com transplante (10P, 14ETC) ou Tafamidis (4P,
3ETC) não encontramos diferenças demográficas e de
estimulação. As taxas de FR (72% vs 77%), ECR (99%
vs 100%), embriões AB (90% vs 96%) e blastocisto
(43% vs 56%) foram similares. Os pacientes transplantados evidenciaram menor IR (20% vs 75%), CP
(29% vs 100%), LBDR (29% vs 100%) e RN (5-34%
vs 3-100%).
As pacientes femininas (gravidez clínica) e os pacientes transplantados (implantação, gravidez clínica,
partos com nados-vivos e recém-nascidos) apresentam
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piores taxas clínicas.
Palavras-chave: Diagnóstico genético pré-implantação, doença de Corino de Andrade, paramiloidose familiar portuguesa.

P011 – HISTEROSCOPIA EM MEDICINA DA
REPRODUÇÃO: INDICAÇÕES E RESULTADOS –
A EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO
Ana Galvão1; Ana Rocha1; Susana Fraga1;
Cláudia Lourenço1; Isabel Sousa Pereira1;
Alexandre Morgado1; Márcia Barreiro1
1. Centro Materno Infantil do Norte, Centro Hospitalar Universitário do
Porto, Porto

Introdução: O momento ideal para a realização de histeroscopia nas pacientes com infertilidade não é consensual.
Objectivos: Este trabalho tem como objetivo descrever as indicações e os resultados obtidos nas histeroscopias realizadas no nosso centro de medicina da reprodução.
Metodologia: Estudo retrospetivo de todas as histeroscopias realizadas no CMIN entre janeiro de 2015 e
junho de 2016 em mulheres seguidas na consulta de
apoio à fertilidade.
Resultados e Conclusões: Nos 18 meses de estudo,
foram submetidas a histeroscopia 193 mulheres, com
idades compreendidas entre os 21 e os 41 anos. Apenas 27 tinham tido pelo menos uma gravidez anterior.
Indicações para a realização de histeroscopia: prévia à
realização de 3º ciclo FIV/ICSI (63 casos), suspeita
ecográfica de pólipo endometrial (42 casos), prévia a ciclo de doação de ovócitos (24), espessamento endometrial anómalo (18), avaliação da cavidade uterina
(12), suspeita de malformação uterina (12), abortamento prévio (4), suspeita de estenose cervical (4), reavaliação após septoplastia (3), outros motivos.
Resultados: 87 mulheres com cavidade uterina ampla
e distensível sem qualquer achado anómalo (45,0%), 44
mulheres com pólipos endometriais (22,8%), 20 com
algum tipo de anomalia do canal cervical (10,4%), 10
com sinéquias (5,2%), 5 com miomas submucosos
(2,6%), 4 com malformações uterinas (2,1%) e 2 com
carcinoma do endométrio (1,0%). Nas histeroscopias
prévias a realização de 3º ciclo houve algum achado
anómalo em 35,0% dos casos.
Conclusões: Na nossa amostra a maior indicação para
histeroscopia em contexto de medicina da reprodução
foi a avaliação da cavidade prévia a terceiro ciclo de segunda linha, seguida da suspeita de pólipo endome-
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trial. No geral, houve mais histeroscopias com achados
anómalos do que normais e o achado mais frequente foi
a presença de pólipo endometrial. A histeroscopia normal foi mais frequente no grupo de mulheres com infertilidade primária do que no grupo com infertilidade secundária.
Palavras-chave: Infertilidade, histeroscopia.

P012 – TRATAMENTO HISTEROSCÓPICO DE
SINÉQUIAS INTRA-UTERINAS EM MULHERES
COM INFERTILIDADE

62,9% de gestações espontâneas e intervalo médio até
à gravidez de 14,2 meses. A taxa de nados vivos (considerando apenas a 1ª gravidez após cirurgia) foi de
51,4% (18/35).
A lise perhisteroscópica de sinéquias na nossa população de mulheres com infertilidade, associou-se a
uma taxa de gravidez espontânea apreciável. A taxa de
abortos espontâneos foi superior à esperada.
Palavras-chave: Sinéquias intra-uterinas, infertilidade, lise perhisteroscópica.

Sofia Saramago1; Catarina Reis De Carvalho2;
Cátia Rodrigues2; Ana Aguiar2; Carlos Calhaz-Jorge2

P013 – GRAVIDEZ APÓS CICLO NATURAL EM
FIV NUMA MÁ RESPONDEDORA OVÁRICA

1. Hospital de Cascais Dr. José de Almeida, Cascais
2. Hospital de Santa Maria, Lisboa

Pedro Figueiredo2; Cátia Ferreira2; Francisca Martínez1

Introdução: Qualquer evento que cause trauma significativo do endométrio, nomeadamente curetagem por
aborto ou pós-parto, pode conduzir ao desenvolvimento de sinéquias intra-uterinas. Estas podem manifestar-se por amenorreia/hipomenorreia, dor pélvica cíclica, infertilidade ou abortamentos de repetição.
A sua prevalência é difícil de estabelecer por se tratar
de uma condição frequentemente assintomática. A histeroscopia é o método de eleição para o seu diagnóstico e tratamento.
Objectivos: Avaliar o resultado da lise de sinéquias
perhisteroscópica numa população com infertilidade.
Metodologia: Estudo retrospectivo das mulheres com
diagnóstico de infertilidade submetidas a lise de sinéquias perhisteroscópica, entre 2004 e 2015. Recolheram-se os dados do processo clínico. Na ausência de
dados de follow-up, contactaram-se as pacientes telefonicamente.
Resultados e Conclusões: Foram incluídas 48 mulheres, com idade média de 35,3 anos ([21-41]), das
quais 79,2% tinham antecedentes de curetagem pós-aborto e 8,3% de curetagem pós-parto; 16,7% tinham
história de abortamentos de repetição; 25% hipomenorreia ou amenorreia. Segundo a classificação da
American Fertility Society (1998), 22 (45,8%) tinham
sinéquias ligeiras, 22 (45,8%) moderadas e 4 (8,3%)
graves. Metade não recebeu nenhum tratamento adjuvante à cirurgia, 10 (20,8%) colocaram DIU, 6 (12,5%)
receberam tratamento com estrogénios e 8 (16,7%) receberam ambos. Ocorreu 1 caso de perfuração uterina
resolvido com atitude expectante apenas. Houve reintervenção em 15 doentes (31,5%), 7 por se considerar
incompleta a lise efectuada, 8 por recorrência. A taxa
de gravidez após cirurgia foi de 72,9% (35/48), com
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1. Hospital Universitario Dexeus, Barcelona, Spain
2. Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães

Introdução: Actualmente, no casal infértil, quando há
reduzida reserva ovárica ou após falência de ciclos de
FIV, as taxas de sucesso de recém-nascido saudável são
substancialmente maiores após doação de ovócitos.
Mas o que fazer perante o casal que recusa esta opção?
A realização de FIV em ciclo natural, apesar das baixas taxas de sucesso, tem sido apontada como alternativa.
Objectivos: Descrever estratégias de FIV na má respondedora; Conhecer taxas de sucesso e alternativas à
recepção de ovócitos.
Metodologia: Apresentamos um caso clínico de gravidez numa má respondedora ovárica que recusou recepção de ovócitos, após um CNMF.
Resultados e Conclusões: Uma mulher de 35 anos recorre a consulta de Medicina da Reprodução após uma
infertilidade de três anos (2013). Após gravidez por
indução da ovulação com clomifeno, ocorreu um abortamento (anidrâmnios e corioamniotite às 16 semanas), sendo submetida a curetagem. Em 2015, após
novo ciclo, ocorreu uma gravidez não evolutiva às 6 semanas, sendo necessária nova curetagem. Realizado
estudo de abortamentos normal, exceptuando a realização de adesiólise por histeroscopia. Após este procedimento e seis meses de nova tentativa de concepção
sobre automedicação com clomifeno, recorre a nova
consulta. Constatando-se uma baixa reserva ovárica,
foi proposta FIV com diagnóstico genético pré-implantação (DGPI), demonstrando-se ausência de resposta à estimulação. Foi então proposta para recepção
de ovócitos de dadora, que recusa. Submetida a um ciclo de FIV natural monitorizado, houve crescimento
de um folículo e colheita de um ovócito maduro, ferti-
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lizado sem intercorrências. A transferência de embriões foi efectuada durante o estádio de blastocisto.
Após algumas intercorrências (incluindo um decréscimo na b-HCG), foi constatada uma gravidez evolutiva.
A doação de ovócitos tem consideráveis taxas de sucesso. Contudo, em mulheres que recusam a sua realização, na presença de ciclos ovulatórios, um ciclo de
FIV natural monitorizado pode ser ponderado apesar
das reduzidas taxas de sucesso, sendo relativamente
inócuo e de baixo custo.
Palavras-chave: Ciclo Natural Monitorizado de FIV
(CNMF), baixa reserva ovárica, Fertilização In Vitro
(FIV), infertilidade, gravidez em má respondedora
ovárica.

P014 – ASSOCIAÇÃO ENTRE A PERCEPÇÃO DE
STRESS RELACIONADO COM A INFERTILIDADE
EM MULHERES E RELACIONAMENTO DIÁDICO
EM HOMENS
Salomé Reis1; Mariana Rei1; Ana Bártolo2;
Maria Raul Xavier3; Carla Martins4; Nuno Montenegro1
1. Serviço de Ginecologia e Obstetricia, Centro Hospitalar de São João
EPE, Porto
2. Departamento de Educação, Universidade de Aveiro, Aveiro
3. Centro de Estudos e Desenvolvimento Humano, Faculdade de
Educação e Psicologia, Universidade Catolica do Porto, Porto
4. Universidade Católica do Porto, Porto

Introdução: É reconhecido o interesse no impacto psicológico de problemas de fertilidade e dos tratamentos de PMA no ajustamento individual e relacional,
bem como na compreensão dos fatores que contribuem
para aumentar ou atenuar este impacto. A experiência
da infertilidade e da realização de tratamentos de PMA
tem sido associada a consequências sociais e psicológicas deletérias para o relacionamento individual e conjugal, no entanto, os resultados da investigação têm
sido inconsistentes.
Objectivos: Estudar a associação entre a percepção de
stress relacionado com a infertilidade em mulheres e
relacionamento diádico em homens.
Metodologia: Estudo transversal realizado na Unidade de Reprodução Medicamente Assistida do CHSJ-Porto. Participaram 56 casais,admitidos entre 2009 e
2014,que estavam a realizar tratamentos de PMA repetidamente (2 ou mais vezes). O casal preencheu o
Inventário de problemas de Fertilidade (IPF) e a Escala de Ajustamento Diádico (DAS) antes da realização do ciclo de tratamento. Os dados foram analisados
através do método de Equações Estruturais, utilizan-
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do o software AMOS SPSS.
Resultados e Conclusões: Em casais submetidos a
tratamentos de PMA, o stress relacionado com a infertilidade feminino, é um preditor quer da satisfação conjugal,quer da coesão diádica,nos homens. As preocupações femininas com o relacionamento,(λ = - 51;. p
<0,01), problemas sexuais (λ = - 42; p <0,05) e rejeição
de estilo de vida sem filhos (λ = - 40; p <0,05), têm um
impacto negativo na satisfação conjugal dos homens.
Por outro lado,a necessidade de parentalidade nas mulheres (λ = 0,47; p <0,05) é um preditor positivo da satisfação conjugal masculina. Quer a necessidade do
sexo feminino para a parentalidade (λ = 0,47; p
<0,05),quer a rejeição de um estilo de vida sem filhos
(Λ = 0,41; p <0,05) são antecedentes positivos da coesão
diádica percebida pelos homens. Contrariamente, a
preocupação feminina com o relacionamento (λ = - 84;.
P <0,01)é um antecedente negativo da perceção da
coesão diádica nos homens. No caso das mulheres,a
preocupação social não exerce qualquer influência
sobre a satisfação conjugal (λ = 0,04; p> 0,10) nem
sobre a coesão diádica percebida masculina (λ = 0,20;
p> 0,10).
Palavras-chave: PMA; stress; infertilidade; relacionamento diadico.

P015 – PERSPETIVAS SOBRE MATERNIDADE
ADIADA E (IN)FERTILIDADE FUTURA EM
ESTUDANTES UNIVERSITÁRIAS
Filipa Rafael1; Joana Guerra2; Catarina Maia3;
Eunice Capela1
1. Centro Hospitalar do Algarve
2. USF Mirante, ACES Central, ARS Algarve, Olhão
3. Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, Vila Nova de Gaia

Introdução: O acesso a métodos de contraceção permite à mulher a escolha entre a maternidade e a carreira profissional, sendo um dos motivos que levam a mulher a adiar o projeto familiar com maior risco de infertilidade. A probabilidade de uma mulher chegar aos 45
anos sem filhos é maior nas estudantes universitárias.
As técnicas de procriação medicamente assistida
(TPMA) permitem a conservação ovocitária em mulheres jovens que pretendem adiar o seu projeto de família,
havendo cada vez mais divulgação desta técnica.
Objectivos: Caracterizar a população de estudantes
universitárias da Universidade do Algarve (UAlg)
no que diz respeito ao desejo de maternidade e avaliar
os seus conhecimentos em relação a maternidade adiada e TPMA.
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Metodologia: Foi realizado um inquérito a alunas da
UAlg com 39 questões. Os dados foram analisados
com o programa SPSS e Excel.
Resultados e Conclusões: Foram incluídos 98 inquéritos no estudo. Cerca de 62,5% das alunas mudou de
residência para iniciar os estudos, 51% separou-se do
agregado familiar e 34,8% cessou ou reduziu a atividade profissional prévia. Das inquiridas, 81,6% eram solteiras e 90,8% não tinha filhos. Apenas 1 em 10 mulheres referiram pretender engravidar durante o curso
e 15,3% não pretendia engravidar de todo. No caso de
pretender engravidar a idade média apontada foi de 30
anos (mínimo 24, máximo 39), sendo em média 5,7
anos após o inquérito (desvio padrão de 3,1).
Três em 4 mulheres desconhecia a existência de limites de idade para acesso a TPMA no SNS e 31,2%
desconhecia que as taxas de sucesso estão dependentes
da idade. Cerca de 54% admitiu ponderar recorrer a
preservação ovocitária.
Apesar do aparente desconhecimento sobre a oferta de TPMA no SNS, seus riscos e falhas, metade das
mulheres pondera recorrer a preservação social de ovócitos.
Palavras-chave: Maternidade adiada, infertilidade,
educação para a saúde, planeamento familiar, preservação social da fertilidade, procriação medicamente assistida.

P016 – CARACTERIZAÇÃO DA PERCEPÇÃO DAS
PUÉRPERAS SOBRE A CONSULTA PRÉ-CONCEPCIONAL
Rui Buzaco1; Sandra Barreto2; Inês Lourenço2
1. UCSP Olaio - ACeS Loures Odivelas, Odivelas
2. Hospital Beatriz Ângelo, Loures

Introdução: A saúde reprodutiva é um dos pilares da
saúde da mulher, criança e do casal. A Consulta Pré-Concepcional (CPC) oferece um importante apoio
no aperfeiçoamento da saúde, pessoal e familiar, favorecendo a optimização das condições emocionais, fisiológicas e sociais para a planeada gestação.
Objectivos: Caracterizar o impacto da CPC na população servida pelo Hospital Beatriz Ângelo (HBA)
e o respectivo acesso, assim como, a experiência e expectativas das puérperas em relação à mesma.
Metodologia: Estudo observacional através de uma
entrevista às puérperas internadas no Serviço de Obstetrícia do HBA entre Fevereiro e Março de 2017. Indagaram-se dados sócio-demográficos, acesso aos Cuidados Saúde Primários, realização da CPC e suas cir-
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cunstâncias e percepção de cada puérpera sobre a mesa.
Foi realizada uma análise descritiva e analítica dos resultados.
Resultados e Conclusões: Foram inquiridas 97 puérperas entre os 18 e 42 anos, sendo quatro excluídas por
não cumprirem critérios de inclusão. Apresentavam
maioritariamente o Ensino Básico (37,6%) seguido
equitativamente pelo Ensino Secundário e Superior
(ambos 31,2%). O grau de escolaridade parece ter uma
correlação positiva com a frequência da CPC, sendo
mais frequente nas puérperas com Ensino Superior
(72,4%), tendo estes dados relevância estatística
(p<0,01).
A maioria das mulheres (62,4%) não fizeram CPC,
referindo como razões a “gravidez não planeada”
(56,9%), “não considerar importante” (32,8%) e “desconhecimento” (3,4%). A CPC foi maioritariamente
realizada pelo Ginecologista (48,6%) e seguidamente
pelo Médico de Família (MF) (45,7%). Apesar de
78,5% das participantes terem MF atribuído, desta
apenas 37% realizaram CPC.
É importante não só melhorar o acesso à CPC como
também informar a população da sua importância de
modo a generalizar o planeamento familiar, iniciando
o seguimento da grávida ainda antes da concepção. É
essencial tornar esta consulta de acesso gobal a todas as
mulheres, com a sinergia entre Ginecologia e Medicina Geral e Familiar.
Palavras-chave: Consulta pré-concepcional, puérperas, ginecologia, medicina geral e familiar.

P017 – OCLUSÃO HISTEROSCÓPICA DE
HIDROSSALPINGE PRÉVIA A TRATAMENTOS DE
PMA – RESULTADOS E OUTCOME OBSTÉTRICO
Ana Rocha1; Susana Fraga1; Isabel Sousa Pereira1;
Cláudia Lourenço1; Marta Ledo1;
Alexandre Morgado1; Márcia Barreiro1
1. Centro Materno Infantil do Norte, Porto

Introdução: A hidrossalpinge tem um efeito deletério
conhecido na implantação embrionária. Pensa-se que
o fluído presente na trompa dilatada, ao refluir para a
cavidade uterina, conduz à diminuição da taxa de gravidez após transferência de embriões (TE), considerando-se essencial a sua correcção. Geralmente este
procedimento realiza-se por via laparoscópica, mas em
doentes com risco acrescido a via histeroscópica com
utilização de Essure® pode ser uma alternativa. São,
no entanto, escassos os estudos sobre as suas implicações obstétricas.

Acta Obstet Ginecol Port 2017;11(suplemento):36-117

Posters

Objectivos: Avaliação do do sucesso de técnicas de
PMA e outcome obstétrico após oclusão de hidrossalpinge com Essure em mulheres inférteis.
Metodologia: Estudo retrospectivo de mulheres inférteis com hidrossalpinge uni/bilateral submetidas a
oclusão tubária via histeroscópica entre Janeiro de 2010
e Dezembro de 2016.
Resultados e Conclusões: No período referido 16
mulheres (idade média 34 anos) foram submetidas a
oclusão tubária por hidrossalpinge, maioritariamente
unilateral (81,3%). Não houve intercorrências intra-operatórias, registando-se 1 complicação tardia –
abcesso tubo-ovárico com anexectomia.
Realizaram ciclo FIV/ICSI 12 mulheres, num total
de 15 ciclos: 2 sem TE; 1 realizou 2 ciclos e 1 realizou
3. A taxa de gravidez por TE foi 46%. Daquelas com
TE, 5 engravidaram (50%) e 1 teve nova gestação em
ciclo subsequente. Ocorreram 4 gestações gemelares
(em 2 um dos embriões cessou desenvolvimento no 1º
trimestre). Das que não engravidaram após TE, 1 teve
2 gestações espontâneas: 1 evolutiva e 1 bioquímica.
Considerando as gestações evolutivas (5 unifetais e
2 gemelares), ocorreu 1 rotura prematura de membranas às 35 semanas (gemelar), 1 parto por restrição de
crescimento fetal às 36 semanas (gemelar). Todas as
outras gestações decorreram sem intercorrências, com
parto a termo de recém-nascido saudável.
Na amostra estudada o Essure® mostrou-se eficaz
em ocluir a trompa dilatada, sem consequências obstétricas identificáveis. Assim, esta opção mostra-se válida em doentes seleccionadas, embora sejam necessários estudos adicionais.
Palavras-chave: Hidrossalpinge, Essure, FIV/ICSI

P018 – ÚLTIMO CICLO FIV/ICSI – O PAPEL DA
HISTEROSCOPIA PRÉVIA
Ana Rocha1; Ana Galvão1; Susana Fraga1;
Isabel Sousa Pereira1; Cláudia Lourenço1; Marta Ledo1;
Alexandre Morgado1; Márcia Barreiro1
1. Centro Materno Infantil do Norte, Porto

Introdução: A histeroscopia (HSC) é útil na avaliação
da cavidade uterina, assim como na identificação e resolução de neoformações. Em procriação medicamente assistida (PMA), permite ainda realizar estimulação
endometrial, na perspectiva de melhorar a sua receptividade. No CPMA a HSC é realizada de forma sistemática a todas as mulheres previamente a realização
do 3º ciclo de FIV/ICSI, independentemente de suspeita de patologia intracavitária.
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Objectivos: Avaliação do impacto da histeroscopia
previa a ultimociclo de PMA
Metodologia: Estudo retrospectivo das HSC diagnósticas realizadas pelo mesmo cirurgião, entre Janeiro de 2015 e Junho de 2016, em mulheres inférteis inscritas para realização de 3º ciclo de PMA no CPMA.
Resultados e Conclusões: No período estudado foram submetidas a este procedimento 193 mulheres
com idade entre 27 e 39 anos (média 34), 85,7% com
infertilidade primária. Das HSC 63 foram prévias a 3º
ciclo (32,6%). Em 19 casos (30%) foi identificada e
corrigida patologia intracavitária (maioritariamente
pólipos endometriais), sendo que apenas em 2 dos casos havia suspeita ecográfica prévia. Em todos os casos foi realizado scratching endometrial.
Em média, o 3º ciclo ocorreu 2,9m após HSC (110m). Em 8 casos este 3º ciclo não foi realizado e em
outros 8 casos não houve transferência embrionária
(TE). Ocorreu 1 gestação espontânea após HSC. A
taxa de gravidez por TE foi de 34,8%. Havia sido corrigida patologia intracavitária em 3 das mulheres com
gravidez posterior.
Das 17 mulheres que engravidaram, 3 tiveram gestações gemelares; 4 uma gravidez bioquímica; 3 com
gestação não evolutiva; 3 perderam-se no follow-up (vigilância em outra instituição) e 5 tiveram partos a termo.
A HSC é um procedimento útil, permitindo em
contexto de PMA uma avaliação rápida e correcção
atempada de patologia que pode interferir com o tratamento proposto. Na amostra estudada, foi encontrada patologia em 1/3 das mulheres, podendo justificar
uma avaliação sistemática mais precoce.
Palavras-chave: Histeroscopia, PMA, FIV/ICSI.

P019 – RESULTADOS REPRODUTIVOS EM
ÚTEROS SEPTADOS APÓS METROPLASTIA
HISTEROSCÓPICA: CASUÍSTICA DO SERVIÇO
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA DO CHTMAD
Mariana Morais1; Ana Castro1; Inês Sá1; Sara Nunes1;
Zélia Gomes1; Osvaldo Moutinho1
1. Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto Douro, Vila Real

Introdução: O útero septado (US) é a malformação
congénita uterina mais comum. A prevalência de resultados reprodutivos adversos está aumentada nas
mulheres com o diagnóstico de US. Estas doentes
apresentam maior risco de abortamentos tardios, infertilidade, apresentações fetais anómalas, restrição de
crescimento fetal e parto pré-termo. A metroplastia
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histeroscópica é o procedimento de eleição para o tratamento desta patologia. Trata-se de uma técnica cirúrgica com baixo nível de complicações, simples de
executar e com uma taxa de satisfação pessoal elevada.
O restabelecimento da anatomia uterina com esta
abordagem cirúrgica melhora os resultados reprodutivos, aumentando as taxas de gravidez espontânea.
Objectivos: Avaliar os resultados reprodutivos em mulheres com o diagnóstico de US após metroplastia histeroscópica.
Metodologia: Trata-se de um estudo retrospetivo observacional por meio de análise dos registos clínicos de
mulheres com o diagnóstico de US e com antecedentes de infertilidade e/ou história de abortamentos, no
período de Janeiro 2013 a Maio de 2016. Foi definido
como outcome primário a ocorrência de gravidez pós
tratamento cirúrgico.
Resultados e Conclusões: Foram identificadas nove
mulheres com o diagnóstico de US. Sete foram submetidas a metroplastia histeroscópica. Pós cirurgia,
cinco engravidaram num tempo médio inferior ou
igual a 12 meses. Três atingiram o termo da gravidez,
com nados-vivos sem complicações e duas apresentam
gravidezes em curso, uma delas gemelar. Apenas dois
dos casos submetidos a cirurgia, não apresentaram gravidez espontânea. Não foram registados casos de abortamento ou gravidez extra-uterina, no período pós cirúrgico.
Os resultados obtidos nesta casuística corroboram o
que a literatura atual descreve. Após metroplastia histeroscópica e reposição da anatomia uterina, a taxa de
sucessos reprodutivos é evidente e os resultados adversos são raros. De salientar que a ambas as doentes que
não apresentaram gravidez espontânea confirmada,
realizaram a cirurgia em 10/2016. Pelo ainda curto período pós cirurgia, a possibilidade de uma eventual gravidez ainda estará em aberto.
Palavras-chave: Útero septado, malformação uterina,
histeroscopia, infertilidade feminina.

P020 – NÚMERO DE REPETIÇÕES [CGG] FMR1:
BIOMARCADOR DE PROGNÓSTICO
REPRODUTIVO?
Bárbara Rodrigues1,2,3; Isabel Marques2,3; Nuno Maia2,3;
Maria José Ortigão4; Alexandra Marques5;
Isabel Sousa Pereira5; Rosário Santos2,3; Paula Jorge2,3
1. Departamento de Biologia, Universidade de Aveiro, Aveiro
2. Unidade de Genética Molecular, Centro de Genética Médica Doutor
Jacinto de Magalhães, Centro Hospitalar do Porto, E.PE, Porto
3. Unidade Multidisciplinar de Investigação Biomédica (UMIB),
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), Universidade do
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Porto, Porto
4. Serviço Sistemas de Informação, Centro Hospitalar do Porto, E.P.E,
Porto, Portugal
5. Banco de Gâmetas, Centro de Procriação Medicamente Assistida,
Centro Hospitalar do Porto, E.P.E, Porto

Introdução: As pré-mutações no gene FMR1, com 55
a 200 repetições do tripleto CGG ([CGG]55-200),
podem originar insuficiência ovárica primária, em cerca de ~ 20% das portadoras. Estudos recentes sugerem
que alelos com tamanho [CGG]<26 ou [CGG]>34
têm predisposição para um fraco potencial reprodutivo.
A reserva ovárica (quantidade e qualidade dos oócitos remanescentes) pode ser avaliada através da função reprodutiva e hormonal: número de folículos antrais (tCAF) e níveis de hormonas folículo-estimulantes (FSH), hormonas luteinizantes (LH), prolactina e
estradiol (E2), respetivamente.
Objetivo: Correlacionar o número de repetições
[CGG] do gene FMR1 e a metilação do promotor
com a reserva ovárica e avaliar a sua utilidade como
biomarcador prognóstico reprodutivo em potenciais
dadoras de oócitos.
Metodologias: Cinquenta potenciais dadoras de oócitos, com idades entre os 18 e os 33 anos, e cinquenta controlos com a mesma idade e sexo. Foram correlacionados os níveis hormonais (FSH, LH, prolactina
e estradiol) e função reprodutiva (tCAF) com tamanho das repetições [CGG]. A estabilidade dos alelos
[CGG]<26 foi determinada pela analise do padrão de
interrupção [AGG], utilizando um método apropriado. As variáveis contínuas foram avaliadas pelo teste
Qui-quadrado (X2) para tabelas de contingência 2x2.
A correlação da razão FSH/LH foi realizada utilizando análise de regressão linear. Um valor de p <0,05 foi
considerado estatisticamente significativo.
Resultados e Conclusões: Os níveis de FSH, LH,
Prolactina, E2 e tCAF mostram uma grande variabilidade entre as amostras; Porém as variáveis não são
independentes. O alelo [CGG]19 é mais frequente nas
doadoras de oócitos e na população controle. Curiosamente, todas as doadoras com estradiol acima de 80
pg/ml (um marcador de resposta ovárica pobre) possuem alelos [CGG]<26 (p=3,8 × 10-3). Parece existir
uma correlação entre os níveis de estradiol e a frequência destes alelos, embora ainda não se tenha encontrado uma influência/causa direta. É necessária
uma investigação maisaprofundada, recorrendo a um
maior número de amostras, de modo a melhorar o nosso conhecimento sobre os mecanismos que afetam a
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fertilidade e proporcionar um biomarcador prognóstico adequado.

P021 – GRAVIDEZ ECTÓPICA NA PROCRIAÇÃO
MEDICAMENTE ASSISTIDA
Daniela Pereira1; Vera Veiga2; Iris Bravo3;
Jose Luis Metello3; Isabel Reis3; Pedro Sá E Melo3
1. Centro Hospitalar Barreiro Montijo, Barreiro
2. Centro Hospitalar de Leiria, Leiria
3. Hospital Garcia de Orta, Almada

Introdução: Na população geral, a incidência de gravidez ectópica (GE) varia entre 0,3-1,4%. No entanto, após tratamentos de procriação medicamente assistida (PMA), esta incidência pode atingir 8%.Historicamente, o tratamento era cirúrgico. No entanto,
em casos seleccionados, a abordagem expectante é
apropriada.
Objectivos: Avaliar a conduta das situações de gravidez ectópica após PMA.
Metodologia: Análise retrospectiva dos casos de gravidez extra-uterina resultante de PMA realizados no
CIRMA (Centro de Infertilidade e Reprodução Medicamente Assistida), entre Junho de 2011 e Janeiro
de 2017. Avaliou-se: técnica de PMA, antecedentes
pessoais e conduta decidida.
Resultados e Conclusões: Incluíram-se 16 mulheres,
com idade média de 34,5 anos (31-38). Ocorreram 6
casos de GE após transferência de embriões congelados, 5 após inseminação intra-uterina, 3 após fertilização in-vitro e 2 após injecção intracitoplasmática.
Verificou-se que 6 mulheres (38%) tinham gravidez
anterior, das quais (33%, n=2) tinham antecedentes de
GE. 6 (38%) tinham cirurgias pélvicas prévias (1 por
GE). Em 14 (87%) a GE era tubária, em 2 (13%) cornual. 11 (69%) eram sintomáticas. A B-HCG no diagnóstico foi:<1000 em 5 (31%), 1000-2000 em 5 (31%)
e >3000 em 6 (38%). O tratamento expectante foi a
primeira opção em 8 mulheres (50%), o cirúrgico em
44% (n=7), o metotrexato em 6% (n=1). A via laparoscópica foi eleita em 86% dos casos (n=6) (salpingectomia em 71% (n=5) e resseção cornual em 29% (n=2).
Houve 75% (n=12) de sucesso no primeiro tratamento.
Avaliando o subgrupo com B-HCG<2000 sob tratamento expectante (n=8), houve sucesso em metade
dos casos. O motivo do insucesso foi subida/plateau
de B-HCG em 75% (n=3) e sintomas em 25% (n=1)
(50% fizeram metotrexato e as restantes salpingectomia laparoscópica).
Concluindo, parte das mulheres com GE tinham

Acta Obstet Ginecol Port 2017;11(suplemento):36-117

previamente cirurgia pélvica ou GE (n=6). O diagnóstico precoce e uma relação de confiança e disponibilidade com a grávida permite uma abordagem mais
conservadora, diminuindo a morbilidade associada aos
procedimentos invasivos.
Palavras-chave: Gravidez ectópica, procriação medicamente assistida, infertilidade.

P0022 – PRESERVAÇÃO DA FERTILIDADE
FEMININA NO CENTRO HOSPITALAR DE VILA
NOVA DE GAIA-ESPINHO
Patrícia Alves1; Daniela Vila Real2; Ilda Pires2;
Sueli Pinelo2; Eduarda Felgueira2
1. Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real
2. Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia-Espinho, Vila Nova de Gaia

Introdução: A preservação da fertilidade tem surgido
como uma importante ferramenta nas situações que
condicionam falência ovárica precoce (FOP), nomeadamente as associadas a condições médicas (exemplo:
doenças oncológicas) ou cirúrgicas. Estas técnicas incluem criopreservação embrionária, vitrificação ovocitária, quimioprofilaxia com agonistas GnRH e criopreservação de tecido ovárico.
Desde 2013, que a Unidade de Medicina da Reprodução(UMR) Dr.ª Ingeborg Chaves tem disponibilizado a criopreservação embrionária ou ovocitária
às mulheres em risco de FOP.
Objectivos: Avaliar a população submetida a criopreservação ovocitária ou embrionária e o sucesso dessas
técnicas.
Metodologia: Consultadoria dos processos das mulheres submetidas a preservação da fertilidade até março de 2017 e análise estatística em base de Excel.
Resultados e Conclusões: Nestes quatro anos foram
encaminhadas 81 mulheres para a consulta para preservação da fertilidade. Na amostra a idade média é 30
anos e a doença oncológica é o motivo para preservação em 86% dos casos, a maioria por cancro da mama
(71%) seguido de doença hematológica (19%). Também foram referenciadas mulheres com doenças autoimunes prévia a terapêutica gonadotóxica, doenças
genéticas que condicionam baixa reserva ovárica, mulheres propostas para cirurgia a ovários por teratoma do
ovário (ovário único ou teratoma bilateral) e um caso
de FOP aos 24 anos. Quarenta e três mulheres requisitaram a criopreservação de ovócitos e 4 mulheres realizaram criopreservação de ambos. Em média foi realizado 1 ciclo por mulher, e em média foram criopreservados 12 ovócitos ou 2 embriões, por mulher. No
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total foram criopreservados 582 ovócitos e 35 embriões. Em 2 mulheres foi preservado tecido ovárico e
em 3 foi realizada ooforopexia laparoscópica.
Este ano uma mulher solicitou o embrião criopreservado.
Na análise destes dados verificou-se um crescimento nos pedidos de preservação da fertilidade feminina,
essencialmente de 2014 para 2015, no entanto acredita-se que estas técnicas não estão a ser oferecidas a todas mulheres elegíveis e reforço na divulgação deve ser
realizado.
Palavras-chave: Preservação fertilidade.

Ginecologia
P023 – TRATAMENTO COM ACETATO DE
ULIPRISTAL – UMA ANÁLISE RETROSPETIVA
Tatiana Semedo Leite1; Maria Carmo Cruz1;
Ana Casquilho1; Eunice Capela1

O UPA foi eficaz no tratamento de HUA refratária
a outras terapêuticas médicas e na diminuição do volume dos miomas, sendo os resultados sobreponíveis
aos de estudos prévios. Apesar de atualmente se referir eficácia e segurança com maior número de ciclos,
constatou-se que a maioria dos casos foi submetida a
apenas a 1-2 ciclos e que, nas mulheres submetidas a
cirurgia por falha terapêutica, uma pequena percentagem tinha sido submetidas a mais de 2 ciclos. A possibilidade de realização de vários ciclos de UPA vai decerto permitir reduzir ainda mais a necessidade de cirurgia.
Palavras-chave: Hemorragia uterina anormal, miomas uterinos, acetato de ulipristal, tratamento conservador.

P0024 – INSUFICIÊNCIA OVÁRICA
PREMATURA: IMPORTÂNCIA DO
RECONHECIMENTO, PREVENÇÃO E
TRATAMENTO INDIVIDUALIZADO
Ana Filipa Ferreira1; João Pedro Neves2

1. Centro Hospitalar do Algarve - Serviço de Ginecologia da Unidade de
Faro, Faro

1. Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Coimbra
2. Hospital Pedro Hispano/Unidade Local de Saúde Matosinhos,
Matosinhos

Introdução: Os miomas uterinos ocorrem em 20-40% das mulheres em idade fértil. O tratamento cirúrgico ainda é dominante. O acetato de ulipristal (UPA),
um modulador seletivo dos recetores de progesterona,
pode ser uma alternativa ao tratamento cirúrgico ou
um complemento deste.
Objectivos: Avaliação dos resultados da utilização de
UPA e análise crítica da sua aplicação.
Metodologia: Estudo retrospetivo (2,5 anos) de 105
mulheres com miomas uterinos e medicadas com UPA
(5mg). Os parâmetros avaliados foram: características
demográficas, motivo de tratamento, número de ciclos, evolução de hemoglobina e do volume dos miomas, gravidez pós-tratamento, falha de tratamento,
efeitos adversos e necessidade de tratamento cirúrgico.
Resultados e Conclusões: A idade média de início de
terapêutica foi de 42,13 (±6,6) anos. A principal causa (80% dos casos) para terapêutica com UPA foi a hemorragia uterina anormal (HUA). O número de ciclos
terapêuticos variou de 1 a 4, embora a maioria tenha
sido medicada com 1 a 2 ciclos. Houve controlo da
HUA em 61% dos casos e verificou-se melhoria dos
valores de hemoglobina (2g/L em média). Ocorreu diminuição do volume dos miomas em 50% dos casos.
Apenas 39% das mulheres vieram a necessitar de cirurgia.

Introdução: A insuficiência ovárica prematura (IOP)
é uma condição caracterizada pela insuficiência gonadal permanente/intermitente que surge antes dos 40
anos. As causas podem ser genéticas, autoimunes, infeciosas e iatrogénicas. Esta última, devido ao aumento das sobreviventes de cancro, tem vindo a adquirir
maior relevância, suscitando questões relacionadas com
a vigilância e a preservação da fertilidade. A IOP está
associada a uma diminuição da qualidade de vida e aumento do risco de morbimortalidade, sobretudo pelas
alterações do metabolismo ósseo e risco cardiovascular.
Objectivos: Identificar a origem e motivo de referenciação de mulheres com suspeita de IOP para consulta em hospital de referenciação secundária, particularmente a consulta de Endocrinologia Ginecológica
(EG); descrever e comentar a orientação em relação ao
diagnóstico, investigação e terapêutica individualizada,
explorando recentes orientações e tratamentos.
Metodologia: Pesquisa na base de dados do Serviço de
Patologia Clínica de mulheres com idade <40 anos e
doseamento de FSH> 30 mUI/mL, determinado entre 2010 e 2015.
Resultados e Conclusões: Identificaram-se 18 casos
com os critérios pesquisados. Destes, 11 foram referenciados para a consulta de EG, dos quais selecioná-
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mos três para descrição pormenorizada. Caso 1: 35
anos, irregularidades menstruais e sintomas vasomotores; variante de Síndrome de Turner; iniciou terapêutica hormonal e foi orientada para realização de
técnica de reprodução com doação de ovócitos. Caso
2: 37 anos, amenorreia secundária, G2P1; etiologia
idiopática; diagnóstico de osteoporose, tendo iniciado
terapêutica. Caso 3: 27 anos, infertilidade, antecedentes de leucemia linfocítica aguda, submetida a quimioterapia e transplante células estaminais hematopoiéticas; sob terapêutica com estroprogestativo oral.
Mulheres com amenorreia devem ser questionadas
sobre sintomas de hipoestrogenismo e a suspeita de
IOP deve motivar a confirmação bioquímica e a referenciação para consulta especializada, de forma a prevenir e monitorizar complicações. Crianças e mulheres submetidas a tratamentos oncológicos devem ser
informadas e esclarecidas sobre métodos de preservação da fertilidade.

P0025 – CARATERÍSTICAS ASSOCIADAS A
MALIGNIDADE NA ABORDAGEM CLÍNICA E
CIRÚRGICA DAS MASSAS ANEXIAIS
Bárbara Ribeiro1; Carla Monteiro1; Paula Serrano1;
Isabel Reis1
1. Hospital de Braga, Braga

Introdução: As massas anexiais são achados comuns
e apesar da maioria ser de etiologia benigna, a exclusão de malignidade é crucial. Alguns fatores de risco associados a malignidade na literatura são a idade, o status pós-menopausa, nuliparidade, história familiar, ascite e elevação de marcadores tumorais.
Objectivos: Caraterizar as massas anexiais propostas
para cirurgia em 2016 e correlacionar características
clínicas e imagiológicas com resultados histológicos
malignos ou borderline.
Metodologia: Estudo retrospetivo e observacional
com consulta dos processos clínicos de todas as mulheres submetidas a cirurgia, por massa anexial. Foram
avaliadas a presença de sintomas, alterações no exame
físico, caraterísticas ecográficas, paridade, idade reprodutiva, marcadores tumorais, presença de ascite e resultado histológico. As variáveis foram comparadas
utilizando o teste qui-quadrado (considerado estatisticamente significativo um valor de p<0,05).
Resultados e Conclusões: Foram incluídas 83 mulheres submetidas a cirurgia por massa anexial. A mediana da idade foi 35 anos e 27,7% das mulheres (n=23)
estavam em menopausa. 33,7% (n=28) eram nulíparas
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e 55,4% (n=46) apresentavam sintomas. Foram diagnosticados 15 casos de malignidade (18,1%). O status
pós-menopausa, a sintomatologia e a bilateralidade das
massas não se relacionaram com malignidade neste estudo. As alterações ao exame físico (em 12 dos 15 casos) relacionaram-se com malignidade (p=0,04), tal
como a elevação do CA125 (n=8, p=0,007). Em relação a caraterísticas ecográficas, massas ≥ 10 cm (n=8,
p= 0,004) e a presença de ascite (n=5, p= 0,002) também se relacionaram com malignidade.
Apesar de não existir ainda um método de rastreio
para malignidade ovárica, o exame de imagem, na presença de sintomas, tal como a utilização de algoritmos
que incluam caraterísticas clínicas e imagiológicas são
ferramentas importantes na distinção entre massas benignas e malignas. Apesar do status pós-menopausa se
associar claramente a malignidade na literatura, não se
verificou essa associação neste estudo, pelo que esta possibilidade deve ser colocada em qualquer grupo etário.
Palavras-chave: Ovário; malignidade; massa anexial;
ecografia.

P0026 – HÍMEN MICROPERFURADO – UMA
ETIOLOGIA ATÍPICA DE RETENÇÃO URINÁRIA
NA ADOLESCÊNCIA
Maria Carlota Cavazza1; Daniela Silva2;
Ricardo Teixeira Ribeiro1; Diana Pissarra1;
Sofia Pereira1; Vera Veiga1; Fernanda Santos1;
António Santiago1
1. Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Centro Hospitalar de Leiria,
Leiria
2. Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar de Leiria, Leiria

Introdução: As anomalias do hímen surgem perante
uma degenerescência incompleta da sua porção central, podendo classificar-se em hímen imperfurado,
microperfurado, septado ou cribiforme. O hímen imperfurado está fortemente associado a amenorreia primária e queixas de dor cíclica mas os restantes podem
manter-se assintomáticos até à coitarca.
Objectivos: Descrição de um caso clínico de hímen
microperfurado detectado no Serviço de Ginecologia
e Obstetrícia do Centro Hospitalar de Leiria
Metodologia: Análise retrospectiva do processo clínico da doente.
Resultados e Conclusões: Adolescente de 12 anos de
idade que recorreu ao Serviço de Urgência Pediátrica
(SUP) por quadro de dor abdominal hipogástrica associada a retenção urinária com 3 dias de evolução.
Nesta altura, realizou esvaziamentos vesicais e urocul-
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tura que se revelou positiva. Em D6, por persistência
do quadro e início de febre recorreu novamente ao
SUP. À observação, apresentava uma massa palpável a
nível hipogástrico que se mantinha apesar dos esvaziamentos vesicais. Por a ecografia abdominal revelar
volumosa formação de conteúdo hipoecogénico foi pedida a colaboração da ginecologia. Na anamnese, realça-se menarca dois meses antes com menstruações de
volume muito reduzido. Ao exame ginecológico apresentava hímen microperfurado. Realizou ressonância
magnética nuclear que descrevia lesão com contornos
bem definidos e parede espessada com 16,2x9,7x8,9cm
sugestiva de hematocolpos, útero e anexos sem alterações. Foi submetida a himenectomia com saída abundante de conteúdo hemo-purulento e vaginoscopia não
se diagnosticando outras malformações vaginais ou
cervicais. Teve alta ao 4º dia de pós-operatório clinicamente bem. Actualmente no 3º mês pós-operatório
mantém-se com orifício himeneal permeável e refere
duas menstruações de características normais.
Os autores descrevem um caso clínico pouco comum de hímen microperfurado como causa de retenção urinária. As anomalias do hímen, à excepção do
hímen imperfurado, podem permanecer indetectadas
durante a infância e adolescência pelo que a observação dos genitais externos aquando da realização do exame ginecológico nestas idades é de extrema importância.
Palavras-chave: Anomalias do hímen, hímen microperfurado, retenção urinária, adolescência.

realização foram consultados os processos clínicos das
utentes com diagnóstico de cancro da mama, do serviço de Ginecologia do Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE entre 1 de janeiro de 2005 e 31 de dezembro
de 2010. Para a análise estatística recorreu-se ao programa informático Microsoft Excel 2016 e ao software SPSS -Statistical Package for Social Sciences® (versão
23.0).
Resultados e Conclusões: A amostra foi constituída
por 80 mulheres, com idade mediana de 66,5 anos.
25% das mulheres apresentavam o Ca 15.3 elevado, e
a mesma percentagem apresentava CEA elevado. Apenas 10% das mulheres tinham os dois marcadores elevados. Houve recorrência da doença primária em
21,2% dos casos. 13 mulheres tiveram recorrência à
distância, sendo a localização mais frequente o osso.
Não se obteve significância estatística ao relacionar o
Ca 15.3 e o CEA com recorrência da doença, nem com
a localização das recorrências. Houve uma relação estatisticamente significativa entre a metastização óssea
e ambos os marcadores estarem elevados (p< 0,048) e
entre metastização ovárica e o marcador Ca 15.3 estar
elevado (p<0,017). Com base nos resultados obtidos,
não podemos considerar os níveis pré-operatórios dos
marcadores tumorais Ca 15.3 e CEA como fatores
prognósticos de recorrência de cancro da mama.
Palavras-chave: Cancro da mama; fatores prognósticos; recorrências; marcadores tumorais.

P0027 – FATORES PROGNÓSTICOS NO CANCRO
DA MAMA – O PAPEL DOS MARCADORES
TUMORAIS CA 15,3 E CEA

Dora Gomes1; Andreia Lobo1; Humberto Gonçalves1

Daniela Pereira1; Andreia Lobo1; Humberto Gonçalves1

Introdução: Os marcadores tumorais são macromoléculas presentes no tumor ou em outros tecidos biológicos, cujo aparecimento ou alteração das suas concentrações séricas indica o aparecimento ou o crescimento de células neoplásicas. Em 1980, Robert Bast,
M.D., identificou o ‘cancer antigen 125’, uma glicoproteína de alto peso molecular, produzida contra a linha celular do cancro do ovário, que atualmente tem
sido amplamente usada na prática clínica.
Objectivos: Conhecer a frequência de pedidos do Ca
125 e correlacionar os seus níveis séricos com os principais diagnósticos clínicos encontrados, de forma a retirar conclusões que permitam um melhor uso do marcador tumoral no Centro Hospitalar Cova da Beira.
Metodologia: Estudo retrospetivo, baseado na consulta de 439 processos clínicos, que correspondem a

1. Centro Hospitalar Cova da Beira, Covilhã

Introdução: A determinação do prognóstico na altura do diagnóstico de cancro da mama é essencial para
um ótimo acompanhamento do doente. O valor prognóstico dos marcadores tumorais Ca 15.3 e CEA tem
sido investigado e apesar de estudos sugerirem que estes marcadores facultam informações prognósticas significativas, a sua utilidade permanece controversa.
Objectivos: Determinar se o doseamento sérico dos
marcadores tumorais Ca 15.3 e CEA na altura do
diagnóstico, tem valor prognóstico na recorrência em
5 anos do cancro da mama.
Metodologia Estudo de investigação de carácter descritivo, transversal, com direção retrospetiva. Para a sua
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P028 – MARCADOR TUMORAL CA125 NA
PRÁTICA CLÍNICA
1. Centro Hospitalar Cova da Beira, Covilhã
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utentes do sexo feminino, a quem foi pedido o marcador tumoral no ano de 2014.
Resultados e Conclusões: Das 439 pacientes, apenas
em 41 (9,33%), o nível sérico do Ca125 encontrava-se
acima dos valores de referência, 141 tinham pelo menos uma análise realizada entre 2008 e 2014 e destes
12,06% estavam acima do valor de referência. No ano
2014, em aproximadamente 91% das utentes não foi
diagnosticada nenhuma patologia tumoral e mesmo
nos casos em que o Ca 125 estava acima do normal, só
em 24% foi diagnosticada patologia tumoral. Das patologias malignas diagnosticadas em 2014, a mais frequente foi a neoplasia do cólon, cego ou apêndice seguida pela neoplasia da mama e pela neoplasia da tiróide.
No presente estudo conclui-se que Ca125 tem baixa especificidade e está associado com uma grande variedade de condições diagnósticas, tanto benignas
como malignas. Perante esta racionalização deficiente
na aplicabilidade do Ca125, deverá haver mais debate
sobre a sua utilização, com a criação de Guidelines mais
específicas, de forma a ajudar os médicos a desenvolver uma abordagem mais racional, menos dispendiosa
e mais centrada no paciente.
Palavras-chave: Marcador tumoral, Ca125, cancro do
ovário, patologias benignas, patologias malignas.

P029 – ANGIOQUERATOMA DE FORDYCE –
A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO
Joaquim Cabral Nunes1; Patrícia Neto Oliveira1;
Mário Couceiro1; José Aníbal Silva1; Cremilda Sousa1
1. Unidade Local de Saúde da Guarda, Guarda

cirúrgica, diatermia ou laser.
Objectivos: Descrição de um caso clínico pouco frequente de Angioqueratoma de Fordyce em mulher sintomática.
Metodologia: Revisão retrospetiva do processo clínico e da literatura sobre o tema.
Resultados e Conclusões: Apresentamos o caso de
uma mulher de 53 anos, caucasiana, com antecedentes
pessoais relevantes de obesidade e insuficiência venosa crónica dos membros inferiores, menopausa aos 51
anos, sem terapêutica hormonal, IIGIIP (1 eutócico e
1 distócico), encaminhada pelo seu médico de família
à consulta de Ginecologia por lesões vasculares nos
grandes lábios desde a última gravidez há cerca de 20
anos, que ulceravam e sangravam frequentemente.
Ao exame objetivo observavam-se múltiplas pápulas violáceas dispersas pelos grandes lábios, as maiores
com cerca de 5 mm de diâmetro, compatíveis com angioqueratoma de Fordyce.
A doente foi proposta e submetida a diatermocoagulação das lesões de Angioqueratoma de Fordyce, sem
intercorrências e com boa evolução clínica.
Neste caso particular, o alto grau de suspeição, tendo em conta as caraterísticas da história, foi determinante para o diagnóstico, uma vez que esta entidade
pode mimetizar outras lesões benignas e malignas.
Palavras-chave: Angioqueratoma, Fordyce, vulva.

P030 – ENDOMETRIOSE VESICAL, A
PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO
Patrícia Neto Oliveira1; Joaquim Cabral Nunes1;
Catarina Monteiro1; Isabel Coelho1; Cremilda Sousa1
1. Unidade Local de Saúde da Guarda, Guarda

Introdução: Os angioqueratomas de Fordyce são lesões vasculares caraterizadas por ectasia de vasos da
derme superficial associada a hiperplasia epidérmica e
hiperqueratose. Encontram-se principalmente no escroto e ocasionalmente na vulva.
Na região vulvar surgem, geralmente entre os 20 e
os 40 anos de idade, como pápulas de cor vermelho-escura, violácea ou preta, medindo cerca de 2 a 5 mm de
diâmetro. Habitualmente, são unilaterais, múltiplos e
assintomáticos, podendo, contudo, ocorrer hemorragia secundária a trauma, prurido, dor e ardor.
A sua etiologia relaciona-se com o aumento da pressão venosa local. Os principais fatores de risco são excesso de peso, multiparidade, hemorroidas, doença inflamatória pélvica, histerectomia prévia, veias varicosas e varicosidades vulvares.
O tratamento das lesões pode ser feito por excisão
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Introdução: A endometriose é tipicamente definida
como a presença de glândulas e estroma endometriais
fora da cavidade uterina. É uma doença crónica e recorrente, afeta cerca de 10% mulheres em idade reprodutiva e tem um espectro de apresentação variável. O
envolvimento do trato urinário é raro (1-2%), no entanto, quando acometido, 85-90% dos casos ocorrem
na bexiga. A ideia para a realização deste trabalho surgiu de um caso clínico de endometriose vesical observado em consulta externa de Ginecologia.
Objectivos: Revisão da evidência científica atual acerca da abordagem da endometriose vesical.
Metodologia: Pesquisa bibliográfica de artigos científicos atuais nas bases de dados UpToDate® e Pubmed® e consulta dos Consensos Nacionais da Sociedade Portuguesa de Ginecologia.
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Resultados e Conclusões: Os sintomas clássicos de
endometriose são: dismenorreia progressiva, dispareunia profunda, dor pélvica crónica e infertilidade. Quando associado a disúria, frequência e urgência urinárias,
cistites de repetição e hematúria, a probabilidade de
endometriose vesical aumenta.
Perante a suspeita clínica de endometriose vesical,
deve ser feita uma anamnese pormenorizada e um estudo imagiológico, com ecografias pélvica transvaginal,
vesical e renal, RMN abdomino-pélvica e uretrocistoscopia.
O tratamento médico atual defende a criação de um
estado hiperprogestagénico (estroprogestativos ou progestativos) ou um clima de hipoestrogenismo (agonistas da GnRH), devendo estes últimos ser utilizados em
casos de contraindicação, intolerância ou ineficácia dos
anteriores. Analgésicos podem ser usados, isoladamente ou em associação ao tratamento hormonal. Todos estes tratamentos são supressivos e não curativos,
pelo que a recorrência da doença é a regra depois da sua
descontinuação. Desta forma, a terapêutica médica
deve ser encarada como um tratamento de longa duração: mulheres em que os sintomas melhorem com o
tratamento médico, devem mantê-lo até intenção de
gravidez ou até à menopausa (regressão esperada da
endometriose). Naquelas em que os sintomas não melhorem após 6 meses de tratamento médico, devem ser
orientadas para cirurgia.
Palavras-chave: Endometriose, bexiga.

P031 – MALFORMAÇÃO ARTERIOVENOSA
UTERINA
Danyelle Mariaca de Melo1
1. Hospital de Base Ary Pinheiro-Rondonia, Brasil

Introdução: Trata-se de uma dilatação do espaço interviloso na intimidade miometrial que permite fluxo
direto do sistema arterial para o venoso, sem participação capilar. É uma alteração vascular rara.
Tem etiologia congênita, onde resulta do desenvolvimento embrionário anormal das estruturas vasculares primitivas, que determinam múltiplas comunicações anormais entre artérias e veias, ou adquiridas, formadas por vasos únicos de grande calibre, que se formam através de procedimentos cirúrgicos ou traumas
pélvicos, ou que se desenvolvem concomitantemente
com CA de colo uterino, endométrio ou DTG.
Objectivos: Relato de caso J.C.C, 33anos, Encaminhada do HPSJPII, 10/03/16, devido à metrorragia
intensa e dor em baixo ventre. Relatava estar em ame-
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norréia há 3 meses devido ao uso contínuo de ACO.
G1PC1 (Há10 anos). Mola Hidatiforme em 2012.
—USG TV 2013: Útero em AVF, volume 180cm³.
Endométrio 3mm. Varizes pélvicas.
—USG TV 2014: Útero em AVF, 201cm³.Endométrio 4,5mm. Útero com dimensões aumentadas,
apresentando intensa vascularização em todo o corpo.
Varizes pélvicas.
Especular: Colo centralizado, no eixo, visualizado
saída de pequena quantidade de sangue
Realizou em 18/03/16RNM da pelve: sinais compatíveis com malformação arterio-venosa na topografia do miométrio da região fúndica corporal arteriouterina.Conteúdo polipóide no interior do endométrio, que pode corresponder a coágulo. Foi realizado
Histerectomia Total Abdominal e enviada peça para
anátomo-patológico. Resultado de anátomo-patológico: Ectasia vascular: Presença de vasos, com material
amorfo em seu interior, podendo corresponder
com MAV. Não há indícios morfológicos de malignidade.
Palavras-chave: Malformação arteriovenosa uterina.

P032 – PNEUMOTÓRAX CATAMENIAL, UMA
MANIFESTAÇÃO FREQUENTE DE DOENÇA RARA
Maria Inês Raposo1; Mariana Cardoso1;
Mariana Ormonde1; Alexandra Carreiro1;
Laura Sampaio1; Andrea Pereira1; Carlos Ponte1
1. Hospital do Divino Espírito Santo, Ponta Delgada

Introdução: A endometriose torácica afeta predominantemente mulheres jovens em idade reprodutiva. O
pneumotórax catamenial é a forma de apresentação
mais comum (70-73%), com localização à direita em
88-100% dos casos. A sintomatologia ocorre tipicamente 72 horas antes ou após a menstruação.
Objectivos: Descrição de caso clínico de endometriose torácica, decorrido no HDES.
Metodologia: Revisão de caso de pneumotórax catamenial, seguido de contextualização da literatura.
Resultados e Conclusões: V.J.S, sexo feminino, com
37 anos de idade, gesta I para I, ex-fumadora, com antecedentes ginecológicos de menarca aos 12 anos, ciclos regulares e planeamento familiar com Contraceção Oral Combinada (COC). Como antecedentes pessoais, salienta-se a ocorrência de 3 episódios de pneumotórax à direita, coincidentes com as primeiras 48
horas do período menstrual e com necessidade de drenagem. Posteriormente, submetida a Videotoracoscopia, com talcagem e exérese de focos de endometriose
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diafragmáticos, cujo resultado anatomo-patológico
confirmou a presença de estroma endometrióide. Sem
sinais clínicos nem ecográficos de endometriose pélvica, porém com útero fibroleiomatoso, de dimensões
aumentadas. Cumpriu COC contínuo com Dienogest,
durante cerca de um ano e meio, que não tolerou por
reações adversas (spottings e cefaleias persistentes). Por
intolerância à terapêutica médica e útero fibroleiomatoso, na ausência de desejo de engravidar, foi submetida a histerectomia total abdominal com conservação
anexial, que decorreu sem intercorrências. Alta ao 3º
dia de pós-operatório, encontrando-se assintomática
até ao presente.
A videotoracoscopia é a técnica de eleição para diagnóstico e terapêutica da endometriose torácica. A utilização dos COC é considerada primeira-linha no tratamento da endometriose, com maior eficácia quando
administrados de forma contínua. A terapêutica cirúrgica está reservada às mulheres sem desejo de procriar
e em que as outras terapêuticas fracassaram. A remoção dos anexos parece ter impacto positivo na recorrência dos sintomas, mas a decisão de efetuar anexectomia bilateral deve ser desaconselhada, sempre que
possível, em mulheres com idade inferior a 40 anos.
Palavras-chave: Endometriose torácica, pneumotórax
catamenial, videotoracoscopia, contraceção oral combinada, terapêutica cirúrgica.

P033 – NÓDULO DE ENDOMETRIOSE EM
LOCALIZAÇÃO PERINEAL: UM CASO RARO
Diana Vale1; Francisco Assunção1; Adelaide Graça2;
Manuel Morim3
1. Serviço Ginecologia - Centro Hospitalar Póvoa de Varzim e Vila do
Conde, Póvoa de Varzim
2. Serviço Cirurgia Geral - Centro Hospitalar Póvoa de Varzim e Vila do
Conde, Póvoa de Varzim
3. Diretor Serviço Ginecologia - Centro Hospitalar Póvoa Varzim e Vila
do Conde, Póvoa de Varzim

Introdução: A endometriose caracteriza-se pela presença de tecido endometrial fora da cavidade uterina.
Os implantes endometrióticos extrapélvicos podem
surgir em tecido celular subcutâneo de cicatrizes cirúrgicas, geralmente após procedimentos ginecológicos e obstétricos com a manipulação do útero, como os
partos vaginais.
Objectivos: Apresentar um caso clínico raro.
Metodologia: Revisão do processo clínico.
Resultados e Conclusões: Mulher de 39 anos, saudável.
Antecedentes cirúrgicos: laqueação tubar laparoscópica
há 2 anos e histeroscopia há 1 ano. Multipara – G2/P2-
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-cesariana há 15 anos e parto eutócico há 12 anos.
Recorreu ao Serviço de Urgência por “formação nodular ao nível da região do corpo do períneo à esquerda, com 6 meses de evolução e dolorosa há 3 meses”.
Ao exame físico apresentava formação nodular dolorosa localizada entre a extremidade da episiorrafia e o
orifício anal, dura, irregular, sem flutuação. Toque rectal: aparentemente sem trajecto para o ânus. Ao exame
ginecológico apresentava útero normodimensional,
móvel e indolor ao toque. Não se palpavam os anexos
ou massas anexiais. O relatório da Ressonância
Magnética (RM) pélvica revelou “complexo lesional
na região subcutânea peri-anal esquerda, com 18mm
de eixos longitudinal e anteroposterior e 12 mm de eixo
transverso, com trajecto linear em sentido cranial, sugestiva de fístula perianal extra-esfincteriana com nódulo de fibrose.” Foi vigiada em consulta externa pela
Cirurgia Geral, repetindo a RM após 6 meses: “… progressão volumétrica 3 x 2,6 x 1,3cm...”.
Foi submetida a cirurgia eletiva: “Sem evidência de
trajecto fistuloso para o ânus. Excisão de nódulo perineal na região de episiorrafia.” Exame histológico: endometriose.
A endometriose em cicatriz de episiorrafia é rara.
Pode ser diagnosticada somente pela história clínica e
exame físico perante quadro clínico típico. No entanto, o recurso a exames complementares de diagnóstico
poderá ser necessário. O tratamento eficaz é a resseção
cirúrgica completa. Geralmente tem prognóstico favorável com baixo índice de recidiva.
Palavras-chave: Endometriose; episiorrafia.

P034 – HEMATOMETRA APÓS CONIZAÇÃO “A
FRIO” – A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO
Mariana Cardoso1; Maria Inês Raposo1;
Mariana Ormonde1; Pedro Cosme1;
André Forjaz Sampaio1; Carlos Ponte1
1. Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, EPE, Ponta
Delgada

Introdução: Existem diferentes técnicas para a realização de tratamento excisional de neoplasias cervicais
intraepiteliais (CIN), nomeadamente conização “a
frio”, laser e ansa diatérmica. Todas têm semelhantes
resultados a nível oncológico e embora a conização “a
frio” permita remover maior quantidade tecidual, com
menos efeitos flogísticos, é o método com maior número de complicações obstétricas e ginecológicas, tais
como, hemorragia e estenose do colo (8%).
Objectivos: Descrição de um caso clínico de esteno-
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se cervical após conização “a frio”, decorrido no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada,
EPE.
Metodologia: Revisão de um caso de hematometra
após conização “a frio”, seguido de contextualização da
literatura.
Caso Clínico: Mulher de 34 anos, caucasiana, índice
obstétrico 2002 – 2 partos eutócicos, antecedentes ginecológicos de menarca aos 18 anos, amenorreia secundária sob implante subcutâneo (IS) de etonorgestrel e conização “a frio” por CIN 2/3 em fevereiro de
2016, sem outros antecedentes relevantes. Em dezembro de 2016, removeu o IS para realização de estudo
hormonal por menarca tardia. Em março de 2017, recorreu ao Serviço de Urgência por dor abdominal intensa nos quadrantes inferiores com um dia de evolução, que não cedia a analgésicos. À observação, palpação abdominal e toque bimanual dolorosos, o exame ao
espéculo revelou colo estenosado, sem lesões. Na ecografia transvaginal visualizou-se útero com conteudo
hipoecogénico, sugestivo de hematometra, sem líquido no fundo de saco posterior. Foi submetida a permeabilização do colo ecoguiada, sob anestesia geral,
com saída de conteúdo hemático. Teve alta no dia seguinte, clinicamente estável, medicada com antibioterapia. Contudo, corre risco de reestenose do colo com
repetição do quadro e eventual necessidade de histerectomia total.
Concluindo, a evolução recente das técnicas excisionais permitiu tratamentos cada vez menos invasivos.
Assim, os métodos de ansa diatérmica e laser deveriam
ser utilizados em detrimento da conização “a frio”, dadas as complicações inerentes a este método.
Palavras-chave:Hematometra; conização “a frio”; estenose cervical; neoplasia intraepitelial cervical; complicações.

P035 – EMBOLIZAÇÃO DAS ARTÉRIAS
UTERINAS: QUE IMPACTO NA FERTILIDADE?
Mariana Rei3; Joana Peixoto1; Filipa Almeida2;
Ana Rosa Costa2; Paulo Morgado5; Jorge Beires2;
Nuno Montenegro4
1. Centro Hospitalar do Alto Ave, Viana do Castelo
2. Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, Centro Hospitalar de São João,
EPE, Porto
3. Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, Centro Hospitalar de São João,
EPE Porto, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, i3S
Instituto de Inovação e Investigação em Saúde, University of Porto, Porto
4. Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, Centro Hospitalar de São João,
EPE Porto, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, EpiUnit,
University of Porto, Porto
5. Serviço de Radiologia, Centro Hospitalar de São João, EPE, Porto
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Introdução: A embolização das artérias uterinas
(EAU) representa uma estratégia eficaz em casos selecionados de leiomiomatose uterina sintomática. O
seu papel em mulheres jovens com desejo de preservação da fertilidade é controverso, sendo escassas as séries de casos de gravidez após esta abordagem terapêutica.
Objectivos: Revisão crítica da orientação dos casos de
leiomiomatose uterina submetidos a EAU. Discussão
dos casos com desejo de preservação da fertilidade e
respetivos desfechos.
Metodologia: Análise retrospetiva dos casos de leiomiomatose uterina submetidos a EAU nos últimos 10
anos num hospital terciário. Caracterização da população, abordagens médicas e cirúrgicas previamente
realizadas, indicações para o procedimento e respetivo
desfecho clínico e imagiológico. Descrição da série de
casos de gravidez após esta abordagem terapêutica,
bem como dos desfechos reprodutivos, obstétricos e
neonatais.
Resultados e Conclusões: De 2007 a 2016, 71 mulheres foram submetidas a EAU. A média de idades
foi 36 anos, sendo os motivos da EAU desejo de gravidez futura (n=43), desejo de preservação de órgão
(n=27) e comorbilidades com contra-indicação para
outras terapêuticas cirúrgicas (n=1). A taxa de gestações no subgrupo com desejo de gravidez futura foi de
18.6% (n=8/43), entre as quais se reportam 4 gestações
de termo, 1 abortamento espontâneo, 1 interrupção
médica de gravidez por malformação fetal, 1 parto pré-termo (PPT) em gravidez gemelar por colestase da
gravidez e 1 PPT por restrição de crescimento fetal
com alterações fluxométricas. Em 29% dos casos foi
reportada falência terapêutica com necessidade de reintervenção, designadamente 6 repetições de EAU, 8
miomectomias e 2 histerectomias abdominais, entre as
quais uma histerectomia de necessidade aquando da
miomectomia laparotómica. A EAU assume-se como
uma alternativa terapêutica na leiomiomatose uterina.
A sua indicação em mulheres jovens com desejo de fertilidade deve ser ponderada, sobretudo quando esgotadas as restantes estratégias médicas ou cirúrgicas.
Palavras-chave: Embolização, artérias uterinas, leiomiomas.

P036 – ORIENTAÇÃO DA ADENOMIOSE: QUE
ABORDAGENS CONSERVADORAS?
Mariana Rei1; Vera Falcão2; Catarina Melo2;
Ana Rosa Costa2; Miguel Madureira3; Jorge Beires2;
Nuno Montenegro4

Acta Obstet Ginecol Port 2017;11(suplemento):36-117

Posters

1. Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, Centro Hospitalar de São João,
EPE Porto, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, i3S
Instituto de Inovação e Investigação em Saúde, University of Porto, Porto
2. Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, Centro Hospitalar de São João,
EPE, Porto
3. Serviço de Radiologia, Centro Hospitalar de São João, EPE, Porto
4. Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, Centro Hospitalar de São João,
EPE Porto, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, EpiUnit,
University of Porto, Porto

Introdução: O papel da embolização das artérias uterinas (EAU) na abordagem terapêutica da adenomiose sintomática e da sua eficácia a longo prazo é controverso, sendo escassas as séries de casos na literatura
da sua indicação nesta patologia.
Objectivos: Revisão crítica da orientação de um caso
de adenomiose sem leiomiomatose uterina associada,
submetido a EAU. Discussão das opções terapêuticas
médicas e cirúrgicas em mulheres sintomáticas com
desejo de gravidez futura ou de preservação de órgão.
Metodologia: Análise retrospectiva de um caso de
adenomiose tratado com abordagem conservadora
através de EAU. Revisão sistemática da literatura relativamente às abordagens terapêuticas disponíveis, em
particular a avaliação da eficácia, taxas de falência e de
recorrência da EAU como alternativa terapêutica na
adenomiose nodular ou difusa, pura ou dominante.
Resultados e Conclusões: Mulher de 34 anos, com
antecedentes de infertilidade e de gestação gemelar
após técnica de reprodução medicamente assistida com
parto por cesariana. Referenciada a centro terciário
com o diagnóstico de adenomiose sintomática refractária a terapêutica com sistema intra-uterino com libertação de levonorgestrel, para ponderação de EAU.
A ressonância magnética (RM) pélvica demonstrou
massa uterina corporal-fúndica com 89 mm de maior
diâmetro compatível com adenomiose focal nodular.
Submetida a EAU com instilação de micropartículas
de polivinil álcool (PVA) bilateralmente, sem intercorrências. A avaliação clínica aos 3 e 6 meses revelou
melhoria significativa da sintomatologia e da qualidade de vida, reportando ausência de hemorragia uterina anómala ou queixas álgicas. A reavaliação imagiológica demonstrou redução dimensional significativa e
aparente necrose de 100% do foco de adenomiose nodular previamente descrito. A EAU deve ser considerada perante casos de adenomiose pura ou dominante
em mulheres sintomáticas com desejo de preservação
de fertilidade ou de órgão, demonstrando bons resultados na diminuição da sintomatologia a longo prazo
e com taxas progressivamente menores de falência e de
recorrência.
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Palavras-chave: Adenomiose, embolização, artérias
uterinas.

P037 – GRAVIDEZ EM HEMIÚTERO
RUDIMENTAR
Catarina Miranda Silva1; Zita Ferraz1; Sara Campos1;
Giselda Carvalho1; Fernando Jorge Costa2;
Luís Almeida E Sousa1; Fernanda Águas1
1. Serviço de Ginecologia A - Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra, Coimbra
2. Serviço de Obstetrícia A - Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra, Coimbra

Introdução: As malformações uterinas congénitas podem encontrar-se em 2-3% das mulheres, e em 8-10%
dos casos de infertilidade. Estas têm repercussões na
fertilidade e podem associar-se a resultados obstétricos
adversos. Os hemiúteros são diagnosticados em
1/4000-5000 mulheres, sendo a incidência de gravidez em hemiútero rudimentar de 1/76.000-150.000.
Neste trabalho apresentamos o caso de uma gravidez
em hemiútero rudimentar, seu diagnóstico e abordagem terapêutica.
Caso Clínico: Grávida de 29 anos, G2P0 com antecedentes de morte fetal às 23 semanas, observada às
oito semanas de amenorreia por suspeita ecográfica de
gravidez extra-uterina. Apresentava-se assintomática e
o exame ginecológico era normal. A ecografia mostrava um útero de características normais e, à esquerda
deste, imagem compatível com saco gestacional extra-uterino, contendo embrião de 8 semanas com vitalidade. Foi realizada laparoscopia que revelou a presença de hemiútero direito de aspecto e dimensões normais, ligado por cordão fibroso a um hemiútero rudimentar, distendido; anexos sem alterações. Foi
efectuada hemi-histerectomia esquerda e salpingectomia homolateral. O estudo histológico confirmou a
presença de gravidez em hemiútero rudimentar. Três
meses após a cirurgia, a doente engravidou espontaneamente, tendo a gestação decorrido sem incidentes;
foi submetida a cesariana por apresentação pélvica em
primípara às 36 semanas, tendo nascido uma criança
saudável.
Conclusão: As malformações müllerianas são frequentemente assintomáticas e não detectadas no exame clínico, constituindo frequentemente um achado
incidental em exames complementares de diagnóstico.
Estas situações representam desafios reprodutivos para
as mulheres afectadas, com aumento do risco de abortamento, restrição de crescimento fetal, apresentação
anómala, descolamento de placenta, prematuridade e
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parto por cesariana. No caso de gravidez em hemiútero rudimentar (classe U4a da classificação da ESHRE), existe um elevado risco de rotura uterina, com
hemoperitoneu e anemia aguda que põem em risco a
vida da mulher. O diagnóstico diferencial é feito com
gravidez extra-uterina, tubar ou ovárica, sendo o tratamento recomendado a hemi-histerectomia.
Palavras-chave: Malformações Müllerianas, gravidez
extra-uterina.

P038 – A PROPÓSITO DE UM CASO DE
TUMEFAÇÃO ANEXIAL: NEM TUDO O QUE
PARECE, REALMENTE É!
Ana Castro1; Patrícia Alves1; Inês Sá1; Yida Fan1;
Miguel Brito1; Osvaldo Moutinho1
1. CHTMAD, Vila Real

Introdução: O Sarcoma de Ewing (SE) é um tumor
maligno raro de comportamento agressivo que pode
envolver o osso e tecidos moles. O diagnóstico do SE
extraósseo é difícil, por ausência de características imagiológicas específicas. Habitualmente, o diagnóstico realiza-se através da histologia da peça operatória.
Objectivos: Descrever um caso clínico de SE.
Metodologia: Caso clínico.
Resultados e Conclusões: Mulher de 37 anos, sem
antecedentes pessoais relevantes, nulípara, recorreu ao
Serviço de Urgência (SU) do CHTMAD por dores
pélvicas com 2 dias de evolução associadas a polaquiúria. Foi medicada com antibioterapia oral por suspeita
de cistite aguda. Por agravamento sintomático e retenção urinária, recorreu novamente ao SU. A ecografia renovesical e pélvica mostraram uma tumefação
anexial esquerda com 10 cm de maior diâmetro sugestiva de neoplasia ovárica. Ao toque vaginal detetou-se
uma volumosa formação no fundo de saco vesico-uterino. A ecografia transvaginal mostrou tumefação nodular heterogénea com 11x7cm de diâmetro no fundo
de saco vesico-uterino, não apresentando relação com
útero e anexos. O valor de Ca-125 era normal. Por discordância ecográfica, realizou TAC abdomino-pélvico
que demonstrou uma massa supravesical lateralizada à
esquerda, de contornos mal definidos e vascularizada,
com 8,5cm de maior diâmetro. Foi decidida a realização de laparotomia exploradora durante a qual se constatou uma tumefação com cerca de 8 cm de maior diâmetro, no espaço de Retzius, aderente à parede lateral
esquerda vesical e à parede antero-lateral esquerda vaginal, com extensão à fossa obturadora esquerda. Procedeu-se à exérese da mesma. O estudo histológico re-
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velou sarcoma de Ewing/tumor neuroectodérmico primitivo periférico. Por exérese cirúrgica não completa,
dificultada por limitado plano de clivagem, a doente foi
encaminhada para o IPO do Porto para tratamento
adjuvante.
Este caso demonstra a dificuldade do diagnóstico
destes tumores, tal como está descrito na literatura.
Nesta caso específico, inicialmente suspeitou-se de
uma tumefação de origem anexial que não foi confirmada intraoperatoriamente.
Palavras-chave: Tumefação anexial, Sarcoma de
Ewing.

P039 – COMPARAÇÃO DOS ACHADOS
ECOGRÁFICOS, HISTEROSCÓPICOS E
ANATOMO-PATOLÓGICOS EM MULHERES PRÉ
E PÓS-MENOPAUSA
Fernanda Vilela1; Ana Edral1; Rita Martins1;
Amália Pacheco1
1. Centro Hospitalar do Algarve - Hospital de Faro, Faro

Introdução: A ecografia, histeroscopia e a biópsia endometrial constituem os exames complementares de
diagnóstico para avaliação e estudo do endométrio. Na
prática clínica diária é fundamental a correlação entre
a clínica e os resultados anatomopatológicos
Objectivos: O objetivo deste estudo consistiu em
identificar e comparar os achados ecográficos, histeroscópicos e histológicos em mulheres em idade fértil
e pós-menopausa.
Metodologia: Foi realizada uma análise retrospectiva
de 100 mulheres em idade fértil e pós-menopausa submetidas a biópsia endometrial ou histeroscopia no ano
2016 no Hospital de Faro.
Resultados e Conclusões: Das 100 mulheres estudadas 57,4% encontravam-se na menopausa, verificando-se que a idade média de menopausa foi 50,6 anos. 76%
das mulheres apresentavam sintomas, nomeadamente
hemorragia uterina anómala. Nas mulheres pós-menopausa, 78,8% apresentavam linha endometrial espessada (>5mm) sendo superior à linha endometrial média encontrada nas mulheres pré-menopausa.
O principal achado histeroscópico quer em mulheres
pré-menopausa quer pós- menopausa foi o pólipo endometrial.
Relativamente aos achados histopatológicos foi possível verificar que 41,9% das mulheres pré-menopausa apresentavam um estudo anatomo-patológico sem
alterações, seguindo-se 19,4% onde foram encontrados
pólipos glandulares. Pelo contrário no grupo das mu-
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lheres pós-menopausa 34% apresentou hiperplasia sem
atípia e 23,4% pólipos glandulares. Das mulheres com
espessamento endometrial foi possível verificar que
42,9% apresentavam lesões pré-malignas ou malignas.
Com base nesta análise podemos concluir que existe uma tendência que revela uma maior prevalência de
achados histológicos pré-malignos e malignos nas mulheres pós-menopausa nomeadamente nas mulheres
sintomáticas. O estudo e correlação dos achados ecográficos e histeróscopicos com os resultados anatomo-patológicos é essencial para o estabelecimento da abordagem posterior perante a sintomatologia ou as alterações encontradas nestes exames complementares.
Palavras-chave: Endométrio, histeroscopia, biópsia endometrial, histologia.

Ao 4º dia de internamento, foi realizado novo doseamento de BHCG, obtendo-se como resultado
10000 U/L. Avaliando o risco de manutenção do tratamento, assim como o facto de não ter havido resposta ao mesmo, foi realizada uma laparotomia exploradora com excisão do tecido (saco gestacional/trofoblasto), que decorreu sem intercorrências. Ao 2º dia
pós-operatório, apresentava um doseamento de
BHCG de 3436 U/L, tendo tido alta.
Resultados e Conclusões: O diagnóstico precoce desta entidade e fundamental para minimizar os riscos e
complicações inerentes. Sendo uma condição pouco
comum, a evidência e a experiência existentes ao nível
do seu tratamento são escassas.
Palavras-chave: Gravidez ectópica.

P040 – GRAVIDEZ ECTÓPICA NA CICATRIZ DE
CESARIANA ASSINTOMÁTICA: CASO CLÍNICO

P041 – HEMOPERITONEU – FORMA DE
APRESENTAÇÃO ATÍPICA DE LEIOMIOMAS
UTERINOS

Marta Moreira1; Daniela Gonçalves1; Rafael Brás1;
António Braga1; Raquel Reis1; Eugénia Fernandes1;
Alexandre Morgado1
1. Centro Materno-Infantil do Norte, Porto

Introdução: A gravidez ectópica em cicatriz de cesariana e uma entidade iatrogénica rara (1/2000 gestações), definindo-se como a implantação do saco gestacional num defeito miometrial localizado na cicatriz
de uma incisão uterina prévia.
Objectivos: Descrevemos uma mulher de 32 anos,
sem antecedentes pessoais de relevo, 2 Gesta 1 Para,
apresentando história de uma cesariana há cerca de 18
meses.
Metodologia: Recorre ao serviço de urgência do Centro Materno-Infantil do Norte com 7 semanas e 4 dias
de amenorreia, assintomática, com o intuito de datar
ecograficamente a gravidez. A grávida apresentava um
bom estado geral, hemodinamicamente estável e com
um exame físico do abdómen normal. Ao exame ginecológico observava-se uma perda hemática ativa escassa, sem mais alterações. Foi realizada ecografia
transvaginal, sendo de realçar uma cavidade uterina
virtual, visualizando-se uma imagem compatível com
um saco gestacional com cerca de 18 mm de maior diâmetro na zona da cicatriz de cesariana. Não se observou líquido no fundo de saco posterior. Foi pedido um
estudo analítico, incluindo doseamento de beta-HCG
(BHCG). O estudo não revelou alterações e a BHCG
era 10000 U/L. Assim, optou-se por internamento no
serviço de Ginecologia, tendo iniciado terapêutica com
metotrexato intramuscular.
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Carla Peixoto1; Anabela Rocha2; Paula Nogueira1;
Jorge Beires1
1. Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, Centro Hospitalar São João,
Porto
2. Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, Centro Hospitalar Vila Nova
Gaia/Espinho, Vila Nova de Gaia

Introdução: O leiomioma uterino é o tumor pélvico
mais comum, no entanto, apenas 20 a 50% destes leiomiomas são sintomáticos. A apresentação aguda (torção, hemoperitoneu) é menos frequente.
Objectivos: CASO CLÍNICO: Mulher de 43 anos, recorre ao SU por mal estar abdominal, náuseas e vómitos, referindo desde há 3 meses sensação de enfartamento pós-prandial e distensão abdominal. Ao exame
objetivo, apresentava-se hipotensa, pálida, com má
perfusão periférica, com abdómen não depressível e
macicez nos quadrantes superiores do abdómen. Ao
exame ginecológico, verificou-se um aumento do volume uterino, aparentemente deformado por nódulos.
Analiticamente apresentava Hb de 11,6g/dL, sem leucocitose, sem alterações da bioquímica e PCR e betaHCG negativas. A angioTC demonstrou a presença de
líquido livre intra-peritoneal complexo, podendo traduzir hemoperitoneu e/ou implantes neoplásicos; múltiplos miomas uterinos e lesões nodulares volumosas
heterogéneas de origem indeterminada, não se podendo excluir complicação hemorrágica de alguma destas
lesões. Foi internada pela Cirurgia Geral para vigilância, tendo permanecido hemodinamicamente estável
durante 2 dias, altura em que iniciou quadro de choque hemorrágico, com necessidade de suporte vaso-
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pressor e transfusão de GRs. No estudo analítico, verificou-se descida de 4U de hemoglobina e a angioTC
revelou aumento do volume do hemoperitoneu, persistindo as volumosas massas heterogéneas na pelve e
flancos, não se verificando áreas ativas de extravasamento de contraste. Realizou-se laparotomia exploradora, na presença da Ginecologia e Cirurgia Geral. Na
cirurgia constatou-se a presença de 3 volumosos leiomiomas subserosos, com hemorragia ativa proveniente de um vaso da serosa de um deles, tendo sido realizada histerectomia abdominal com salpingo-ooforectomia bilateral. O resultado anatomo-patológico foi de
leiomiomas uterinos, excluindo malignidade. A doente teve uma evolução favorável, tendo tido alta ao 8º dia
pós-operatório.
Conclusão: A apresentação aguda de sintomatologia
relacionada com leiomiomas é infrequente, no entanto perante a presença de hemoperitoneu numa mulher
com massa pélvica, esse diagnóstico não deve ser menosprezado.
Palavras-chave: Hemoperitoneu, leiomioma uterino.

P042 – O INÍCIO DE UTILIZAÇÃO DE ACETATO
DE ULIPRISTAL, NO TRATAMENTO DE
LEIOMIOMAS UTERINOS SINTOMÁTICOS
Catarina Frias1; Ana Furtado Lima1;
José Domingos Barros1; Carlos Ponte1
1. Hospital do Divino Espírito Santo, Ponta Delgada

e/ou algias pélvicas – e com idades compreendidas entre os 26 e os 56 anos (média de 45,1 anos). Maioritariamente (23/52) foi completado um ciclo de 12 semanas. Todas as mulheres manifestaram uma melhoria das queixas álgicas e foi conseguido um controlo da
hemorragia em 94,0% das mulheres (47/50), ficando
63,5% (33/52) em amenorreia. Verificou-se uma diminuição do tamanho dos leiomiomas em 26,9% das
mulheres (14/52). Na generalidade, o tratamento foi
bem tolerado. Cerca de 32,7% das mulheres (17/52)
desenvolveram efeitos secundários, transitórios e que
não motivaram descontinuidade de tratamento. A
ocorrência de espessamento endometrial superior ou
igual a 16mm foi observada em 7,7% das mulheres
(4/52).
Comparativamente ao estudo PEARL IV, apesar
de uma redução do tamanho dos LU menos exuberante, o tratamento com AU provou ser eficaz no controlo dos sintomas relacionados com LU, não estando
associado ao desenvolvimento de efeitos adversos significativos.
Palavras-chave: Acetato de Ulipristal, leiomiomas
uterinos.

P043 – HISTERECTOMIA PÓS-PARTO:
CASUÍSTICA DE 5 ANOS
Helena Gomes1; Inês Lourenço1; Gustavo Mendinhos1;
Elsa Dias1; Carlos Veríssimo1
1. Hospital Beatriz Angelo, Loures

Introdução: Os leiomiomas uterinos (LU) são os tumores benignos mais frequentes nas mulheres em idade reprodutiva (IR). Quando sintomáticos, são frequentemente responsáveis pelo desenvolvimento de
hemorragia uterina anormal (HUA), algias pélvicas e
redução da qualidade de vida. O Acetato de Ulipristal
(AU), um modulador seletivo dos recetores de progesterona, está atualmente indicado no tratamento intermitente de LU sintomáticos. Na maioria dos casos, a
sua utilização associa-se a melhoria dos sintomas relacionados com LU e a redução do volume dos tumores,
sem significativa associação a efeitos indesejáveis.
Objectivos: Avaliar a eficácia e segurança do AU, no
tratamento de LU sintomáticos, em mulheres em IR.
Metodologia: Estudo retrospetivo, descritivo, baseado na consulta de processos clínicos e contacto telefónico, de mulheres adultas, em IR, com LU sintomáticos, tratadas com AU, entre janeiro de 2013 e junho de
2016, no Hospital do Divino Espírito Santo.
Resultados e Conclusões: O tratamento foi prescrito
a 52 mulheres com leiomiomas sintomáticos – HUA
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Introdução: A histerectomia pós-parto (HPP) é uma
emergência obstétrica. A sua indicação mais comum é
hemorragia uterina incontrolável por uma sequência
de terapêuticas conservadoras, sendo esta uma das
principais causas de mortalidade materna no puerpério. A necessidade de HPP associa-se principalmente
com placentação anómala ou atonia uterina (conjuntamente 30-50% dos casos). Na abordagem da hemorragia pós-parto o atempado reconhecimento e esclarecimento da etiologia são cruciais.
Objectivos: Determinar a incidência de HPP nos últimos 5 anos no HBA e avaliar quais as indicações, factores de risco e complicações ocorridas.
Metodologia: Estudo retrospectivo, através de análise estatística descritiva, dos casos de HPP ocorridos
no HBA, entre 2012 e 2016.
Resultados e Conclusões: Durante este período registaram-se 8 casos de HPP (0,7 por 1000 nascimentos), 6 após cesariana (75%) e 2 depois de parto vaginal. As indicações foram deiscência/rotura uterina em
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37,5% (3), 2 casos de acretismo placentário (25%), hemorragia por atonia uterina refractária à terapêutica
conservadora em 25% (2) e um caso de leiomiomatose uterina. Apenas uma primipara e 3 com cesariana
anterior, sendo nestas a indicação para HPP, num dos
casos, rotura uterina (após trabalho de parto espontâneo) e nos outros placenta acreta. Foram realizadas 5
HPP subtotais (65%) e 3 totais. Anemia grave com necessidade de transfusão de concentrado eritrocitário
foi a principal complicação ocorrendo em 87,5% (7),
seguida de coagulação vascular disseminada em 3
(37,5%) e necessidade de suporte ventilatório (1). Seis
das puerperas foram admitidas na Unidade de Cuidados Intensivos. Não ocorreu nenhuma morte. O exame anatomopatologico do útero e placenta mostrou-se concordante com as indicações para HPP.
A HPP continua a ser um procedimento necessário à resolução de situações de hemorragia pós-parto
que colocam em em causa a vida da mulher. Ressalta-se o maior risco de ocorrência após cesariana e a ainda importante contribuição da rotura uterina como indicação para HPP.
Palavras-chave: Histerectomia pós-parto; hemorragia.

P044 – GRAVIDEZ APÓS TRAQUELECTOMIA
VAGINAL RADICAL
Joana Araújo Pereira1; Vera Trocado1; Marina Gomes1;
Mariana Carlos-Alves1; Marinho Santos1;
Agostinho Carvalho1; Paula Pinheiro1
1. Unidade Local de Saúde, ULSAM Viana do Castelo, Viana do Castelo

Introdução: O cancro do colo do útero é a segunda
doença oncológica mais comum no sexo feminino. Os
tratamentos clássicos para esta patologia condicionam
o futuro reprodutor da mulher. A traquelectomia vaginal radical (TVR) com linfadenectomia pélvica alia o
estadiamento e tratamento oncológico à possibilidade
de manter a fertilidade. O aumenta do risco de abortamentos e a rotura prematura de membranas pré-termo (RPMPT) são as principais complicações obstétricas.
Metodologia: 31 anos, nulígesta, fumadora, antecedentes médicos e cirúrgicos irrelevantes, seguida em
consulta de Ginecologia na Unidade Local de Saúde
do Alto Minho (ULSAM), em 2009, por infertilidade primária, tendo realizado citologia cervical que revelou lesão de alto grau. Submetida a conização do colo
uterino com diagnóstico histológico de carcinoma epidermóide moderadamente diferenciado. Em Abril de
2010, submetida a TVR com esvaziamento ganglio-
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nar linfático pélvico por laparoscopia no Instituto Português de Oncologia do Porto. Seguimento clinico sem
evidência de recidiva.
Em 2014, reiniciou seguimento em consulta de Ginecologia na ULSAM por manter infertilidade primária. Em 2016, realizou salpingectomia direita, no
Hospital de S. João, tendo sido submetida a fertilização in utero. Gravidez sem intercorrências, acompanhada em consulta de risco obstétrico na ULSAM. Às
33s2d de gestação admitida no Serviço de Urgência da
ULSAM por RPMPT, tendo iniciado antibioterapia
e indução de maturação pulmonar. Manteve vigilância
em regime de internamento, sendo submetida a cesariana electiva às 34s1d. Recém-nascido do sexo feminino, APGAR 9/9/10, com peso de 1730g, internado
em Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais por
Síndrome de Dificuldade Respiratória ligeiro. Seguido em consulta de Pediatria com bom desenvolvimento psico-motor aos 3 meses de idade cronológica.
Resultados e Conclusões: Apesar das possíveis limitações no futuro reprodutivo e aumento de complicações
obstétricas, a TVR deve ser uma opção ponderada em
mulheres com cancro do colo do útero com critérios para
cirurgia e que pretendem preservar fertilidade.
Palavras-chave: Cancro do colo do útero, traquelectomia vaginal radical, gravidez, fertilidade.

P045 – ACETATO DE ULIPRISTAL: UM NOVO
PARADIGMA NA ABORDAGEM DOS
LEIOMIOMAS UTERINOS
Ana Portela Carvalho1; Catarina Estevinho1;
Fernanda Costa1; Cristina Oliveira1;
Olímpia do Carmo1
1. Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, Penafiel

Introdução: O acetato de ulipristal (AUP) é um modulador seletivo dos recetores de progesterona, estando indicado no tratamento pré-cirúrgico e no tratamento intermitente de longo prazo dos leiomiomas
uterinos sintomáticos. Os seus benefícios foram demonstrados no controlo da hemorragia uterina anómala (HUA), na anemia e na redução do volume tumoral, com boa tolerabilidade.
Objectivos: Avaliar a eficácia e tolerabilidade do AUP
no tratamento pré-cirúrgico e tratamento de longo
prazo dos leiomiomas uterinos sintomáticos.
Metodologia: Estudo prospetivo do total de mulheres com leiomiomas sintomáticos em tratamento com
AUP no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, desde a sua introdução no formulário hospitalar até à data
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(42 meses de follow-up). A análise estatística foi realizada com o programa SPSS (v23.0)® e considerou-se
significância estatística se p<0,05.
Resultados e Conclusões: Neste estudo, 37 mulheres
pré-menopausa (idade 25-53 anos, mediana 35 anos)
com leiomiomas sintomáticos foram medicadas com
AUP. Destas, 81,1% apresentavam HUA, 67,6% anemia e 21,6% sintomas compressivos. Ficaram em amenorreia 89,2% das doentes e 80% das com anemia normalizaram os valores de hemoglobina. Foram descritos efeitos laterais em 3 doentes (alopécia, alterações
sensitivas e alterações endometriais persistentes). O tamanho do maior leiomioma reduziu em 45,9% do total de casos, sendo que 13,5% ainda estão em tratamento. Não houve diferença significativa no tamanho
inicial do maior leiomioma entre o grupo em que houve redução do tamanho comparativamente ao grupo
em que não houve. Contudo, neste último grupo, verificou-se uma significativa maior incidência de efeitos laterais e necessidade de tratamento cirúrgico
(p=0,047 e p=0,007, respetivamente). Das doentes com
desejo de fertilidade, 2 em 14 engravidaram nos 6 meses seguintes após o final dos tratamentos propostos.
Este estudo demonstra que o AUP é eficaz no controlo sintomático dos leiomiomas e parece ter um papel promissor no restauro da cavidade uterina para uma
futura gravidez.
Palavras-chave: Acetato de ulipristal; leiomiomas uterinos.

lizado com base na clinica, exame uroginecológico e
estudos urodinâmicos (EUD).
Resultados e Conclusões: Durante este período foram submetidas a cirurgia de correção de IUE 785
doentes e a via de abordagem retropúbica representou
20% dos casos. A opção por esta técnica foi determinada por clínica de incompetência esfincteriana em
75% (n=119) e sempre que houve reintervenção após
cirurgia por IUE em 25% (n=39). A idade média foi 60
anos ±10,3[33-84], o IMC de 25, 8Kg/m2 ±5 [2043,5], e 25% (n=39) eram pré-menopáusicas. O tempo de follow-up foi em média de 17 meses [2-72 meses]. A taxa de cura objetiva foi 91% (n=145), 6 doentes referiram persistência de IUE e 7 doentes abandonaram o seguimento.
A taxa de cura não foi influenciada pela idade, IMC,
estado hormonal, uretra fixa e reintervenção cirurgica,
no entanto destaca-se o fraco poder estatístico dada a
reduzida dimensão do evento.
Dentro das complicações, há a destacar a incontinência urinária de urgência (IUU) “de novo” (n=7), o
agravamento da IUU (n=1), retenção urinária (n=7),
abcesso retropúbico (n=1), erosão vaginal da prótese
(n=3), hematoma retropúbico (n=3), e perfuração vesical per-operatória(n=1). A taxa de reintervenção foi
de 5% (n=8).
A técnica retropúbica foi segura, com poucas complicações registadas, e com uma taxa de sucesso elevada num grupo de doentes com pior prognóstico.
Palavras-chave: IUE; TVT retropúbica.

P046 – CASUÍSTICA DO SERVIÇO DE
GINECOLOGIA A DO CHUC – 5 ANOS DA
TECNICA RETROPÚBICA DE CORREÇÃO DE IUE

P047 – TUMOR GIGANTE DO OVÁRIO NA
PÓS-MENOPAUSA – CASO CLÍNICO

André Jesus1; Ana Custódio1; Maria Carvalho1;
Sara Campos1; Francisco Falcão1; Fernanda Aguas1

Filipa Alpendre1; Sofia Rodrigues1; Filomena Sousa1;
Carlos Barros1

1. CHUC, Coimbra

1. Maternidade Dr. Alfredo da Costa, Lisboa

Introdução: Os sling da uretra média utilizados na incontinência urinária de esforço (IUE) podem ser colocados por incisão única (mini-sling), por via transobturadora ou retropúbica.
Objectivos: Caracterizar a população submetida a cirurgia de correcção de IUE pela técnica retropúbica no
serviço de Ginecologia A do CHUC, verificar as complicações mais frequentes e determinar a taxa de sucesso da técnica cirúrgica.
Metodologia: Avaliaram-se retrospectivamente 158
doentes submetidas à técnica de Tension Free Vaginal
Tape (TVT) retropúbica de 1 de janeiro de 2012 a 31
de dezembro de 2016. O diagnóstico de IUE foi rea-

Introdução: Os tumores mucinosos do ovário surgem
predominantemente entre os 30 e os 50 anos, podem
atingir grandes dimensões, sendo malignos em 15%
dos casos.
Objectivos: Descrição com imagens de um caso clínico de tumor gigante do ovário.
Metodologia: Mulher de 52 anos, nulípara e com menopausa aos 50 anos, recorreu ao Serviço de Urgência
(SU) por aumento do volume abdominal, obstipação e
perda ponderal com 4 meses de evolução. Apresentava-se emagrecida, com abdómen muito volumoso,
pouco depressível e indolor. No SU fez TAC abdomino-pélvica que revelou volumosa lesão de natureza
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quística com septações marginais e componente sólido, em provável relação com neoformação ovárica. Fez
também Ecografia Pélvica: útero de dimensões normais, ovário esquerdo de dimensões normais e lesão
quística com suspeição de atipia com provável origem
no ovário direito. Analiticamente apresentava CA-125
elevado (74,6U/mL), CEA negativo e ROMA de
46,8% (alto risco de neoplasia epitelial do ovário). Foi
proposta para histerectomia total com anexectomia bilateral, que foi realizada um mês após o episódio de urgência. Intra-operatoriamente constatou-se massa
ovárica com aderências extensas à parede abdominal
anterior. Foi feito esvaziamento da peça com drenagem de várias locas quísticas, tendo sido aspirado um
total de 12 litros de líquido de aspeto mucinoso. Após
extraída, a massa anexial pesava 6,600kg. O exame extemporâneo revelou um provável cistadenoma mucinoso multiloculado, pelo que não se realizou estadiamento cirúrgico. A restante cirurgia decorreu sem intercorrências. O diagnóstico histológico revelou um
cistadenoma mucinoso de tipo intestinal, multiloculado, com pequenos focos de tipo borderline, com alguns
aspetos micropapilares e papilares.
Resultados e Conclusões: A idade da doente, a perda ponderal, o crescimento aparentemente rápido e os
marcadores tumorais elevados não eram sugestivos de
benignidade. A presença de focos de tipo borderline implica um follow-up regular, mas o prognóstico mantém-se favorável.

P048 – ESTUDO EXTEMPORÂNEO EM
TUMORES DO OVÁRIO E ENDOMÉTRIO – QUAL
A SUA IMPORTÂNCIA?
Joana Aidos1; Renata Veríssimo1; Joana Almeida1;
Teresa Carvalho1; Nuno Nogueira Martins1;
Francisco Nogueira Martins1
1. Centro Hospitalar Tondela Viseu, E.P.E.

Introdução: A importância da utilização do estudo extemporâneo (EE) em patologia ginecológica não tem
sido suficientemente enfatizada. É importante o reconhecimento pelos cirurgiões e patologistas do papel e
limitações do EE em ginecologia oncológica, nomeadamente na abordagem de massas anexiais e tumores
endometriais.
Um sobrediagnóstico em EE pode levar à realização
de intervenções cirúrgicas desnecessárias e aumento da
morbi-mortalidade associada. Por outro lado, o subdiagnóstico está associado a maior risco de disseminação
tumoral e necessidade de cirurgias adicionais, poten-
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cialmente dificultadas.
Objectivos: Avaliação das taxas de concordância entre o EE e o estudo anatomopatológico definitivo em
tumores do ovário e endométrio na instituição dos autores, e determinar a consequente validade do método
na tomada de decisões intra-operatórias, nomeadamente no que diz respeito à necessidade de realização
de linfadenectomias.
Metodologia: Estudo retrospectivo de todos os EE
realizados em tumores endometriais e massas anexiais
suspeitas entre janeiro de 2011 e maio de 2016 (excluíndo metástases). Foram avaliados os achados no
EE e exame definitivo, assim como o tipo de cirurgia
efectuada em cada caso.
Resultados e Conclusões: Um total de 286 casos foram englobados no estudo, incluindo 102 (35,7%) EE
de tumores endometriais e 184 (64,3%) EE de tumores ováricos. A taxa global de casos diferidos foi de
5,2%. Entre os tumores endometriais, a acuidade foi de
96,25% e a profundidade de invasão miometrial foi subestimada em 4 casos.
Entre os tumores ováricos, o EE subestimou 2 casos que correspondiam, no exame definitivo, a um tumor borderline seroso e a um adenocarcinoma de células claras intraquístico.
O EE tem um papel fulcral em situações adequadamente seleccionadas e acompanha-se de uma elevada taxa de sensibilidade e especificidade para tumores
do ovário e endométrio. A sua elevada acuidade associa-se de forma quase universal à possibilidade de obtenção de um tratamento cirúrgico óptimo, logo
aquando da primeira abordagem cirúrgica.
Palavras-chave: Estudo extemporâneo, ginecologia oncológica, tumores endometriais, tumores ováricos.

P049 – LÍQUEN ESCLEROSO DA VULVA:
A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO
Joana Aidos1; Renata Veríssimo1; Fortunato Vieira2;
Helena Solheiro1; Joana Palmira Almeida1;
Nuno Nogueira Martins1
1. Centro Hospitalar Tondela Viseu, E.P.E
2. Histocit, Laboratório de Anatomia Patológica, Trofa

Introdução: O líquen escleroso (LE) é uma dermatose inflamatória crónica idiopática com predileção anogenital, sendo mais comum na mulher no período prépuberdade e pós-menopausa.
A apresentação mais frequente é a genital, mas pode
aparecer noutras localizações, isolada ou não. Habitualmente as lesões são branco-eritematosas, opacas,
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nacaradas, de aspecto e dimensões regulares, na face
interna dos grandes lábios e vestíbulo vulvar.
Podem estender-se para o períneo e região perianal,
adquirindo aspecto típico de “oito”, quando ocorrem o
desaparecimento completo de clitóris, pequenos e grandes lábios, assim como estenose do intróito vaginal.
O diagnóstico é essencialmente clínico, reservando-se a biópsia para os casos de suspeita de VIN ou
carcinoma ou naqueles em que existe uma má resposta ao tratamento. O tratamento de escolha são corticóides tópicos de alta potência, reservando-se os retinóides orais e imunossupressores tópicos para casos
resistentes à terapêutica inicial.
Metodologia: Mulher de 38 anos de idade, sem antecedentes pessoais de relevo, que recorre ao Serviço de
Urgência de Ginecologia por lesão equimótica do pequeno lábio esquerdo com cerca de 3 meses de evolução, sem história prévia de traumatismos. Ao exame objectivo apresentava lesão irregular de tipo equimótico
com cerca de 1cm de maior diâmetro, que atingia a região clitoridiana e era mais notória nas faces medial e
lateral do terço superior do pequeno lábio esquerdo.
Não apresentava quaisquer lesões concomitantes. Foi
medicada com uma loção reparadora com sulfato de
zinco e creme de dexpantenol. Em avaliação posterior
na consulta de patologia vulvar, a lesão mantinha características sobreponíveis, tendo sido efectuada biópsia cujo estudo histológico revelou LE. Mantém vigilância em consulta, apresentando boa evolução clínica
após instituição de corticoterapia tópica.
Resultados e Conclusões: O caso descrito de LE surgiu num contexto etário atípico. Destaca-se a importância do diagnóstico precoce, tratamento e vigilância
adequada desta patologia, dada a sua possível associação a neoplasia vulvar.
Palavras-chave: Dermatoses vulvares, líquen escleroso.

P050 – ACETATO DE ULIPRISTAL – UMA OPÇÃO
NO TRATAMENTO DE MIOMAS UTERINOS –
EXPERIÊNCIA DO SERVIÇO DE GINECOLOGIA B
DO CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE
COIMBRA (CHUC)Diana Vale1; Nuno Maciel1; Fernanda Geraldes1;
Fernanda Águas1
1. Serviço de Ginecologia B do Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra (CHUC), Coimbra

Introdução: O Acetato de Ulipristal (AU) é um modulador seletivo dos recetores de progesterona, indicado para tratamento pré-operatório de miomas uterinos
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sintomáticos em mulheres em idade reprodutiva. O
tratamento com AU induz, na maioria dos casos amenorreia controlando a hemorragia uterina anómala
(HUA) e a anemia associadas a esta patologia.
Adicionalmente permite a redução do volume dos
miomas o que contribui para otimizar as condições cirúrgicas.
Objectivos: Analisar a administração do AU na abordagem pré-operatória dos fibroleiomiomas uterinos.
Metodologia: Estudo retrospectivo, de mulheres com
mioma uterino seguidas no Serviço de Ginecologia B
do CHUC entre Janeiro 2014 a Dezembro de 2016. A
análise foi efetuada com o SPSS.
Resultados e Conclusões: O tratamento foi prescrito
a 33 mulheres com HUA. A idade média foi de 40,1 ±
7,8 anos e maioritariamente multíparas. 27% (n=9) tinham desejo de engravidar e em 15% (n=5) diagnóstico de infertilidade. O valor médio de hemoglobina foi
de 9,8 ± 1,9 g/dl [4,2-13,7], ocorrendo transfusão em
4 casos. 76% (n=25) tinham 1 mioma, e destes 76%
eram submucosos (48% tipo 2). 72% (n=24) completou
1 ciclo de tratamento verificando-se controlo da HUA
e uma taxa de amenorreia de 82% (n=27). Redução do
volume dos miomas em 30% (n= 10). Após tratamento, 70% (n= 23) realizaram tratamento cirurgico (52%
miomectomia e 18% histerectomia). O valor médio da
hemoglobina subiu para 12,4 ± 1,3 g/dl [8,9-14,8]. O
tratamento foi bem tolerado e não foi referida qualquer
alteração endometrial no estudo anatomopatológico.
Verificaram-se dois casos de gravidez bem sucedida
após 1 ciclo de AU seguido de miomectomia.
Apesar de se tratar de uma casuística pequena e sem
avaliação prospectiva, poderemos afirmar que é uma
terapêutica segura e eficaz no tratamento dos sintomas
dos miomas, melhora as condições pré-operatórias e
com as novas recomendações para tratamentos intermitentes e prolongados poderá evitar a realização de algumas cirurgias.
Palavras-chave: Acetato de Ulipristal; miomas uterinos.

P051 – HÍMEN IMPERFURADO: UMA CAUSA DE
DOR PÉLVICA NA ADOLESCÊNCIA
Fernanda Vilela1; Ana Edral1; Rita Martins1;
Tatiana Leite1; Amália Pacheco1
1. Centro Hospitalar do Algarve - Hospital de Faro, Faro

Introdução: O hímen imperfurado consiste numa
malformação do trato genital que surge em 1 em cada
1000 mulheres. Consiste num defeito na degeneração
da porção central do hímen vaginal. Este defeito resulta
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P052 – CONDILOMATOSE ANOGENITAL
INFANTIL – CASO CLÍNICO

rus do papiloma humano (HPV) tem aumentado, embora a verdadeira incidência seja desconhecida. Frequentemente, quando há lesões, estas apresentam-se
como condilomas acuminados na região ano-genital devendo, nestes casos, ser excluída a possibilidade de abuso sexual. No caso de atingimento vaginal, é necessário
fazer o diagnóstico diferencial com sarcoma botrióide.
Objectivos: Apresentação de um caso clínico de condilomatose anogenital infantil.
Metodologia: Consulta do processo clínico.
Resultados e Conclusões: Criança de 6 anos, sexo feminino, sem antecedentes de relevo, encaminhada para
Ginecologia por lesão genital. Ao exame objectivo
apresentava uma lesão verrucosa no grande lábio direito com 6mm, outra perianal à esquerda de 4mm e
uma tumefacção protrusa vestibular com cerca de 2 cm.
Não apresentavam sinais de necrose nem friabilidade
ao toque. O hímen apresentava-se íntegro e não havia
outras lesões vulvares para além das descritas, nem outras lesões cutâneas extragenitais. Analiticamente apresentava imunoglobulinas dentro dos valores de referência, marcadores víricos e VDRL negativos. Encaminhada para a Dermatologia, com o diagnóstico provável de condilomas acuminados. Realizou biópsia
excisional da lesão do grande lábio, que corroborou o
diagnóstico, tendo sido pedida orientação ginecológica das restantes lesões. Dado o tamanho e localização
das mesmas, optou-se pela excisão, sob sedação. O estudo anátomo-patológico confirmou o diagnóstico de
condilomas acuminados.
O caso descrito está de acordo com a idade média
habitual para o aparecimento de condilomas nas crianças (3-6 anos). É importante estar alerta para este diagnóstico na infância, não estando a maioria dos casos
com atingimento genital, associados a situações de
abuso sexual. Levanta-se a questão se a vacina nonavalente actualmente administrada aos 10 anos, poderia ser administrada mais precocemente, com o intuito de reduzir a incidência destas lesões papilomatosas
de baixo grau na infância.
Palavras-chave: Condilomatose anogenital, infância,
condiloma acuminado, HPV.

Sara Nunes1; Ana Castro1; Ana Moreira1;
Cátia Carnide1; Pedro Vieira Baptista2; Rosário Lopes1;
Osvaldo Moutinho1

P053 – GANGRENA DE FOURNIER: UM CASO
CLÍNICO ATÍPICO

na obstrução do introíto vaginal com acumulação de
secreções vaginais e fluxo menstrual após a menarca.
Quando esta anomalia não é diagnosticada no período neonatal, a criança permanece assintomática até
à menarca, altura em que pode manifestar dor pélvica
cíclica, sintomas urinários, obstipação ou dor lombar
resultantes do hematocolpos e distensão vaginal.
O diagnóstico é confirmado por observação dos genitais externos onde se pode visualizar o hímen íntegro com abaulamento e aspecto azulado. O tratamento consiste em cirurgia de correção através da realização de himenectomia.
Objectivos: Este trabalho descreve dois casos clínicos
de duas adolescentes com hímen imperfurado enfatizando a apresentação clínica atípica, achados ao exame físico e alterações ecográficas assim como é descrita a abordagem terapêutica.
Metodologia: Os dados foram obtidos através da consulta dos processos clínicos das utentes, tendo sido recolhidas as imagens ecográficas e fotografias pré o pós-operatórias.
Resultados e Conclusões: Descrevemos dois casos clínicos de adolescentes que apresentaram a tríade clássica de hímen imperfurado: dor pélvica, amenorreia primária e presença de caracteres sexuais secundários. Ambas as adolescentes apresentaram dor pélvica com irradiação para a região lombar acompanhada de queixas
urinárias sendo que em um dos casos identificou-se dilatação pielocalicial devido a compressão pelo hematocolpos. Ao exame físico foi possível visualizar a presença de hímen imperfurado com abaulamento. Ambas as
jovens foram submetidas a himenectomia com drenagem do hematocolpos e boa evolução pós- operatória.
Estes casos clínicos alertam para uma causa rara de
dor pélvica na adolescência reforçando a necessidade da
realização de um exame físico detalhado incluindo o exame ginecológico com observação dos genitais externos.
Palavras-chave: Hímen imperfurado, dor pélvica,
adolescência.

1. Serviço de Ginecologia/Obstetrícia, Centro Hospitalar Trás-osMontes e Alto Douro, Vila Real
2. Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, Centro Hospitalar S. João, Porto

Introdução: O número de crianças infectadas pelo ví-
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Verónica São Pedro1; Olga Alves1;
Ermelindo Tavares2
1. Serviço de Ginecologia-Obstetrícia do Hospital de Santarém;
Santarém
2. Serviço de Dermatologia do Hospital de Santarém, Santarém
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Introdução: A fasceíte necrotizante é uma patologia
infeciosa dos tecidos moles que se caracteriza por inflamação e rápida progressão para necrose dos tecidos
cutâneos, subcutâneos e fascia superficial. Denomina-se Gangrena de Fournier quando se desenvolve a nível perineal, perianal ou genital.
Independentemente da localização, é uma situação
potencialmente fatal que exige um grau de suspeição
clínica elevado para um rápido diagnóstico e instituição terapêutica, nomeadamente desbridamento cirúrgico e antibioterapia endovenosa de espetro alargado.
Objectivos: CASO CLÍNICO: Mulher de 23 anos encaminhada da Consulta de Dermatologia para o Serviço de Urgência de Ginecologia por suspeita clínica de
Gangrena de Fournier. Dos antecedentes destacam-se: raça negra, saudável, IMC normal, nuliparidade,
contraceção dupla (Implanon® e preservativo), múltiplos parceiros sexuais e dois internamentos recentes:
oito meses antes para drenagem de abcesso da glândula de Bartholin esquerda e 20 dias antes para drenagem de abcesso do grande lábio direito. Na sequência
do último internamento fora medicada com cefradina,
ciprofloxacina e AINEs e referenciada à consulta de
Dermatologia onde se excluiu sífilis primária, infeção
herpética recente e positividade para VIH, VHB e
VHC.
À observação no SU apresentava ausência de sinais
de septicémia, edema genital marcado e extensa necrose no grande lábio direito com supuração pútrida.
Foi novamente internada e submetida a exploração cirúrgica, desbridamento e limpeza da área, que se estendia até à crista ilíaca. Iniciou antibioterapia empírica com cefazolina, clindamicina e gentamicina e o
exame bacteriológico do exsudado revelou infeção a E.
Coli. Teve uma evolução clínica favorável com alta ao
9º dia medicada com doxiciclina e cefuroxima e a loca
cirúrgica acabou por cicatrizar por segunda intenção.
Resultados e Conclusões: Apresentamos um caso de
Gangrena de Fournier, atípico pela idade jovem e ausência de contexto obstétrico ou co-morbilidades.
Como fatores de risco destacam-se drenagem cirúrgica de abcesso vulvar recente medicada com AINEs e
múltiplos parceiros sexuais.
Palavras-chave: Gangrena Fournier mulher jovem.

P054 – NEOPLASIA MALIGNA DA VULVA –
DIAGNÓSTICO RARO EM DUAS IRMÃS
GÉMEAS
José Pedro Coutinho Borges1;
Mariana Filipa Carlos Alves1; Angela Santos1;
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Vera Trocado1; Agostinho Carvalho1;
Domingos Magalhães1; Manuel Veiga1;
Yolanda Mahia1; Avelina Almeida1; Paula Pinheiro1
1. Hospital de Viana do Castelo – ULSAM, Viana do Castelo

Introdução: O cancro da vulva é uma neoplasia rara,
representando 4% dos cancros ginecológicos, sendo
90% dos quais carcinomas epidermóides. A dimensão
e a profundidade de invasão do estroma são os fatores
de risco para metastização ganglionar. Curável em estadios precoces, apresenta sobrevida aos 5 anos inferior
a 40% na doença localmente avançada.
Objectivos: Apresentação e discussão de casos clínicos de neoplasia maligna da vulva em duas irmãs gémeas monozigóticas.
Caso Clínico: MCSP, diagnosticada aos 78 anos com
sarcoma epitelióide da vulva. Antecedentes de síndrome mielodisplásico. Recorreu à urgência por perda hemática genital e lesão exofítica endurecida e ulcerada
no grande lábio esquerdo com 4cm. TC toraco-abdomino-pélvico revelou: “Nódulos pulmonares de cerca
de 1 cm em largada de balões (…) adenopatias aparentemente reativas nas regiões inguinais, sem adenomegalias das cadeias obturadoras, ilíacas e retroperitoneais”. Decidida vulvectomia paliativa sem esvaziamento inguinal. O estudo anatomopatológico (AP) revelou sarcoma epitelióide vulvar. Pós-operatório
complicado com deiscência da ferida operatória e
tromboembolismo pulmonar. Óbito 25 dias após cirurgia.
RSP, antecedentes de líquen esclero-atrófico vulvar,
submetida a vulvectomia radical com esvaziamento inguinal aos 62 anos, cujo estudo AP revelou carcinoma
epidermóide bem diferenciado e invasor, margens e
gânglios negativos. Aos 77 anos, lesão vulvar sugestiva de recidiva tumoral, confirmada por biópsia. TC
abdomino-pélvico revelou adenopatia inguinal esquerda. Realizou exérese da recidiva e adenopatia inguinal esquerda, radioterapia externa e braquiterapia.
Após 6 meses, TC abdomino-pélvico no contexto de
algias osteoarticulares pélvicas de novo, revelou: “adenopatias iliaco-obturadoras suspeitas”, confirmando-se
metástases de carcinoma epidermóide após biópsia.
Realizou quimioterapia paliativa, após decisão de grupo no IPO-Porto.
Resultados e Conclusões: A incidência de cancro da
vulva é de 3 por 100000/ano. Na literatura está descrito apenas um caso desta neoplasia maligna em duas irmãs gémeas. Este facto levanta a hipótese de um componente genético na etiologia da doença.
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Palavras-chave: Neoplasia da vulva, gémeos.

P055 – TORÇÃO DE QUISTO ANEXIAL EM
IDADE PÓS-MENOPAUSA: UMA RARIDADE
POSSÍVEL
Sílvia Vieira1; Rita Torres1; Carlos Barros1
1. Maternidade Dr. Alfredo da Costa, Lisboa

Introdução: A torção anexial consiste na rotação parcial ou completa em torno de um eixo composto pelos
ligamentos infundíbulo-pélvicos e útero-ováricos.
Pode ocorrer em qualquer faixa etária, sendo pouco frequente nas mulheres pós-menopausa. Nestas, a torsão
anexial secundária a patologia maligna pode ser mais
frequente. A suspeita clínica pode ser confirmada através de sinais ecográficos típicos. A laparoscopia é a via
preferencial para destorção do anexo e quistectomia ou
anexectomia unilateral (ou bilateral com histerectomia
se houver suspeição de malignidade).
Metodologia: Apresentamos o caso de uma mulher
de 73 anos, sem antecedentes pessoais relevantes (nomeadamente sem história conhecida de massas anexiais) que recorreu ao serviço de urgência por dor lombar e supra-púbica de instalação aguda, após esforço
físico. Como sintomas concomitantes, destacava-se o
aparecimento posterior de vómitos e estado sub-febril.
Analiticamente não apresentava elevação dos parâmetros inflamatórios. A ecografia ginecológica mostrou a
presença de massa anexial com 73 mm de maior diâmetro, em topografia anterior ao útero, sem vascularização anómala; crescente ovárico edemaciado; sinais
de edema e congestão vascular em formação heterogénea contígua à massa - compatível com o diagnóstico
de torção anexial. Realizou-se laparoscopia cirúrgica,
confirmando-se a torção do eixo anexial, verificandose volumoso quisto anexial à direita, de aspecto hemorrágico/pecrótico, sem sinais de malignidade. Procedeu-se a destorção e anexectomia direita. O exame
histológico confirmou o diagnóstico de torção anexial,
sem evidência de malignidade.
Resultados e Conclusões: O diagnóstico de torção
anexial não deve ser ignorado em mulheres pós-menopausa se a clínica for compatível e se existir uma
massa anexial, essencialmente se maior que 5 cm e em
topografia anómala. Os restantes sinais ecográficos podem ser difíceis de encontrar em mulheres pós-menopausa. O risco de malignidade deve ser considerado
antes da cirurgia. É necessário um elevado nível de suspeição para uma atuação atempada, que permita reduzir todas as morbilidades associadas à torção anexial.
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Palavras-chave: Torção de quisto anexial, pós-menopausa, ecografia em mulher pós-menopausa.

P056 – CONFIRMAÇÃO PRÉ E PÓS-NATAL DE
PATOLOGIA CARDÍACA NOS CASOS DE
SUSPEITA DE COMUNICAÇÃO
INTERVENTRICULAR NO EXAME ECOGRÁFICO
MORFOLÓGICO
Carolina Vaz de Macedo1; Catarina Reis de Carvalho1;
Maria de Carvalho Afonso1; Susana Santo1;
Cláudia Araújo1
1. Clínica Universitária de Obstetrícia e Ginecologia - Hospital de Santa
Maria, Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE, Lisboa

Introdução: As comunicações interventriculares
(CIV) são a cardiopatia congénita mais frequente. O
diagnóstico pré-natal é desafiante pelas particularidades da circulação fetal, estando descritas elevadas taxas
de resultados falsos positivos e negativos.
Objectivos: Avaliar a taxa de confirmação de cardiopatia nos casos em que houve suspeição de CIV no exame ecográfico morfológico: 1) No período pré-natal
(em ecocardiograma fetal); 2) No período neonatal (em
ecocardiograma ou por avaliação clínica).
Metodologia: Estudo observacional e retrospectivo,
com pesquisa no Astraia® de todos os casos de suspeita de CIV em exame ecográfico efectuado entre as 18
e as 22 semanas na Unidade de Ecografia no período
de 1 de Janeiro de 2011 a 31 de Junho de 2016. Foi
efectuada pesquisa pós-natal em base de dados informática e nos processos dos recém-nascidos (RN).
Resultados e Conclusões: Foram encontrados 30 casos de suspeita de CIV aquando da realização da ecografia morfológica. Dos 29 ecocardiogramas fetais efectuados por este motivo no segundo trimestre da gravidez, confirmou-se patologia cardíaca em 15 (51,7%)
casos (CIV em 11 casos, cardiopatia complexa em 4).
Dos 11 casos sem confirmação ecocardiográfica da suspeita inicial e com informação pós-natal disponível apenas 2 RN apresentavam um sopro cardíaco, tendo o
ecocardiograma relevado a presença de CIV muscular
pequena num deles e um derrame pericárdico com boa
função ventricular no outro; os restantes 9 não apresentavam alterações ao exame objectivo.
Estes dados confirmam a dificuldade no diagnóstico pré-natal de CIV. Perante uma suspeita de CIV no
exame morfológico, e na inexistência de cardiopatia
complexa associada, deverá ser tido em consideração
que a probabilidade de se observar patologia cardíaca
no período pós-natal é baixa.
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Palavras-chave: Comunicação interventricular, diagnóstico pré-natal, ecografia morfológica, ecocardiograma fetal, confirmação pós-natal.

P057 – CARCINOMA DO ENDOMÉTRIO:
FATORES PREDITORES E ACUIDADE
DIAGNÓSTICA DA HISTEROSCOPIA
Catarina Estevinho1; Ana Portela Carvalho1;
Ana Rita Pinto1; Fernanda Costa1; Isabel Meireles1;
Cristina Oliveira1; Conceição Nunes1

mente significativa com o cancro do endométrio na
população estudada.
Palavras-chave: Histeroscopia; ambulatório; carcinoma do endométrio.

P058 – HISTEROSCOPIA DE AMBULATÓRIO –
CASUÍSTICA DO CENTRO HOSPITALAR DO
TÂMEGA E SOUSA
Catarina Estevinho1; Ana Portela Carvalho1; Elisa Soares1;
Isabel Meireles1; Cristina Oliveira1; Conceição Nunes1

1. Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, Penafiel

1. Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, Penafiel

Introdução: O carcinoma do endométrio é a neoplasia ginecológica mais frequente nos países desenvolvidos. Afeta sobretudo mulheres na pós-menopausa atingindo um pico de incidência por volta dos 62
anos. A histeroscopia assume um papel fundamental
no seu diagnóstico precoce permitindo a identificação
de lesões endometriais e realização de biópsias dirigidas.
Objectivos: Avaliar os fatores associados a carcinoma
do endométrio e determinar a sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo da histeroscopia no seu diagnóstico.
Metodologia: Análise retrospetiva das histeroscopias
realizadas em ambulatório entre janeiro de 2015 e junho de 2016 na Unidade de Histeroscopia do Centro
Hospitalar do Tâmega e Sousa. Foram avaliados os seguintes parâmetros: idade, história ginecológica (menarca, paridade, estadio reprodutivo, anticoncecionais
orais e terapêutica hormonal), comorbilidades associadas, hemorragia uterina anómala e alterações ecográficas. Foi efetuada a comparação entre os achados
histeroscópicos suspeitos e o diagnóstico histológico
de neoplasia.
Resultados e Conclusões: No período estudado foram realizadas 1044 histeroscopias, 569 em mulheres
pós-menopáusicas. A prevalência de cancro do endométrio foi de 2,01%. A idade mediana da população foi
53 anos e a idade mediana da menopausa foi 50 anos.
A sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo da histeroscopia para deteção de doença
maligna foi de 85,7%, 99,2%, 69,2% e 97,3%, respetivamente. Dos exames histeroscópicos suspeitos em que
não se confirmou histologicamente malignidade, todos
apresentavam lesões hiperplásicas (62,5% com atipia e
37,5% sem atipia). Verificou-se que a idade, a nuliparidade, a menopausa, a diabetes, a hemorragia uterina
anómala e o valor do espessamento endometrial avaliado por ecografia têm uma associação estatistica-

Introdução: A histeroscopia é o método de eleição na
avaliação da cavidade uterina. É um procedimento rápido e bem tolerado que pode ser realizado em ambulatório.
Objectivos: Avaliação das histeroscopias de ambulatório realizadas no Centro Hospitalar Tâmega e Sousa (CHTS).
Metodologia: Análise retrospetiva das histeroscopias
realizadas em ambulatório entre janeiro de 2015 e junho de 2016 na Unidade de Histeroscopia do CHTS
(n=1044). Foram avaliados os seguintes parâmetros:
idade, história ginecológica (menarca, paridade, estadio reprodutivo, anticoncecionais orais e terapêutica
hormonal), comorbilidades associadas, indicações para
realização de histeroscopia, achados histeroscópicos e
resultados histológicos.
Resultados e Conclusões: A mediana das idades foi
de 53 anos (18-92 anos) e 54,5% encontravam-se na
pós-menopausa. A principal indicação para realização
de histeroscopia foi a presença de hemorragia uterina
anómala e alterações ecográficas sugestivas de patologia intracavitária. Destas, o espessamento endometrial
(53%), foi o principal achado ecográfico, seguindo-se a
suspeita de pólipo endometrial e de leiomioma submucoso. Os pólipos endometriais foram o achado histeroscópico mais frequente (48,2%), seguindo-se o endométrio funcional (16,4%), endométrio atrófico
(14,5%), miomas submucosos (6,1%) e endométrio suspeito (2,49%). Foi efetuada colheita de material para
avaliação anatomo-patológica em 93% das histeroscopias, tendo sido detetada patologia benigna em 91% e
patologia maligna em 2,01% dos casos. A taxa global de
insucesso e/ou complicações foi de 6,61%. A histeroscopia de ambulatório é um método seguro, sensível e específico para o diagnóstico de patologia benigna e maligna permitindo na maioria dos casos o tratamento no
mesmo procedimento sempre que indicado.
Palavras-chave: Histeroscopia; ambulatório; casuística.
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P059 – HIPERANDROGENISMO NA
PÓS-MENOPAUSA – A PROPÓSITO DE UM
CASO CLÍNICO
Marta Espanhol de Brito1; Alexandra Coelho1;
Maria José Bernardo1; Carla Leitão1;
Ana Paula Tavares2; Luísa Cortez3
1. Maternidade Alfredo da Costa - Centro Hospitalar Lisboa Central,
Lisboa
2, Cirurgia Geral- Centro Hospitalar Lisboa Central, Lisboa
3. Endocrinologia - Centro Hospitalar Lisboa Central, Lisboa

Introdução: Os tumores de células de Leydig do ovário são maioritariamente benignos, representando menos de 0,5% de todos os tumores do ovário. São tumores funcionantes produtores de testosterona, mais comuns na pós-menopausa e associados a hirsutimo e virilização em 75% dos casos. São na maioria dos casos
tumores pequenos (diâmetro médio inferior a 3 cm),
unilaterais, sólidos, sem calcificações ou ascite, color
doppler 3/4 ou isoecóicos relativamente ao restante tecido ovárico, sendo ecograficamente difíceis de
diagnosticar. O diagnóstico final é histológico.
Objectivos: Apresentação de um caso clínico raro: Hiperandrogenismo por tumor de células de Leydig do
ovário.
Caso Clínico: 64 anos, multípara e na pós-menopausa. Antecedentes Pessoais: Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus tipo 2, Obesidade (Índice de Massa
Corporal: 39Kg/m2) e dislipidemia. Encaminhada para
a consulta de Endocrinologia do Centro Hospitalar
Lisboa Central por hirsutismo grave, localizado predominantemente na face e tronco (Escala Ferriman e
Gallway: 30) de aparecimento súbito e de rápida progressão, acompanhado de alopécia androgénica e voz
grave. Exame ginecológico sem alterações.
Dos exames realizados destacam-se: testosterona
total 6,187 ng/mL com restantes doseamentos hormonais dentro da normalidade (sulfato de dehidroepiandrosterona, androstenediona, 17-hidroxiprogesterona e hormonas tiroideias).
Na ecografia ginecológica: ovário direito de dimensões aumentadas com 38x32x36mm e espessamento
endometrial de 8 mm. Realizou histeroscopia que revelou presença de dois pólipos que foram excisados,
com diagnóstico histológico benigno.
Perante a hipótese diagnóstica de um tumor do ovário produtor de androgénios, foi submetida a anexectomia bilateral por laparoscopia. A anatomia patológica confirmou a presença de um Tumor de Células de
Leydig do ovário direito sem sinais de malignidade.
Resultados e Conclusões: O diagnóstico dos tumo-
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res do ovário produtores de androgénios implica um
elevado grau de suspeição clínica em conjunto com a
análise laboratorial e com a imagiologia, nomeadamente a ecografia pélvica. Apesar de raros, devem ser
considerados no diagnóstico diferencial de hiperandrogenismo na pós-menopausa.
Palavras-chave: Hiperandrogenismo, menopausa, tumor do ovário.

P060 – DISGENESIA GONADAL
DIAGNOSTICADA EM CONTEXTO DE
INFERTILIDADE – A PROPÓSITO DE UM CASO
CLÍNICO
Inês Ramalho1; Maria João Carvalho1;
Cristina Frutuoso1; Fernanda Águas1
1. Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Coimbra

Introdução: As disgenesias gonádicas compreendem
um grupo heterogéneo de alterações estruturais e/ou
numéricas dos cromossomas sexuais, com um quadro
clínico associado variável. Cerca de 50% destas doentes apresentam menarca espontânea, sendo o seu diagnóstico realizado frequentemente apenas em contexto
de insuficiência ovárica prematura.
Objectivos: Descrição de um caso clínico
Metodologia: Os autores descrevem um caso de uma
doente com antecedentes pessoais de patologia autoimune (doença de Graves, Addison e Vitiligo), desenvolvimento pubertário normal, com menarca espontânea aos 13 anos e ciclos regulares. Em contexto de infertilidade primária, realizou estudo do cariótipo, após
duas tentativas de implantação sem sucesso, que revelou 46 XX, 45X0, 47 XXY. Realizou ICSI (microinjeção intracitoplasmática de espermatozoide) aos 39
anos com óvulos próprios, da qual resultou uma gravidez gemelar bicoriónica/biamniótica, que decorreu
sem incidentes. Aos 44 anos foi referenciada à consulta de ginecologia por amenorreia secundária a insuficiência ovárica prematura e foi submetida a gonadectomia por laparoscopia. Atualmente a doente está sob
terapêutica hormonal estroprogestativa.
Resultados e Conclusões: As disgenesias gonadais
apresentam uma variabilidade clínica marcada associada aos diferentes achados citogenéticos e moleculares encontrados, podendo os estigmas associados
estar ausentes, o que se associa a um diagnóstico tardio da doença. A presença de um mosaicismo do cromossoma Y acarreta um risco aumentado de desenvolvimento de gonadoblastoma ou disgerminoma, pelo
que a gonadectomia profiláctica está recomendada.

67

Posters

Este caso destaca, assim, a importância do estudo genético e suas implicações reprodutivas diretas. É fundamental o seguimento multidisciplinar destas doentes, com o objetivo de monitorizar as morbilidades associadas.
Palavras-chave: Disgenesia gonadal, insuficiência
ovárica prematura, infertilidade primária.

P061 – SUBTIPOS RAROS DE CARCINOMA
INVASIVO DA MAMA – A PROPÓSITO DE UM
CASO CLÍNICO
Rafaela Pires1; Rosa Lourenço1; Fernanda Águas1

com prótese mamária bilateral em diferido, e está a
cumprir terapêutica adjuvante com tamoxifeno, encontrando-se em 4ºano de follow-up e sem evidência de
doença.
Palavras-chave: Carcinoma mucinoso da mama.

P062 – HIPERPLASIA ENDOMETRIAL ATÍPICA:
IMPACTO DA HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA
NOS ACHADOS DA PEÇA DE HISTERECTOMIA
Rosália Coutada1; Soraia Cunha1; Ângela Santos1;
João Pedro Silva1; Paula Pinheiro1
1. Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), Viana do Castelo

1. CHUC, Coimbra

Introdução: O carcinoma mucinoso é um subtipo raro
(1%) de cancro da mama, caracterizado pela acumulação de mucina extracelular. A sua incidência correlaciona-se diretamente com a idade, sendo raros os casos descritos antes dos 35 anos (A). Subdivide-se histologicamente em 2 categorias: puro ou misto, sendo
mais raro mas com melhor prognóstico o primeiro.
Imagiologicamente a semelhança com lesões benignas
pode atrasar o diagnóstico. O diagnóstico histológico
deve ser obtido preferencialmente por core-biópsia devido a baixa celularidade. O tratamento é cirúrgico tendo a terapêutica adjuvante potencial impacto na sobrevida livre de doença.
Objectivos: Descrição de caso clínico e revisão da literatura.
Metodologia: Revisão de processo clínico e pesquisa
bibliográfica.
Resultados e Conclusões: Doente com 35A seguida
por mastalgia direita, não cíclica, esporádica, com 1
ano de evolução. Fumadora 40 cigarros/dia, restantes
antecedentes irrelevantes. Menarca aos 13A, contracepção com SIU levonorgestrel desde há 3A. Um parto há 6A, amamentação 3 meses. Objetivamente apresentava à direita nódulo palpável, no quadrante supero-externo, duro, de contornos lobulados, móvel, com
3cm de maior eixo, sem adenopatias palpáveis. Imagiologicamente revelava 3 nódulos sólidos, 1 à esquerda e 2 à direita, o de maiores dimensões de localização
concordante com o exame objectivo, com caracteristicas ecográficas sugestivas de fibroadenoma. Foi realizada mastectomia direita e pesquisa de gânglio sentinela que foi negativo. O exame anatomopatológico definitivo revelou tumor com 3x1,6cm, constituido por
extensos lagos de muco interceptados por finos feixes
fibrovasculares, com pequenos focos de células neoplásicas, sem invasão linfovascular. Fez reconstrução
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Introdução: A hiperplasia endometrial atípica (HE) é
considerada uma lesão pré-maligna e constitui uma indicação para histerectomia. A coexistência de carcinoma do endométrio na peça de histerectomia ronda os
20-30% e o seu subdiagnóstico por biópsia endometrial
representa um desafio para a decisão terapêutica.
Objectivos: Avaliar a acuidade da histeroscopia diagnóstica na predição de carcinoma do endométrio coexistente na peça de histerectomia em mulheres com
diagnóstico de HE atípica em biopsia endometrial.
Metodologia: Estudo retrospetivo, descritivo e analítico de todas as mulheres submetidas a histerectomia
por HE atípica em biopsia endometrial, na ULSAM
entre janeiro de 2011 e junho de 2016. Após a inspeção histeroscópica, as biopsias endometriais foram obtidas por instrumentação mecânica. O diagnóstico histológico da peça de histerectomia foi comparado com
o resultado da biopsia endometrial. Procedeu-se ao cálculo da sensibilidade, especificidade, valor preditivo
positivo (VPP) e valor preditivo negativo (VPN) da
histeroscopia diagnóstica na predição de carcinoma do
endométrio coexistente na peça de histerectomia.
Resultados e Conclusões: Das 25 mulheres submetidas a histerectomia por HE atípica, a deteção de carcinoma do endométrio coexistente em peça de histerectomia ocorreu em 14 casos; nos restantes 11 casos
confirmou-se o diagnóstico de HE. No grupo que
manteve o diagnóstico de HE só em um caso a histeroscopia foi suspeita de malignidade. Por outro lado, no
grupo em que foi diagnosticado carcinoma do endométrio foram reportados achados sugestivos de neoplasia durante a inspeção histeroscópica em 11 casos.
A sensibilidade, especificidade, VPP e VPN da histeroscopia diagnóstica para prever carcinoma do
endométrio foram 79%, 91%, 92% e 77%, respetivamente.
Os resultados deste trabalho estão de acordo com a
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literatura. A histeroscopia diagnóstica apresentou uma
elevada concordância com o diagnóstico histológico da
peça de histerectomia, em mulheres com o diagnóstico pré-operatório de HE atípica.

P063 – ACETATO DE ULIPRISTAL –
EXPERIÊNCIA DE UM HOSPITAL TERCIÁRIO
Rita Medeiros1; Diana Vale1; Sara Campos1;
Maria João Carvalho1; Fernanda Geraldes1;
Francisco Falcão1; Fernanda Águas1
1. Serviço de Ginecologia, Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra, Coimbra

Introdução: O acetato de ulipristal (AUP) é um modulador seletivo dos recetores de progesterona com
efeito anti-proliferativo e apoptótico nos miomas uterinos, administrado com o objetivo de controlar os sintomas associados, nomeadamente as hemorragias uterinas anormais e diminuir o volume dos miomas.
Objectivos: Avaliar os resultados do tratamento com
AUP no tratamento dos miomas uterinos.
Metodologia: Análise retrospetiva das doentes submetidas a tratamento médico com AUP no Centro
Hospitalar e Universitário de Coimbra no período
compreendido entre fevereiro de 2013 e dezembro de
2016.
Resultados e Conclusões: Foram incluídas no estudo
73 mulheres com idade média de 42,0±7,6 [23-55]
anos, 41,1% das quais nulíparas, 11% com história de
infertilidade e 20,5% manifestando desejo de engravidar. Apresentavam antecedentes cirúrgicos de miomectomia 21,9% dos casos. Foram referenciadas por
hemorragia uterina anómala 97,3%, condicionando
anemia em 83,3%. O valor médio de hemoglobina foi
de 9,6±1,4 [4,2-14,2] g/dL, 68,4% teve necessidade de
suplementação de ferro, 57,5% oral e 10,9% endovenoso, 13,7% apresentou necessidade de transfusão de
concentrado eritrocitário. No estudo imagiológico
49,3% apresentavam mioma único, 22% 2, 6,8% 3,
1,4% 4 e 20,5% ≥ 5 miomas, com localização intersticial em 37,4% e submucosa em 54,5% dos casos (23,6%
tipo 0/1 e 30,9% tipo 2). Realizaram um ciclo completo de 3 meses de UPA 69,9% das mulheres e 2 ciclos completos 17,8%, das quais 83,6% referiam amenorreia no decurso do tratamento; tinham uma hemoglobina média de 12,1±1,4 [8,3-14,8] g/dL e evidência ecográfica de redução to volume do mioma em
35,6% dos casos. Posteriormente foram submetidas a
cirurgia 71,23% das mulheres: 38,4% miomectomias,
9,6% histerectomias vaginais, 30,8% histerectomias
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abdominais e 21,2% histerectomias laparoscópicas.
O tratamento médico com AUP apresenta eficácia
no controlo da hemorragia uterina anormal e na redução do tamanho dos miomas em mulheres sintomáticas.

P064 – UM CASO ATÍPICO DE PATOLOGIA DO
COLO UTERINO
Sofia Pereira1; Madalena Ponte1; Sofia Ramos1;
Fernanda Santos1; Alice Castro1; António Santiago1
1. Centro Hospitalar Leiria, Leiria

Introdução: Os linfomas do trato genital feminino são
neoplasias raras, correspondendo a cerca de 1,5% dos
linfomas não-Hodgkin e a menos de 0,5% das neoplasias ginecológicas. O seu diagnóstico pode ser difícil, requerendo uma biópsia alargada do colo.
Metodologia: Descrição do caso: 37 anos, Gesta
1/Para 1, recorre a consulta de Ginecologia após episódio de hemorragia vaginal, tendo sido observado um
aumento do colo uterino. Realizada ecografia ginecológica endo-vaginal sem alterações e citologia do colo
uterino que revelou anomalia das células glandulares
endocervicais (“AGC”). Colposcopia mostrou colo
com ZT tipo 2/3 com lesão minor, a tipificação e curetagem do canal cervical negativas. O estudo anatomo-patológico de biópsia do colo revelou condiloma
plano. Após um ano, em consulta de rotina a utente
mantinha colo aumentado, colpite grosseira e foi verificada presença de irregularidades no fundo de saco lateral esquerdo ao toque vaginal. Ecograficamente visualizava-se massa sólida com características ecográficas sólidas com 20x22mm a nível ístmico. Repetida citologia que revelou anomalia das células escamosas de
significado indeterminado (“ASC-US”). Concomitantemente referia dor a nível do glúteo com irradiação para o membro inferior esquerdo, e neste contexto realizou uma tomografia computorizada que revelou globosidade do colo uterino e uma massa imediatamente acima dos músculos elevadores do ânus com
cerca de 45x30mm. Em consulta de reavaliação do colo
uterino apresenta nódulos vaginais com extensão até à
fúrcula que foram biopsados e cujo estudo anatomo-patológico revela Linfoma B Difuso de Células Grandes. Estudos imagiológicos revelam localização exclusivamente extra-ganglionar (vagina, colo uterino, músculos elevadores do ânus e pâncreas) e um estadio IVA
de Ann Arbor. Atualmente encontra-se a realizar terapêutica sistémica (imuno-quimioterapia R-CHOP)
e profilaxia do sistema nervoso central com metotre-
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xato endovenoso.
Resultados e Conclusões: O caso descrito pretende chamar a atenção para a importância do exame objetivo ginecológico e integração no contexto clínico do doente.
Palavras-chave: Patologia do colo uterino.

P065 – VIGILÂNCIA GINECOLÓGICA DE
ADOLESCENTES TRANSPLANTADAS NUM
HOSPITAL TERCIÁRIO
Manuel Fonseca1; Ângela Rodrigues1; Helena Leite1;
Fernanda Geraldes1
1. Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra - Maternidade Bissaya
Barreto, Coimbra

Introdução: O transplante hepático e renal são os mais
realizados actualmente e colocam vários desafios na vigilância ginecológica destas adolescentes que apresentam frequentemente, entre outros sintomas, alterações
do ciclo menstrual e necessidades de contracepção.
Objectivos: Descrever a vigilância ginecológica das
adolescentes submetidas a transplantes hepático e renal que foram referenciadas à consulta de Ginecologia
da Infância e da Adolescência (GIA) do Hospital Pediátrico de Coimbra (HPC).
Metodologia: Estudo descritivo por consulta do processo clínico de 8 adolescentes submetidas a transplantes hepático e renal referenciadas à consulta de
GIA do HPC.
Analisaram-se parâmetros como idade, Índice de
Massa Corporal (IMC), motivo de referenciação, motivo do transplante e a idade da sua realização, utilizando os programas Microsoft Office Excel e IBM
SPSS Statistics 20.
Resultados e Conclusões: Com excepção da adolescente submetida a transplante renal, todas as outras foram referenciadas a esta consulta após terem sido submetidas ao transplante. A média de idades foi 15,4
anos e a média do IMC foi 21. O motivo de referenciação mais frequente foi alteração do ciclo menstrual.
A média de idades do transplante foi 8,6 anos. Relativamente à patologia que motivou o transplante observou-se: uma por Síndrome Crigler Najjar, duas por cirrose secundária ao défice de alfa-1 antitripsina, uma
por hepatite fulminante “X”, uma por hepatite auto-imune, uma por atrésia das vias biliares, uma por cirrose biliar ligada ao cobre e outra por insuficiência renal crónica de etiologia indeterminada.
A conduta adoptada na consulta foi individualizada, sendo que três iniciaram contracepção hormonal
combinada, duas progestativo cíclico, uma contracep-
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ção hormonal de longa duração e duas vigilância clínica (calendário menstrual), tendo-se obtido um bom
controlo do ciclo.
Em termos de follow-up, apesar de constituir um
grande desafio ao ginecologista, obteve-se o controlo
dos sintomas sem agravamento da patologia de base.
Verificou-se um caso de morte na adolescente submetida a 2 retransplantes.
Palavras-chave: Adolescentes, transplantes, vigilância ginecológica.

P066 – HISTERECTOMIA POR PROLAPSO
UTERINO – REALIDADE DO HSO NOS ÚLTIMOS
5 ANOS.
Vanessa Silva1,2; Sílvia Torres1; Horácio Azevedo1;
José Vivas1; Luís Gonzaga1
1. Hospital Senhora da Oliveira, Guimarães
2. Escola de Medicina da Universidade do Minho/ ICVS - Instituto das
Ciências da Vida e da Saúde, Braga

Introdução: O prolapso uterino é uma patologia frequente e com grande impacto na qualidade de vida das
mulheres, sendo considerado uma das principais indicações para a realização de histerectomia. A abordagem
vaginal deverá ser realizada sempre que possível, pois
é considerada a mais segura e a que apresenta melhor
relação custo-efetividade.
Objectivos: Descrever a conduta cirúrgica perante o
prolapso uterino, nos últimos 5 anos, no Hospital Senhora da Oliveira - Guimarães (HSO).
Metodologia: Estudo observacional, retrospetivo de
doentes submetidas a histerectomia por prolapso uterino entre janeiro de 2012 e dezembro de 2016 no HSO.
A consulta de dados foi realizada através do sistema de
classificação por Grupos de Diagnósticos Homogéneos
e os dados analisados recorrendo ao SPSS®, versão 22.0.
Resultados e Conclusões: A percentagem de histerectomias por prolapso uterino manteve-se estável, entre 2012 e 2016 (n=69, 29,7% vs n=57, 27,3%; p>0,05).
A via vaginal foi a abordagem cirúrgica mais frequente, sendo que 98,7% (n=59) e 98,6% (n=54) dos prolapsos uterinos foram corrigidos desta forma, no período em análise. Associadamente à histerectomia vaginal, foram efetuados outros procedimentos cirúrgicos: correção do prolapso do compartimento anterior,
posterior ou ambos (81,4%, n=48 vs 94,4%, n=51;
p=0,03) e correção da incontinência urinária de esforço (10,2%, n=6 vs 7,4%, n=4; p>0,05), em 2012 e 2016
respetivamente. Em 2016, realizaram-se concomitantemente à histerectomia vaginal, 6 suspensões da cú-
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pula vaginal, com prótese, aos ligamentos sacroespinhosos, não tendo sido este procedimento realizado
em 2012. O número total de dias de internamento foi
semelhante (4,2 ± 0,3 dias vs 4,1 ± 0,2 dias; p>0,05),
no período de estudo.
A conduta cirúrgica preferencial perante o prolapso uterino foi a histerectomia por via vaginal (≈99%
dos casos), conforme recomendado na literatura. Os
procedimentos concomitantes para correção prolapsos
do compartimento anterior e posterior têm aumentado significativamente nos últimos anos, bem como
a suspensão da cúpula vaginal, com prótese, aos ligamentos sacroespinhosos.
Palavras-chave: Histerectomia, via vaginal, prolapso
uterino, prolapso de órgãos pélvicos, incontinência urinária de esforço.

P067 – ABORDAGEM TERAPÊUTICA DA
HEMORRAGIA VAGINAL AGUDA DE CAUSA
NEOPLÁSICA – A PROPÓSITO DE UM CASO
CLÍNICO
Inês Sá1; Sara Nunes1; Patrícia Alves1; Daniela Freitas1;
Osvaldo Moutinho1
1. Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real

Introdução: A abordagem terapêutica da hemorragia
vaginal aguda em contexto oncológico paliativo constitui um desafio importante, pois não existe evidência
que suporte nenhum dos tratamentos, nem a superioridade de um em relação a outros.
Perante uma hemorragia vaginal de difícil controlo
em estadios avançados de carcinoma do colo do útero
ou do endométrio, as opções são: o tamponamento vaginal simples com compressas embebidas em formaldeído ou em alginato de cálcio. A pasta de Mohs e a solução de Monsel, assim como o ácido tranexâmico podem também ser utilizados. As intervenções radiológicas, como a embolização das artérias uterinas e/ou
hipogástricas, e a radioterapia, são as opções após falha da terapêutica médica. A laqueação das artérias hipogástricas deve ser ponderada em situações excepcionais. A radioterapia hipofraccionada diária em doses de
1.8Gy-2Gy, administrada em ciclos curtos (3-7 dias),
tem demonstrado resultados clínicos satisfatórios, com
toxicidade mínima.
Objectivos: A este propósito, apresenta-se um caso de
hemorragia vaginal aguda em contexto de provável
doença oncológica.
Metodologia: Mulher de 82 anos, com demência, ICC
e HTA, recorreu ao SU por episódio inaugural de he-

Acta Obstet Ginecol Port 2017;11(suplemento):36-117

morragia vaginal moderada. Ao exame objectivo, apresentava colo de aspecto irregular, sangrativo e espessamento endometrial de 15mm. Realizou biópsia aspirativa endometrial e biópsia cervical, tendo tido alta com
tamponamento vaginal realizado com compressas impregnadas em ácido aminocapróico. Recorreu após 6h,
por agravamento da hemorragia. Embora consciente,
encontrava-se hemodinamicamente instável. Após fluidoterapia e terapêutica transfusional, foi decidida radioterapia pélvica externa com intuito hemostático.
Após planeamento por TC, realizou 3 sessões de radioterapia, com controlo total da hemorragia.
Resultados e Conclusões: A escolha do melhor tratamento da hemorragia vaginal aguda em contexto paliativo depende da gravidade da hemorragia, da disponibilidade dos meios e da vontade da doente ou dos
cuidadores. A Radioterapia externa em baixa dose e ciclos curtos mostra ser cada vez mais uma válida opção
sendo bem tolerada.
Palavras-chave: Oncologia ginecológica, cuidados paliativos.

P068 – HEMOPERITONEU ESPONTÂNEO
ASSOCIADO A ENDOMETRIOSE: CASO CLÍNICO
Helena Veloso1; Susana Carvalho1; Daniela Almeida1;
Maria Lúcia Moleiro1; Vítor Costa1;
Alexandre Morgado1
1. Centro Materno Infantil do Norte - Centro Hospitalar e Universitário
do Porto, Porto

Introdução: A endometriose é uma doença inflamatória caracterizada pela presença de tecido endometrial em locais ectópicos e que atinge aproximadamente 10% das mulheres em idade reprodutiva. O hemoperitoneu espontâneo é uma complicação rara mas
ameaçadora de vida associada à endometriose.
Objectivos: Apresentação de um caso de hemoperitoneu associado a endometriose.
Metodologia: Recolha de dados do processo clínico e
revisão da literatura através da PubMed usando os termos “hemoperitoneum” e “endometriosis”.
Resultados e Conclusões: Mulher de 26 anos, saudável, primípara, é trazida ao serviço de urgência por dor
hipogástrica súbita tipo cólica com irradiação para os
quadrantes superiores, acompanhada de náuseas e episódio de lipotimia. Referia associadamente perda hemática vaginal escassa com um mês de evolução. Encontrava-se no oitavo dia do ciclo e utilizava contraceção hormonal combinada. Ao exame objetivo estava
ligeiramente hipotensa, abdómen mole, doloroso à pal-
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pação generalizada, com defesa e sinal de Bloomberg
positivo. O exame ginecológico evidenciou perda hemática vaginal escassa e útero normodimensionado,
doloroso à mobilização. Na ecografia transvaginal
constatou-se hemoperitoneu com imagem sugestiva
de coágulos, ovário direito apresentava quisto hemorrágico e verificou-se hidrossalpinge direita, sem outras
alterações de relevo. Analiticamente apresentava leucocitose ligeira, anemia (hemoglobina de 10,6g/dL) e
b-HCG negativa. Decidiu-se laparoscopia diagnóstica, tendo-se verificado a presença de hemoperitoneu
volumoso com múltiplos coágulos organizados, uma
tumefação paraovárica direita sugestiva de hematosalpinge e hemorragia ativa pelas fímbrias. Ao nível do
peritoneu posterior observavam-se sufusões hemorrágicas ativas, compatíveis com lesões ativas de endometriose, e obliteração do fundo de saco posterior por aderências cólicas. Foi então efetuada salpingectomia direita e eletrocoagulação das sufusões hemorrágicas com
controlo da hemorragia. O exame anatomopatológico
confirmou a presença de hematosalpinge e aspetos sugestivos de endometriose.
A causa mais comum de hemoperitoneu em mulheres em idade reprodutiva é rotura de gravidez ectópica. Contudo, este acaso alerta para a importância de
reconhecer a endometriose como possível diagnóstico
diferencial de hemoperitoneu espontâneo.
Palavras-chave: Hemoperitoneu.

P069 – HISTERECTOMIA NO HOSPITAL DA
SENHORA DA OLIVEIRA (HSO) – REALIDADE
DOS ÚLTIMOS 5 ANOS
1

1

1

Sílvia Alves Torres ; Vanessa Silva ; Horácio Azevedo ;
Luís Gonzaga1
1. Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães

Introdução: A histerectomia é o procedimento cirúrgico ginecológico mais realizado nos países desenvolvidos.
Objectivos: Descrever a conduta cirúrgica associada à
histerectomia nos últimos 5 anos no HSO.
Metodologia: Estudo observacional, retrospetivo de
doentes submetidas a histerectomia entre janeiro de
2012 e dezembro de 2016 no HSO. Consulta de dados através do sistema de classificação por Grupos de
Diagnósticos Homogéneos. Os dados foram analisados recorrendo ao SPSS®, versão 22.0.
Resultados e Conclusões: No período de estudo foram realizadas 1068 histerectomias, verificando-se
uma diminuição de 9,9% na taxa global de histerectomias (2012vs2016). A idade média das mulheres sub-
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metidas a histerectomia aumentou de 53,4±11,3 para
54,9±12,0 anos (p>0,05). Quanto à abordagem cirúrgica, verificou-se um ligeiro aumento da via laparoscópica (6,9% vs 9,6%; p>0,05), à custa da diminuição
da via abdominal (66,4% vs 64,6%, p>0,05) e da via
vaginal (26,7% vs 25,8%; p>0,05). Apesar de se verificar uma diminuição de histerectomias por leiomiomas
(41,4% vs 37,8%; p>0,05), esta continua a ser a principal indicação cirúrgica, sendo que a abordagem abdominal foi a mais utilizada (83,5% vs 88,5%). O segundo motivo mais frequente foi o prolapso uterino (n=69,
29,7% vs n=57, 27,3%; p>0,05), sendo que 98,7%
(n=59) e 98,6% (n=54) destes casos foram corrigidos
por via vaginal, em 2012 e 2016 respetivamente. Em
mulheres histerectomizadas por patologia benigna, a
taxa de anexectomia bilateral aumentou de 26,3% para
35,4% (p<0,05), verificando-se um aumento na idade
média das mulheres submetidas a este procedimento
(52,7±9,1 vs 52,5,±12,9 anos; p>0,05). A média de dias
de internamento manteve-se estável (4,3±1,5 dias vs
4,6 ±3 dias; p>0,05).
Concluindo, assistiu-se a uma diminuição da taxa
global de histerectomias, com aumento pouco significativo da idade aquando da realização do procedimento. A via laparotómica continua a ser a abordagem mais
frequente e os leiomiomas a principal indicação cirúrgica. Estes resultados acompanham a tendência em
Portugal descrita na literatura atual.
Palavras-chave: Histerectomia, leiomioma, prolapso
uterino, anexectomia bilateral.

P070 – VALOR DO COTESTE NA DETEÇÃO DE
LESÕES PRÉ-MALIGNAS DO COLO:
A REALIDADE DE UM HOSPITAL TERCIÁRIO
Rita Mendes Silva1; Anabela Colaço1;
Margarida Mendes de Almeida2; Carlos Calhaz-Jorge1
1. Departamento de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina da Reprodução,
CHLN/Hospital Universitário de Santa Maria, Lisboa
2. Serviço de Anatomia Patológica, CHLN/Hospital Universitário de
Santa Maria, Lisboa

Introdução: A realização simultânea de citologia e teste HPV (coteste) é uma abordagem adequada no âmbito do rastreio do cancro do colo do útero pela sua
elevada sensibilidade na deteção de lesões pré-malignas. O benefício clínico desta metodologia mantém-se
controverso dado o seu custo.
Objectivos: Avaliar o valor do coteste, na deteção de
lesões pré-malignas do colo em mulheres referenciadas
à consulta de colposcopia por coteste alterado.
Metodologia: Análise retrospetiva de 4 anos (2013-
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-2016) das novas referenciações à consulta após coteste usando tecnologia COBAS®. Excluíram-se casos de
mulheres já tratadas a lesões cervicais intraepiteliais.
Resultados e Conclusões: Foram incluídas 185 mulheres, 8 com genotipagem negativa (e alteração citológica ≥LSIL) e 38 com citologia negativa (e genotipagem positiva). Foram realizadas 140 biópsias
(75,7%) orientadas por colposcopia.
Na nossa amostra de genotipos positivos a prevalência foi de 25,4% (n=45) para HPV16 isolado, 4,5%
(n=8 casos) para HPV18, 54,2% (n=96) para outros
HPV de alto risco (HPVoutros) e em 28 casos (15,8%)
encontravam-se vários genotipos associados. Nos cotestes com HPV16+, 12% (n=8) apresentava alterações
citológicas major (ASC-H, HSIL e AGC), detetando-se 23,9%(n=16) com lesões histológicas de alto grau
(HSIL) em biópsia.
Os casos de HPV18+ não se associaram a alterações
citológicas major ou HSIL em biópsia.
Nos casos de HPVoutros+ (HPV16-/18-) identificaram-se 12 casos (12,5%) de HSIL histológico.
Detetaram-se 2 casos de HSIL histológico perante
citologia negativa e 15 perante alterações minor (ASC-US,LSIL). Não se identificou nenhum caso de HSIL
histológico em mulheres com genotipagem negativa.
Comparando o coteste com a citologia na nossa
amostra, esta apenas não detetaria 2 casos de lesões de
alto grau, sendo que todos os outros casos teriam indicação para referenciação perante citologia atípica (e tipagem reflexa nas lesões ASC-US). Não se verificou
diferença estatisticamente significativa comparando os
dois métodos (p=0,057).
A deteção de HSIL em biópsia perante citologia
com alterações minor e genotipagem positiva foi comparável ao descrito na literatura.
Palavras-chave: Coteste, citologia.

P071 – ADENOCARCINOMA MESONÉFRICO DO
COLO DO ÚTERO: CASO CLÍNICO
Catarina Reis-Carvalho1; Carolina Vaz-Macedo1;
Santiago Ortiz2; Anabela Colaço1;
Carlos Calhaz-Jorge1
1. Departamento de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina da Reprodução,
Centro Hospitalar Lisboa Norte, Lisboa
2. Serviço de Anatomia-Patológica, Centro Hospitalar Lisboa-Norte, Lisboa

Introdução: Os tumores mesonéfricos malignos são
neoplasias muito raras, que habitualmente se localizam em tecido vestigial dos ductos de Wolff. A manifestação clínica mais frequente é a hemorragia uterina
anómala. O diagnóstico é desafiante, sendo o estudo
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imunohistoquímico importante para o seu estabelecimento definitivo. A maioria das doentes apresenta-se
num estádio inicial da doença, não existindo dados suficientes na literatura relativamente ao prognóstico.
Objectivos: Apresentar um caso clínico de adenocarcinoma mesonéfrico do colo do útero.
Metodologia: Consulta do processo clínico da doente.
Resultados e Conclusões: Mulher de 60 anos evacuada (PALOP) com o diagnóstico de carcinoma endometrial indiferenciado com envolvimento endocervical, estabelecido após curetagem uterina realizada por
metrorragia pós-menopausa. Realizou-se co-teste que
revelou HSIL e HPV 16. Procedeu-se colposcopia e
histeroscopia que evidenciou respectivamente: ZT tipo
2 e grau 2; endométrio atrófico e endocolo com vascularização densa. Realizou-se procedimento excisional
do colo com resultado histológico de CIN 2 e adenocarcinoma invasivo na espessura e vértice do espécime. Os métodos de imagem relevaram a presença de
tumor localizado na parte alta do endocolo com
13x11x17, sem extensão aos paramétrios ou a outras
estruturas pélvicas, sem metástases linfáticas ou parenquimatosas. Perante o estádio clínico IB procedeu-se a cirurgia radical conforme protocolo. Do estudo
anatomo-patológico das peças, a destacar a infiltração
por estruturas tubulares com lúmen eosinófilo e secreções hialinas, com túbulos e ductos mesonéfricos na
região adjacente ao tumor. O estudo imunohistoquímico confirmou a hipótese de tumor mesonéfrico limitado ao colo do útero, sem metástases nos gânglios
linfáticos pélvicos excisados. Perante um estadiamento IB1 com extensa invasão linfovascular e margem cirúrgica inferior a 5 mm, procedeu-se quimioradioterapia adjuvante. A doente apresentava-se em remissão
aos 18 meses de vigilância.Este caso representa uma
entidade rara que deve ser considerada no diagnóstico
diferencial de carcinoma do colo do útero. No caso
apresentado, uma abordagem terapêutica agressiva associou-se a um bom desfecho.
Palavras-chave: Adenocarcinoma do colo, remanescentes embrionários.

P072 – ANGIOMIXOMA AGRESSIVO DA VULVA:
CASO CLÍNICO
Soraia Cunha1; Rosália Coutada1; Ângela Santos1;
Agostinho Carvalho1; Ana Rita Neiva1; Paula Pinheiro1
1. ULSAM, Viana do Castelo

Introdução: O angiomixoma agressivo da vulva
(AAV) foi inicialmente descrito em 1983 por Steeper e
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Rosai como uma neoplasia mesenquimatosa rara que
infiltra os tecidos moles da pélvis e períneo da mulher
jovem. Desde então, encontram-se descritos na literatura cerca de 150 casos de AAV.
Objectivos: Descrevemos um caso de AAV diagnosticado numa mulher de 30 anos submetida a excisão cirúrgica do tumor, sem evidência de recorrência em 14
meses de follow up.
Metodologia: Mulher de 30 anos, orientada para a
consulta de Ginecologia por tumefação vulvar à direita com 6 meses de evolução, não dolorosa e sem outros
sintomas acompanhantes. Referia ter sido submetida
a drenagem de um quisto vulvar na mesma localização
há vários anos, mas não era portadora de qualquer registo ou resultado histopatológico.
No exame ginecológico identificou-se uma formação nodular ao nível do grande lábio direito da vulva
com 3 cm de maior diâmetro, móvel, indolor e de consistência elástica. Foi colocada a hipótese diagnóstica
de quisto da glândula de Bartholin e proposta para exérese cirúrgica.
O diagnóstico histológico revelou tratar-se de um
AAV, encontrando-se as margens da peça operatória
intercetadas por tumor. Proposta para alargamento das
margens, sem evidência histológica de lesão residual.
Resultados e Conclusões: O AAV é uma entidade
rara, com predomínio no sexo feminino, e com um pico
de incidência na 3º e 4º décadas de vida.
A apresentação clínica típica é de uma massa de tamanho variável, de crescimento lento e indolor, localizada na vulva, períneo ou pélvis. Dada a sua apresentação clínica, coloca-se o diagnóstico diferencial com
entidades mais comuns como quisto da glândula de
Bartholin, quisto da vagina, lipoma, abcesso ou quisto
vulvar, hérnia do períneo ou com uma neoplasia.
O diagnóstico definitivo é histológico e o tratamento recomendado é cirúrgico, sendo necessária vigilância alargada dada a elevada taxa de recorrências.

P073 – TUBERCULOSE GENITAL: A PROPÓSITO
DE UM CASO COM ATINGIMENTO DO COLO?
1

1

1

Denise Bacalhau ; Bruno Nogueira ; Sandra Barreto ;
Amália Martins1; Carlos Veríssimo1
1. Hospital Beatriz Ângelo, Loures

Introdução: A Tuberculose Genital é umas das formas mais comuns de tuberculose extra-pulmonar, tendo vindo a aumentar a sua incidência. Geralmente é
assintomática, mas pode manifestar-se como dor pélvica, infertilidade ou irregularidades menstruais. O ór-
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gão pélvico mais frequentemente atingido são as trompas, podendo haver atingimento do endométrio, colo
do útero ou vagina. O tratamento é similar ao utilizado nos casos de tuberculose pulmonar.
Objectivos: Neste artigo, os autores apresentam um
caso clínico de uma mulher, raça melanodérmica, 30
anos, Gesta 0 Para 0, indice de massa coporal de
14 kg/m2 e sem antecedentes médico-cirúrgicos relevantes, que foi enviada à Consulta de Ginecologia para
estudo de amenorreia com 8 meses de evolução.
Metodologia: O exame físico revelou lesão peri-orificial do colo do útero, sugestiva de lesão invasiva, assim como lesão da vagina. Foram realizadas biópsias,
sendo o diagnóstico histológico de processo inflamatório crónico, granulomatoso e a pesquisa de bacilos ácido-ácool resistentes por biologia molecular foi positiva
para Mycobacterium tuberculosis complex. Realizou ecografia ginecológica que revelou alterações compatíveis
com processo de endometrite, assim como processo inflamatório/infeccioso tubário bilateral. Realizou TC tóraco-abdomino-pélvica que confirmou envolvimento
pulmonar, peritoneal e genital. Realizou broncofibroscopia, com sinais inflamatórios da árvore brônquica,
exame micobacteriológico: directo (Ziehl) e cultural negativos. Analiticamente apresentava valores baixos de
FSH e LH (compatíveis com amenorreia hipotalâmica), estradiol normal e serologias virais negativas.
Resultados e Conclusões: Após o diagnóstico de tuberculose disseminada, a doente iniciou terapêutica com
isoniazida, rifampicina, pirazinamida e etambutol.
A tuberculose genital é um diagnóstico desafiante,
sendo uma problema importante de saúde pública. A
localização cervico-vaginal é rara, sendo as trompas
mais frequentemente atingidas. É de extrema importancia uma elevada suspeição para o correcto diagnóstico e orientação terapêutica.
Palavras-chave: Tuberculose; genital, extra-pulmonar.

P074 – CORIOCARCINOMA – UMA ENTIDADE
GINECOLÓGICA INDUBITÁVEL?
Filipa Mendes Coutinho1; Ana Rita Rolha2;
André Jesus2; Teresa Bombas3; Paulo Moura3;
Fernanda Águas4; Henrique Cabral5; Lina Carvalho6
1. Serviço de Obstetricia e Ginecologia A, Centro Hospitalar e
Universitário de Coimbra, Coimbra
2. Serviço de Ginecologia e Obstetrícia A, Centro Hospitalar e
Universitário de Coimbra, Coimbra
3. Serviço de Obstetrícia A, Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra, Coimbra
4. Serviço de Ginecologia A, Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra, Coimbra
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5. Serviço de Neurocirurgia, Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra, Coimbra
6. Serviço de Anatomia Patológica, Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra, Coimbra

Introdução: O coriocarcinoma é um tumor maligno
de extrema agressividade com origem em tecido trofoblástico. A maioria provem de um antecedente gestacional, sendo a Mola o mais comum. Mais raramente
o coriocarcinoma pode surgir num contexto não gestacional, proveniente da displasia de células germinativas, podendo ter como localização primária o pulmão, fígado ou cérebro.
Caso Clínico: Mulher de 53 anos, com antecedentes
de mola hidatiforme completa submetida a curetagem
aspirativa em 2011 com negativação da b-HCG às 8
semanas e vigilância posterior durante um ano. Em
Dezembro de 2016 recorre ao serviço de urgência por
quadro de cefaleias holocranianas, diplopia e tonturas.
Realizou TAC-CE e RM-CE que revelou lesão ocupante de espaço intra-axial à direita a condicionar hemorragia cerebelosa. Foi submetida a drenagem de hematoma cerebeloso e exérese de lesão ocupante de espaço subjacente cujo estudo anatomo?patológico revelou tratar-se de um coriocarcinoma. Fez PET que
revelou nódulo hipercaptante a nível sub-pleural e no
recto alto. A rectosigmoidoscopia não encontrou lesões suspeitas. Os níveis de b-HCG aquando do
diagnóstico eram 121mUI/ml tendo negativado 48 horas após remoção da massa tumoral. A doente encontra-se neste momento sob quimioterapia com
EMA/CO (Etoposido, Metotrexato, Actinomicina,
Ciclofosfamida e Vincristina)
Conclusão: Apesar da maioria dos coriocarcinomas
estarem relacionados com antecedentes gestacionais,
há casos raros destas neoplasias primárias, não gestacionais. Mesmo com o antecedente de mola hidatiforme completa não podemos excluir que se trate de um
tumor primário proveniente de células germinativas.
Palavras-chave: Coriocarcinoma.

Obstetrícia
P075 – DIABETES GESTACIONAL: TRATAMENTO
COM INSULINA ANTENATAL, PREDITORES DA
SUA NECESSIDADE E IMPACTO MATERNO-FETAL

2. Escola de Medicina da Universidade do Minho/Instituto de Ciências
da Vida e da Saúde, Braga
3. Escola de Medicina da Universidade do Minho, Braga

Introdução: Alguns estudos apontam para que a necessidade de terapia com insulina antenatal (TIA), na
Diabetes Gestacional (DG), seja um ponto de partida
para a caracterização de grávidas com DG e piores resultados materno-fetais e neonatais. No entanto, são
escasos os estudos nesta área.
Objectivos: Identificar potenciais fatores de risco para
a necessidade de TIA na DG e o impacto da TIA
nos resultados materno-fetais e neonatais.
Metodologia: Estudo coorte retrospetivo, entre janeiro de 2013 e dezembro de 2015, num total de 379 grávidas com gestação única e DG, diagnosticada pelos
critérios da “Associação Internacional dos Grupos de
Estudos da Diabetes e Gravidez”. Foram definidos
dois grupos, consoante necessidade ou não de TIA.
Utilização do teste T de Student , teste X2 e regressão
logística multivariada para determinação dos fatores
de risco para TIA e resultados materno-fetais e neonatais, usando o SPSS®, versão 22.0.
Resultados e Conclusões: Das 379 grávidas, 189 necessitaram de TIA. Verificou-se diferenças estatisticamente significativas entre os grupos nas seguintes variáveis: escolaridade materna – ensino primário
(p=0,03), obesidade (p<0,01), idade gestacional ao diagnóstico – primeiro trimestre (p=0,03), história familiar
de diabetes (p=0,04) e parto por cesariana (p=0,04).
A regressão logística multivariada mostrou que a escolaridade materna – ensino primário (aOR 1,69; IC
95%, 1,05-2,70), IMC pré-gestacional – obesidade
(aOR 2,40; IC 95%, 1,01-1,16) e idade gestacional ao
diagnóstico – primeiro trimestre (aOR 3,23; IC 95%,
1,03-2,38) foram preditores independentes para a necessidade de TIA. A necessidade de TIA para controlo metabólico esteve associado a maior incidência de
parto por cesariana (aOR 1,71; IC 95%, 1,34-2,54).
O reconhecimento precoce dos fatores de risco para
necessidade de TIA, é essencial para auxiliar a vigilância clínica, por forma a melhorar o prognóstico materno-fetal e neonatal. Os resultados obtidos neste estudo, são corroborados pela literatura atual.
Palavras-chave: Diabetes gestacional, insulina antenatal, preditores, impacto materno-fetal.

Vanessa Silva1,2; Alexandra Wahnon3; Gabi Almeida3;
Rui Miguelote1,2; Ana Maria Andrade1

P076 – AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
MATERNA E PATERNA ÀS SEIS SEMANAS DE
PÓS-PARTO

1. Hospital Senhora da Oliveira, Guimarães

Isabel Margarida Marques Monteiro Dias Mendes1;

Acta Obstet Ginecol Port 2017;11(suplemento):36-117

75

Posters

Rogerio Manuel Clemente Rodrigues1;
Zaida de Aguiar Sá Azeredo2;
Corália Maria Fortuna de Brito Vicente2

P077 – VALIDAÇÃO DA VERSÃO PORTUGUESA
QUESTIONÁRIO DE PREOCUPAÇÕES
MATERNAS - QPM

1. Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, Coimbra
2. Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar - Universidade do
Porto, Porto

Ana-Bela Jesus Roldão Caetano1;
Isabel Margarida Marques Monteiro Dias Mendes1;
Zaida de Aguiar Sá Azeredo2;
Rogério Manuel Clemente Rodrigues1

Introdução: O estudo da qualidade de vida materna e
paterna no pós-parto, no âmbito da maternidade/paternidade representa, no presente, uma prioridade nos
estudos que contextualizem os ajustamentos da mulher e do homem a este período do ciclo da família,
com o propósito de definir intervenções facilitadoras e
integradoras a uma adaptação ao seu papel parental
neste período.
Objectivos: Avaliar a qualidade de vida materna e a
qualidade de vida paterna às seis semanas no pós-parto.
Metodologia: Estudo quantitativo descritivo transversal, amostra não probabilística acidental constituída por 278 mães e 278 pais, às seis semanas pós-parto,
sem complicações obstétricas, com parto hospitalar e
recém-nascido único de termo. Aplicação do Questionário – Qualidade de Vida Materna no Pós-Parto
(QPQVM-PP) versão portuguesa (Mendes, Azeredo,
& Rodrigues, 2014) traduzida e adaptada do MAPPQOL (Hill, et al, 2006) e do Questionário – Qualidade de Vida Materna no Pós-Parto (QPQVP-PP), de
autopreenchimento após autorização da Instituição e
consentimento informado de ambos os pais.
Resultados e Conclusões: Da análise dos resultados
sobressaem como aspectos com interferência negativa
na qualidade de vida de ambos os pais: a alteração do
sono/repouso, tempo para cuidar de si e tempo para a relação conjugal. Nas mães é ainda referido com impacto
negativo: a vulnerabilidade emocional, cansaço e a aparência física. Nos pais sobressaia, ainda como aspeto negativo, a quantidade de energia para as actividades diárias na gestão entre as responsabilidades familiares,
conjugais e de actividade profissional.
Este estudo permite concluir da utilidade destes
instrumentos na avaliação da QPQVM-PP e da
QPQVP--PP em contexto dos cuidados de saúde
primários, no âmbito da visitação domiciliária de
referência, de forma a identificar as necessidades reais
das mães e dos pais e a alocação dos serviços a este grupo específico de cuidados na área da saúde reprodutiva, com implicações na sua qualidade de vida no pós-parto.
Palavras-chave: Avaliação, qualidade de vida, pós-parto.
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1. Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, Coimbra
2- Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do
Porto, Porto

Introdução: O período de pós parto representa uma
área fundamental nos cuidados à mulher/casal e família. Neste contexto as preocupações que as mães manifestam durante o período de transição para a parentalidade, podem assumir um impacto diferencial na
adaptação ao novo papel parental
Objectivos: Validar a versão portuguesa do questionário de preocupações maternas (QPM) em mães pela
primeira vez (Kaitz, 2007)
Metodologia: A metodologia de validação da
QPM foi desenvolvida em quatro etapas: tradução, retrotradução, comparação das duas versões e evidência
da validade da nova versão. O QPM é um instrumento de auto-preenchimento em papel e lápis que avalia
a percepção das mães sobre as suas preocupações
durante o período pós-parto. Escala do tipo Likert
composta de 41 itens com cinco dimensões: Saúde da
família/ /Bem estar materno/ Cuidados à criança/
/Rede social de suporte/ Relação marital/ Regresso ao
trabalho. A amostra é constituída por 161 mães primíparas (amostra não-probabilística, com os seguintes
critérios de inclusão: parto vaginal, termo recém-nascido único, sem patologias associadas à gravidez, gravidez de baixo risco, co-habitação do parceiro), permitindo com isso o estudo psicométrico global do instrumento.
Resultados e Conclusões: Destacamos resultados que
mostram validade e confiabilidade da versão portuguesa do QPM como um instrumento muito adequado para avaliar as preocupações maternas pós-parto.
As características psicométricas da versão em português da escala são comparáveis às relatadas originalmente por Kaitz (2007). A confiabilidade dos resultados é refletida por altos níveis de consistência interna
da MAPP-QOL e as dimensões totais, e muito boa
estabilidade no tempo entre a primeira e a segunda
aplicação.
Resultados pertinentes surgem do estudo de validação do instrumento QPM que identifica as preocupações reais das mães no pós-parto, e deste modo surge
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um instrumento relevante para a prática clínica no contexto dos cuidados de saúde materna.
Palavras-chave: Preocupações maternas, parentalidade, pós parto, validação.

P078 – LACERAÇÕES PERINEAIS GRAVES –
CASUÍSTICA DE 6 ANOS DO HOSPITAL DE
BRAGA
Catarina Vieira1; Joana Igreja1; Neusa Teixeira1;
Lucília Araújo1; Isabel Reis1
1. Hospital de Braga, Braga

Introdução: As lacerações perineais são comuns após
parto vaginal (PV) e geralmente não têm repercussões
futuras. Contudo, as lacerações perineais graves
(LPG) (graus III e IV) acarretam maior risco de complicações a curto e longo prazo, nomeadamente dor
perineal, infeção, dispareunia e incontinência fecal.
Possíveis fatores de risco (FR) incluem nuliparidade,
indução do trabalho de parto (ITP), macrossomia fetal (MF), episiotomia mediana e parto instrumentado (PI).
Objectivos: Avaliar a incidência de LPG, associação
ao tipo de parto e identificar possíveis FR e complicações.
Metodologia: Estudo observacional retrospetivo, incluindo os casos de LPG ocorridos no Hospital de
Braga entre 1 de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de
2016.
Resultados e Conclusões: Ocorreram 16675 partos,
sendo 11687 PV (70,09%). Destes, 8837 (75,61%) foram eutócicos (PE) e 2850 (24,39%) instrumentados.
Identificaram-se 161 casos de LPG (1,38% dos PV),
53 (32,92%) em PE e 108 (67,1%) em PI. O parto de
espátulas (Pesp) foi o mais frequentemente envolvido
(n=64).
Verificou-se nuliparidade em 73,3% (n=118) e multiparidade em 26,7% (n=43). Realizou-se ITP em
31,68% (n=51), predominantemente com dinoprostona e por gravidez prolongada. Constatou-se MF (peso
à nascença >4000g) em 6,21% (n=10). O peso médio
foi 3335,52g (semelhante nos PE e PI). A episiotomia
médio-lateral esquerda (EMLE) foi preconizada e efetuada em 88,20%(n=142).
Efetuou-se follow-up em 71,43%(n=115). Destes,
18,26%(n=21) apresentaram complicações, as mais frequentes dor perineal e incontinência para gases, e mais
graves fístula reto-vaginal (n=1) e incontinência para
fezes (n=3).
As LPG podem acarretar complicações com im-

Acta Obstet Ginecol Port 2017;11(suplemento):36-117

pacto na qualidade de vida da mulher. Neste estudo, verificou-se associação significativa entre LPG e PI (sobretudo Pesp) e nuliparidade, porém não com MF. Foi
efetuada EMLE na maioria dos casos pelo que este
procedimento sistemático não elimina a possibilidade
de LPG. A identificação de FR pode não prever a
LPG; assim, a correção e follow-up adequados são essenciais para prevenir complicações futuras.
Palavras-chave: Laceração perineal grave, complicações, parto instrumentado, macrossomia fetal, fatores
de risco.

P079 – CLASSIFICAÇÃO DE ROBSON – DA
TEORIA À PRÁTICA
Cristina Bragança1; Maria Montes Palma2;
Maria Janeiro1
1. Hospital José Joaquim Fernandes, Beja
2. Hospital Garcia de Orta, Almada

Introdução: A taxa de cesarianas tem vindo a aumentar nos últimos anos, sem que haja evidência de benefícios substanciais para o bem-estar materno e fetal. Em 2015, a Direcção Geral de Saúde redigiu uma
norma para registo das indicações das cesarianas baseada em quatro critérios - urgência, ausência/fase do
trabalho de parto, motivo principal e principais características da gravidez (classificação de Robson) –, integrada nas ações da Comissão Nacional para a Redução da Taxa de Cesarianas.
Objectivos: Apresentar os registos das indicações das
cesarianas realizadas no Serviço de Obstetrícia do
Hospital José Joaquim Fernandes durante dois anos.
Metodologia: Estudo retrospetivo das cesarianas realizadas entre janeiro de 2015 e dezembro de 2016. Os
dados foram analisados utilizando o Microsoft Excel
2007.
Resultados e Conclusões: Durante o período considerado, foram realizadas 539 cesarianas. Destas, 33 foram consideradas emergentes, não tendo existido diferenças consideráveis relativamente às programadas e
urgentes (251 vs 255). A situação ou apresentação fetal anómala (18%), a suspeita de incompatibilidade
feto-pélvica (14%) e o estado fetal não tranquilizador
intraparto (14%) foram os principais motivos para a
sua realização. Quando agrupadas de acordo com a urgência, o motivo principal foi: situação ou apresentação fetal anómala nas programadas, estado fetal não
tranquilizador intraparto nas urgentes e patologia própria da gravidez nas emergentes. Quanto à classificação de Robson, verificou-se que a maioria das cesaria-
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nas foi incluída no grupo 2 (30%) - nulípara, gravidez
unifetal, apresentação cefálica a termo, trabalho de parto induzido ou antes do início do trabalho de parto - e
no grupo 5 (29%) - cesariana prévia, gravidez unifetal,
apresentação cefálica a termo.
A implementação de classificações que permitam
uniformizar e comparar as taxas de cesarianas de forma consistente pode possibilitar a compreensão da
nova tendência e o desenvolvimento de normas, orientações e formações que visam a sua diminuição.
Palavras-chave: Classificação de Robson, taxa de cesarianas.

P080 – ANÁLISE DA TAXA DE CESARIANAS E
INDICAÇÕES - CASUÍSTICA DE 2 ANOS DE UM
HOSPITAL DISTRITAL
Maria Montes Palma1; Cristina Bragança2;
Maria Janeiro2
1. Hospital Garcia de Orta, Almada; 2 - Hospital José Joaquim
Fernandes, Beja

Introdução: O número de cesarianas realizada em Portugal tendo vindo a aumentar, ultrapassando os 10%
preconizados pela Organização Mundial de Saúde. A
taxa de cesarianas é o indicador de qualidade dos cuidados obstétricos mais utilizado internacionalmente.
O Hospital José Joaquim Fernandes é um hospital distrital que tem tido, ao longo dos últimos anos, uma baixa taxa de realização de cesarianas.
Objectivos: Apresentar a casuística das cesarianas realizadas no Serviço de Obstetrícia do Hospital José Joaquim Fernandes nos últimos dois anos.
Metodologia: Estudo retrospetivo das cesarianas realizadas entre janeiro de 2015 e dezembro de 2016. Os
dados foram analisados utilizando o Microsoft Excel
2007.
Resultados e Conclusões: Durante o período considerado, foram realizadas 539 cesarianas. Das grávidas
intervencionadas, 175 tinham pelo menos uma cesariana anterior (33%) e 281 eram nulíparas (52%). A
idade média das grávidas foi de 31,2 anos e em 32% dos
casos tinham mais de 35 anos. A maioria das cesarianas (91%) foi realizada em gravidezes de termo. As
principais indicações para a cesariana foram a suspeita de sofrimento fetal (21%) e a apresentação pélvica
(18%). O tempo médio de duração da cirurgia foi de
37 minutos. Foi documentado um caso de rotura da
bexiga, em uma cesariana realizada por rotura uterina,
numa grávida com uma cesariana anterior há 4 anos e
indução do trabalho de parto com ocitocina, de acor-
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do com os protocolos. Não se encontraram registadas
outras complicações major intra-operatórias.
A cesariana comporta riscos superiores ao do parto
por via vaginal. Sendo uma intervenção cirúrgica, a sua
realização deve ser sempre bem ponderada, considerando os riscos e benefícios para o bem-estar materno
e fetal.
Palavras-chave: Casuística, cesariana.

P081 – CORRELAÇÃO ENTRE OS ACHADOS
CARDIOTOCOGRÁFICOS E O BEM-ESTAR
NEONATAL
Cristina Bragança1; Maria Montes Palma2;
Catarina Borges1; Maria Janeiro1
1. Hospital José Joaquim Fernandes, Beja; 2 - Hospital Garcia de Orta,
Almada

Introdução: A monitorização cardiotocográfica é um
dos métodos mais utilizados para avaliar o bem-estar
fetal. Por outro lado, o Índice de Apgar é amplamente aceite como ferramenta para estabelecer o bem-estar do recém-nascido, principalmente o valor ao 5º minuto. A American Society of Pediatrics define valores entre 7 e 10 como tranquilizadores, entre 4 e 6 como moderadamente tranquilizadores e entre 0 e 3 como
sugestivos de hipóxia periparto.
Objectivos: Correlacionar os achados cardiotocográficos com o bem-estar do recém-nascido, em cesarianas realizadas por estado fetal não tranquilizador.
Metodologia: Estudo observacional retrospetivo das
cesarianas realizadas por estado fetal não tranquilizador no Hospital José Joaquim Fernandes, entre 2015 e
2016. O estado fetal não tranquilizador foi definido
por cardiotocograma patológico ante ou intraparto.
Foram constituídos dois grupos - cesarianas por estado fetal não tranquilizador e por outro motivo – e foi
estudada a possibilidade de uma relação entre estes e o
Índice de Apgar. Foi estudada essa relação excluindo as
gestações com patologia associada. Os dados foram
analisados com o Teste de Qui-Quadrado, para apurar
a independência entre as variáveis, utilizado o Microsoft Excel 2013.
Resultados e Conclusões: Foram efetuadas 539 cesarianas, num total de 558 nascimentos. Destas, 21,5%
(n=114) foram realizadas por estado fetal não tranquilizador, não tendo havido uma relação estatisticamente significativa com um Índice de Apgar ao 5º minuto
inferior a 7 (p=0,7153). Os mesmo resultados foram
obtidos quando se avaliaram os valores de Índice de
Apgar ao 5º minuto apenas nas cesarianas realizadas
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em gestações de baixo risco (p=0,8158).
Neste estudo, não houve uma correlação significativa entre o estado fetal não tranquilizador e o bem-estar neonatal. A cardiotocografia, embora seja um método amplamente utilizado, tem uma boa predição da
boa vitalidade fetal, mas os traçados com anomalias são
menos precisos, devendo ser complementados com outros testes.
Palavras-chave: Cardiotocograma, Índice de Apgar.

P082 – CHIKUNGUNYA E MALFORMAÇÃO
FETAL NA AMAZÔNIA OCIDENTAL: RELATO DE
CASO
Fernanda Paula de Freitas Rosa de Mello1;
Adriana Ribeiro Ramalho2;
Maria da Conceição Ribeiro Simões2
1. Assogiro
2. Porto Velho – RO, Brasil

e Apgar de 9, perímetro cefálico 32,5cm. O anatomo
da placenta evidenciou processo inflamatório. 0 RN foi
submetido a triagem sorológica do cordão e líquor cujos resultados foram negativos. Realizou ultrassom
transfontanelar com presença de discreta dilatação dos
ventrículos laterais e pequeno ponto de calcificação na
região central do cérebro.
Um grande desafio se apresenta ao país. A inclusão
da doença entre os diagnósticos clínicos diferenciais
de síndrome dengue-like (doenças próximas à dengue)
implica em intensa divulgação do agravo entre as equipes de saúde em todo o Brasil.
Palavras-chave: Chikungunya vírus,malformação,microcefalia.

P083 – ASCITE FETAL – A PROPÓSITO DE UM
CASO CLÍNICO
Joana Felix1; Luis Branco1; Pedro Tago Silva1
1. Hospital Pedro Hispano, Matosinhos

Introdução: O vírus chikungunya (CHIKV) é enzoótico, primitivamente encontrado em regiões tropicais
e subtropicais. O nome chikungunya significa, ‘aquele
que é contorcido’, caracterizando a postura de seus pacientes causada pelas fortes dores articulares.
Objectivos: Relatar um caso de CHIKV em gestante
com possível transmissão vertical do vírus ocorrido no
Hospital de Base Ary Pinheiro em Porto Velho (RO)
e revisar a literatura sobre transmissão vertical do vírus.
Metodologia: O trabalho utiliza o referencial da pesquisa bibliográfica, buscando informações sobre associação entre infecção por CHIKV vírus e malformações.
Resultados e Conclusões: Paciente gestante de 27
anos, G 2 A1, na 37semanas de gestação com diagnóstico ecográfico de hidrocefalia.
Sua história é composta por apresentar febre de 40
graus que persistiu por 2 dias associada a rash cutâneo
no dia 07/02/16. No dia 11/02/16 durante acompanhamento do pré-natal, foi orientada a coleta de sorologias para Zica, Dengue e CHIKV.
Do acompanhamento pré-natal, possuía triagem
sorológicas negativas, exceto CHIKV positivo. Rubéola e toxoplasmose imune.
A paciente foi internada na enfermaria de Obstetrícia do HBAP por 9 dias, sendo transferido para o
Centro obstétrico onde o parto transcorreu com 38 semanas por via alta devido sofrimento fetal. Durante
procedimento presença de descolamento placentário
de mais 20%, com RN vivo, sexo masc., 2962 g, 44 cm
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Introdução: Define-se por ascite fetal a acumulação
de líquido livre na cavidade abdominal, que pode ser
isolada ou associada a hidrópsia.
O seu diagnóstico é ecográfico e traduz uma alteração patológica subjacente (malformações, infeções, alterações genéticas…).
O prognóstico depende da etiologia, estando descritos casos de regressão completa da ascite sem alterações no desenvolvimento intrauterino ou após o
parto.
Objectivos: Revisão sobre etiologia, diagnóstico
e orientação de ascite fetal a propósito de um caso clínico.
Metodologia: Revisão da literatura e dados do processo clínico.
Resultados e Conclusões: Primigesta, 26 anos, diagnosticada com ascite fetal na ecografia morfológica às 21semanas, sem outras alterações. Realizou o estudo etiológico, não sendo identificada nenhuma causa.
Às 24 semanas de gestação o exame ecográfico mostrou uma aumento da ecogenicidade intestinal, com
manutenção da ascite sendo colocada a hipótese de peritonite meconial.
No entanto, os exames subsequentes verificaram
uma diminuição progressiva do líquido ascítico e um
crescimento fetal adequado, fazendo ponderar numa
ascite quilosa como causa.
O recém-nascido do sexo masculino nasceu às 38
semanas com 2960 grama e sem necessidade de cuidados pela neonatologia.
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Nos primeiros meses de vida verificou-se um desenvolvimento adequado, com desaparecimento da ascite e sem outras alterações.
Conclusão: Ascite fetal é um sinal de uma alteração
patológica, que pode ser transitória e reversível não influenciando negativamente o desenvolvimento do recém-nascido.
Palavras-chave: Ascite fetal, ecografia fetal, diagnóstico pré-natal.

P084 – INCIDÊNCIA DE MALÁRIA NA GESTAÇÃO
NO HOSPITAL DE BASE DR. ARY PINHEIRO NA
AMAZÔNIA OCIDENTAL, NO PERÍODO DE 2013
A 2016
Pamela de Vasconcelos Pimentel Barbosa1;
Maria da Conceição Ribeiro Simões1
1. Hospital De Base Ary Pinheiro, Brasil

Introdução: A malária é uma doença infecciosa e parasitária, causada pelo protozoário do gênero Plasmodium e transmitida ao homem pela picada da fêmea do
mosquito do gênero Anopheles. No Brasil, existem três
espécies: P. vivax, P. malaria e P. falciparum, A malária
na gravidez pode levar ao aborto, à prematuridade, ao
baixo peso, à anemia megaloblástica, à mortalidade perinatal e materna. Estima-se que mais de 40% da população mundial está exposta ao risco de adquirir malária. Na Amazônia Brasileira existem cerca de 500 mil
casos/ano. No Brasil, quase totalidade dos casos de
malária ocorre na Região Amazônica, principalmente
nos estados de Rondônia, Pará e Mato Grosso.
Objectivos: Identificar as gestantes contaminadas por
malária que foram internadas no Hospital de Base Dr.
Ary Pinheiro, em Porto Velho, Rondônia, no período
de 2013 a 2016.
Metodologia: Pesquisa do tipo quantitativa, através
de estudo retrospectivo e transversal, sendo coletados
os dados emitidos através do Núcleo de Epidemiologia do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro.
Resultados e Conclusões: Foram analisados 70 casos
identificados no período, sendo evidenciada uma diminuição gradativa do número absoluto de casos. Em
relação à espécie 81,42% dos casos foram causadas pelo
Plasmodium vivax, 15,71 % pelo Plasmodium falciparum e 2,85 % pela associação dos dois. Observou-se
que 74,28 % destas gestantes residem em área urbana
e 25,71 % em área rural. 72,85 % das gestantes foram
notificadas no terceiro trimestre, 18,57% no primeiro
trimestre e 8,57% no segundo trimestre. Foram observados também picos endêmicos de malária nos meses
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de janeiro, fevereiro e abril no período estudado. Nesse artigo concluiu-se que é necessário realizar o diagnóstico precoce, fornecer um tratamento apropriado o
mais rápido possível e ter um acompanhamento especial para as grávidas com malária, no serviço de atendimento à gestante de alto risco, com fins de evitar os
efeitos adversos sobre a gestante e o concepto.
Palavras-chave: Incidência, malária, gestação.

P085 – A INFLUÊNCIA DA IDADE MATERNA NA
VIA DE PARTO – EXPERIÊNCIA NUM HOSPITAL
TERCIÁRIO
Joana Oliveira1; Sara Tavares2,3,4; Nuno Montenegro2,3;
Carla Ramalho2,3,4
1. Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Porto
2. Departamento de Ginecologia-Obstetrícia e Pediatria, Faculdade de
Medicina da Universidade do Porto, Porto
3. Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, Centro Hospitalar S. João, EPE,
Porto
4. Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, Porto

Introdução: A elevada taxa de cesarianas que se verifica atualmente é foco de grande preocupação e discussão. Apesar de este aumento ser multifatorial, a idade materna progressivamente superior parece ser um
contributo importante.
Objectivos: Comparação das taxas de cesariana entre
diferentes grupos etários em gestações de baixo risco.
Metodologia: Estudo observacional retrospetivo; recolha dos dados relativos aos partos num período de 5
anos, através da consulta do programa SClínico e da
base de dados Obscare. Foram excluídos todos os casos com comorbilidades ou patologia própria da gravidez. Foram analisados 10411 casos, divididos em 3
grupos etários (<20, 20-34 e >35 anos), sendo o grupo
20-34 foi considerado o grupo referência. Foram avaliados a paridade, apresentação fetal, via de parto, existência de indução, indicação e timing da cesariana.
Resultados e Conclusões: As grávidas com >35 anos
têm um risco superior de cesariana, OR 1,527 [1,371-1,700]. Este risco mantém-se superior naquelas cujo
parto foi espontâneo, OR 1,367 [1,221-1,531], mas
perde a significância quando considerados apenas os
casos de indução do trabalho de parto. O risco de cesariana é superior, quer nas multíparas quer nas nulíparas, OR 1,581 [1,356-1,843] e 2,098 [1,742-2,527],
respetivamente. Relativamente às indicações para cesariana, o grupo >35 tem maior probabilidade de ter
como motivo “cesariana prévia”, OR 3,121 [2,519-3,865], e uma menor probabilidade de “trabalho de
parto estacionário” e “traçado fetal não tranquilizador”,
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OR 0,559 [0,457-0,685] e 0,724 [0,563-0,931], respetivamente. Para este grupo etário, o risco de ter uma
cesariana eletiva é superior, OR 1,844 [1,509-2,254],
e o de uma cesariana urgente é inferior, OR 0,644
[0,537-0,774].
As mulheres mais velhas têm um risco superior de
cesariana, mesmo na ausência de comorbilidades identificadas. A diferente abordagem por parte dos obstetras e fatores intrínsecos relacionados com o envelhecimento podem ter um papel preponderante.
Palavras-chave: Cesariana, idade materna, parto

P086 – VENTRE AGUDO NA GRAVIDEZ
Sofia Pedrosa1; Marta Pinto1; Sandra Lemos1;
Clara Moreira1; Mário Oliveira1
1. Centro Hospitalar do Baixo Vouga, Aveiro

Introdução: A abordagem da dor abdominal e de ventre agudo na gravidez é semelhante ao estado não gravídico. No entanto existem algumas particularidades
devido às modificações anatómicas e fisiológicas, idade gestacional e bem-estar fetal.
Objectivos: O objetivo deste trabalho é apresentar
uma revisão de casos de ventre agudo na gravidez, diagnosticados entre 2006 e 2016, no Centro Hospitalar do
Baixo Vouga.
Metodologia: Estudo retrospetivo e descritivo que incluiu 12 casos de ventre agudo na gravidez diagnosticados no Centro Hospitalar Baixo Vouga desde janeiro de 2006 a dezembro de 2016.
Resultados e Conclusões: A média (DP) da idade
materna foi 27(5) anos. A maioria (58%) dos casos
ocorreram em nulíparas.
Relativamente à etiologia de ventre agudo, em 58%
das vezes constatou-se apendicite aguda, 17% rotura de
quisto do ovário, 17% pancreatite aguda e 8% colecistite aguda.
O tratamento foi maioritariamente cirúrgico (75%),
nomeadamente apendicectomia e rafia de quisto do
ovário. A via laparoscópica foi utilizada em 25% das
intervenções. A abordagem conservadora com terapêutica médica realizou-se nos casos de pancreatite e
colecistite aguda, tendo sido submetidas a intervenções cirúrgicas 1 ano após o parto.
Em termos de complicações obstétricas 33% tiveram uma ameaça de parto pré-termo, 8% restrição de
crescimento fetal e 8% morte fetal in-útero que ocorreu num caso de apendicite aguda.
As alterações anátomo-fisiológicas próprias da gravidez podem dificultar a correta avaliação da dor ab-
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dominal, atrasando o diagnóstico, pelo que se torna
fundamental a colaboração entre as diferentes especialidades envolvidas na abordagem da grávida com esta
patologia. O principal objetivo é identificar os casos
que necessitam de intervenção urgente, de forma a diminuir a morbilidade e mortalidade materno-fetal.
Palavras-chave: Ventre Agudo, gravidez.

P087 – IMPLANTAÇÃO DE ACOLHIMENTO E
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO OBSTÉTRICO NA
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE E À
INFÂNCIA
Luciana Tannus1; Mario Katayama1;
Marrathma Ribeiro1; Cesar Luiz Galhardo1;
Fernando Augusto Abdul Ahad1
1. Associação de Amparo à Maternidade e à Infância, Campo Grande,
Mato Grosso do Sul, Brasil

Introdução: Trabalho desenvolvido na Associação de
Amparo à Maternidade e à Infância (AAMI) de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. A Política Nacional de Humanização de 2004 do Ministério da Saúde (MS) traz a prática do Acolhimento com Classificação de Risco (ACCR) como um norteador para ordenar e humanizar os serviços de emergência que
almejam atender a todos que procuram o serviço de
saúde. Pretende-se, com a utilização de ACCR, evitar
a peregrinação de mulheres nos serviços de atenção
obstétrica, evitando as demoras que resultam em desfechos desfavoráveis, viabilizar o acesso qualificado e o
atendimento com resolutividade, em tempo adequado
para cada caso.
Objectivos: Realizar revisão bibliográfica sobre o
ACCR do MS, analisar a viabilidade para seu uso na
AAMI, fazer um levantamento e análise das anotações
das ouvidorias recebidas nos dois meses anteriores (novembro e dezembro de 2016) à implantação desse modelo na AAMI.
Metodologia: Foi realizada revisão bibliográfica sobre
o ACCR, elaborado um projeto para sua aplicabilidade na AAMI, com estratégias e metas para o biênio
2016 – 2017 e análise das ouvidorias dos meses anteriores a implantação do serviço.
Resultados e Conclusões: Em novembro e dezembro
de 2016 foram analisadas um total de 100 avaliações
quantitativas e qualitativas de serviços diversos da
AAMI. Houve 64 avaliações positivas a respeito da recepção e 12 negativas. A direção e coordenação da
AAMI espera que em tempo hábil sejam aplicadas avaliações especificas em relação ao ACCR para compa-
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rações de melhorias. A utilização de protocolos no
ACCR permite que os profissionais possam seguir os
mesmos parâmetros na classificação dos pacientes segundo sua gravidade, diminuindo a possibilidade de
subjetividade.
Palavras-chave: Rede Cegonha, ACCR, AAMI.

tituído por duas aulas de ginásio semanais, em dois horários distintos, e uma aula na piscina, planeadas de
acordo com as recomendações e necessidades específicas na gravidez.
Palavras-chave: Exercício, gravidez.

P089 – A ECOGRAFIA E A RESSONÂNCIA
MAGNÉTICA FETAIS NO DIAGNÓSTICO DE
MALFORMAÇÕES DO SISTEMA NERVOSO
CENTRAL

P088 – EXERCÍCIO FÍSICO E GRAVIDEZ:
“BARRIGUINHAS DESPORTISTAS”, UM
PROGRAMA DE INTERVENÇÃO NA
COMUNIDADE
Cátia Ferreira ; Cláudia Guerra ; José Manuel Furtado ;
Ana Isabel Silva2; Rafaela Rosário3; Beatriz Pereira3

Alexandra Miranda1,2,3; Tiago Gil Oliveira2,3,4;
Cátia Vasconcelos2; João Paulo Soares-Fernandes4;
Alexandra Cadilhe1

1. Hospital Senhora Oliveira, Guimarães
2. Universidade do Minho, Instituto de Educação, Braga
3. Universidade do Minho, Centro de Investigação em Estudos da
Criança, Braga

1. Serviço de Ginecologia Obstetrícia, Hospital de Braga, Braga
2. Escola de Medicina, Universidade do Minho, Braga
3. ICVS/3B’s – Laboratório Associado
4. Serviço de Neurorradiologia, Hospital de Braga, Braga

Introdução: A gravidez é a altura ideal para modificações positivas no estilo de vida, incluindo a prática de
exercício físico e uma dieta equilibrada e variada. Os
potenciais benefícios da prática de exercício na gravidez incluem: diminuição da incidência de Pré-eclampsia e de Diabetes Gestacional, melhor controlo do aumento ponderal, diminuição da taxa de cesarianas e
melhores outcomes neonatais. O projeto “Barriguinhas
Desportistas” é fruto da parceria entre a Universidade
do Minho, Hospital Senhora Oliveira (HSO), Centros
de Saúde e Câmaras Municipais de Guimarães e Vizela e incentiva a prática de exercício físico na gravidez,
de acordo com as orientações do American College of
Obstetricians and Gynecologists (ACOG).
Objectivos: O presente trabalho apresenta as etapas
envolvidas na criação de um programa de exercício
orientado para a gravidez, o projeto “Barriguinhas
Desportistas”, incluindo a sua planificação, a formação dos profissionais envolvidos, bem como a sua promoção e execução.
Metodologia: Foi assinado um protocolo de cooperação entre todas as entidades envolvidas. O projeto foi
apresentado pessoalmente nos Centros de Saúde de
Guimarães e Vizela. Os professores de educação física receberam formação dirigida à prática de exercício
na gravidez, organizada pela Universidade do Minho.
O projeto foi promovido junto das grávidas, através do
HSO e dos meios de comunicação social.
Resultados e Conclusões: O projeto “Barriguinhas
Desportistas” tem vindo a ter uma grande aceitação
por parte das grávidas de Guimarães e Vizela. Teve o
seu início em Novembro de 2015 e desde então foi integrado por cerca de 250 grávidas. Atualmente é cons-

Introdução: As anomalias do Sistema Nervoso Central (SNC) constituem uma das malformações congénitas mais comuns. Porém, a avaliação ecográfica do
cérebro fetal é, por vezes, limitada.
Objectivos: Pretendemos avaliar se a ressonância magnética (RM) cerebral fetal é útil na avaliação complementar de fetos com suspeita ecográfica de malformações do SNC.
Metodologia: Realizou-se um estudo retrospetivo de
31 fetos, com suspeita de malformações do SNC por
ecografia transabdominal e submetidos a avaliação
complementar por RM. Foram analisados os diagnósticos de ambos os exames, comparando a sua concordância com o diagnóstico pós-natal.
Resultados e Conclusões: Os principais motivos de
referenciação para RM foram a ventriculomegalia
(32,3%), alterações da configuração/dimensões da calote craniana (29%) e malformações da linha média
(16,1%). Na RM, 29% dos casos foram descritos como
normais e em 32,3% dos fetos foram detetadas malformações adicionais, sobretudo alterações do padrão
sulco-giral. Em 41,9% dos fetos não foram detetadas
malformações do SNC no período pós-natal. Destes,
o diagnóstico ecográfico foi ventriculomegalia em
53,8% e a RM foi coincidente com o diagnóstico definitivo em 61,5% dos recém-nascidos. A avaliação
imagiológica pré-natal foi coincidente com o diagnóstico definitivo em todos os casos de ventriculomegalia
e malformações da linha media e da fossa posterior. A
RM e a ecografia apresentaram valor adicional em
54,8% e 6,4% dos casos, respetivamente. Dos fetos
submetidos a estudo genético, 12,9% apresentaram alterações (Síndrome Apert, Monossomia X, Monosso-
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mia 13 e Síndrome Miller Dieker). Relativamente aos
desfechos da gravidez, constataram-se 9 interrupções
médicas da gravidez, 21 nados-vivos e 1 nado-morto.
Apesar da ecografia ser o exame de primeira linha
no rastreio pré-natal de malformações do SNC, no
presente estudo a RM apresentou valor adicional em
54,8% dos casos com suspeita ecográfica de malformações do SNC. A utilização da neurossonografia perante a suspeita de malformações do SNC pode aumentar o valor diagnóstico dos procedimentos ecográficos.
Palavras-chave: Malformações do sistema nervoso
central, ressonância magnética cerebral fetal, ecografia
cerebral fetal.

do ao exame do sujeito da pesquisa, após consentimento da mesma.
Resultados e Conclusões: A gestação ectópica constitui importante fator nos índices de mortalidade materna, por esse motivo deve ser abordada sempre que
for aventada a hipótese o mais precocemente, permitindo tratamento eficaz e com menos risco de morbimortalidade para a mãe. A estrutura que sustentava o
saco gestacional foi enviado para a anatomopatologia,
o laudo revelou presença de edema compatível com
miométrio gravídico.
Palavras-chave: Gestação ectópica, intersticial, implantação anômala.

P091 – O PESO DA DIABETES GESTACIONAL
P090 – GESTAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO
ANÔMALA NA AMAZÔNIA OCIDENTAL

Helena Henriques Gomes1; Inês Lourenço1;
Naiegal Pereira1; Elsa Dias1; Carlos Veríssimo1

Zulivam Zeferino Yaluzan Machado1;
Maria da Conceição Ribeiro Simões1;
Kryzia Rodrigues Carvalho1

1. Hospital Beatriz Ângelo, Loures

1. Hospital De Base Dr Ary Pinheiro, Brasil

Introdução: A gestação ectópica corresponde à nidação do ovo fora da cavidade uterina, e incide em 1,5 a
2% de todas as gestações. A gravidez tubária responde
por 95% dos casos. Fora do útero, pode se desenvolver nas trompas, no peritônio (abdominal), no ligamento largo (intraligamentar) e no ovário (ovariana). No útero, fora do seu corpo, pode se implantar no
colo (cervical) e no interstício tubário (intersticial). A
gestação ectópica pode evoluir com: morte e reabsorção do embrião, abortamento ou rotura tubária, ou para
o termo (rara e somente na gravidez abdominal). O
tratamento poderá ser expectante, clínico ou cirúrgico,
dependendo da localização da gestação ectópica e evolução do quadro.
Objectivos: Relatamos um caso da paciente J.P.A, 24
anos, nulípara, com uma gestação ectópica, que evolui
até a idade gestacional de 23 semanas e 1 dia, onde a
mesma possuía ecografia do primeiro trimestre relatando uma gestação tópica, evoluiu com abdome agudo, onde a hipótese diagnostica era de apendicite, e
por se tratar de uma idade gestacional não habitual para
uma gestação ectópica, foi ignorado a possibilidade de
tal diagnóstico, a mesma foi submetida a laparotomia
exploratória, e somente durante o ato cirúrgico ficou
evidenciado que se tratava de uma gestação ectópica.
Metodologia: As informações foram obtidas através
da coleta e análise de dados contidos em prontuário
médico do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, coliga-
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Introdução: Com o aumento da incidência da síndrome metabólica são cada vez mais as grávidas que, associado ao diagnóstico de diabetes gestacional (DG),
apresentam excesso de peso, aumentando as complicações relacionadas com o descontrolo metabólico na
gravidez. O controlo da DG e um adequado ganho
ponderal gestacional são fundamentais para reduzir a
morbilidade materno-fetal.
Objectivos: Avaliar a relação do índice de massa corporal (IMC) das grávidas com DG com os seus desfechos obstétricos nomeadamente na presença de complicações da gravidez, via de parto e macrossomia
fetal.
Metodologia: Amostra de grávidas com DG cujo parto ocorreu no HBA entre 2012 e 2015 (n=378). Divididas em 2 grupos de acordo com o IMC prévio à gravidez: G1= peso normal, IMC 18,5-24,9 kg/m 2
(n=150) e G2= excesso de peso/obesidade, IMC ≥25
kg/m 2 (n=228). Análise estatística comparativa
(p<0,05): teste X2 e T-student.
Resultados e Conclusões: Ambos os grupos com prevalência semelhante das diversas etnias, idade média
32 anos, sem diferenças importantes quanto ao
diagnóstico em gravidez anterior de DG ou macrossomia fetal e seguimento hospitalar iniciado entre as
27-28 semanas. No G2 a prevalência de multiparas foi
superior (p ,0003), o controlo da DG apenas com dieta foi mais insatisfatório (p ,007), enquanto o aumento excessivo de peso durante a gravidez foi superior
(p ,002). A presença de complicações hipertensivas,
embora mais frequente no G2, não registou uma dife-
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rença estatisticamente significativa. Por outro lado, no
G2 a taxa de indução do trabalho de parto foi superior
(p, 01) assim como a taxa de cesariana (p ,006). O número de casos de macrossomia fetal foi superior no G2
(p,001).
Tanto a obesidade como a DG são factores preditivos independentes de desfechos obstétricos adversos
como complicações hipertensivas, necessidade de indução do trabalho de parto, cesariana e macrossomia
fetal. Conjugados têm um efeito aditivo e prejudicial
tanto para a grávida como para o recém-nascido.
Palavras-chave: Diabetes gestacional, obesidade.

foi de 35,3%. Verificou-se uma frequência de recém-nascidos (RN) leves para a IG de 9,8% e de grandes
para a IG de 5,9%. A percentagem de RN com Índice
Apgar <5 ao 1º minuto foi de 1,97% com necessidade
de internamento em Unidade de Neonatologia de
17,6% dos RN.
Verificámos que a morbilidade da disfunção tiroideia foi elevada em ambos os desfechos estudados: maternos e neonatais.
Palavras-chave: Hipotiroidismo, gravidez, tiroidite de
Hashimoto, tiroidectomia, morbilidade materna e
neonatal.

P092 – HIPOTIROIDISMO E GRAVIDEZ:
CASUÍSTICA NUM HOSPITAL DISTRITAL

P093 – HIPERTIROIDISMO E GRAVIDEZ:
CASUÍSTICA NUM HOSPITAL DISTRITAL

Rita Silva1; Madalena Andrade Tavares1;
Paula Tapadinhas Puga-Leal1; Carlos Marques1

Madalena Andrade Tavares1; Rita Silva1;
Paula Tapadinhas Puga-Leal1; Carlos Marques1

1. Hospital Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira

1. Hospital Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira

Introdução: O hipotiroidismo complica 0,2 -1% das
gravidezes. As causas mais frequentes na gravidez são:
Deficiência de Iodo e Tiroidite de Hashimoto. Esta
disfunção está associada a complicações como: aborto
espontâneo, parto pré-termo (PPT), patologia hipertensiva, elevada taxa de cesarianas e morbimortalidade neonatal.
Objectivos: Estudar os desfechos neonatais e maternos das grávidas com hipotiroidismo num Hospital
Distrital.
Metodologia: Revisão dos processos clínicos das grávidas com hipotiroidismo que tiveram o parto no nosso hospital entre 2014 e 2016, tendo-se analisado variáveis como: características demográficas e da patologia tiroideia, complicações da gravidez, tipo de parto e
complicações neonatais.
Resultados e Conclusões: O total de casos estudados
foi de 102 grávidas (2,16% de todas as mulheres com
parto no nosso hospital). A idade média foi de 32 anos
e 50% eram nulíparas. Foi possível estabelecer a etiologia em 14,6% das mulheres (Tiroidite de Hashimoto - 6,8% e Tiroidectomia prévia - 7,8%). A existência
de bócio e nódulos tiroideus verificou-se em 8,8%. A
frequência de Hipertensão arterial (HTA) crónica e
gestacional foram, respetivamente de 3,9 e 0,98%. A
incidência de Diabetes Gestacional foi de 7,8%. 8,8%
das grávidas sofriam de patologia psiquiátrica. Verificaram-se 7 casos de Restrição do Crescimento Fetal e
nenhuma malformação fetal. Relativamente ao parto,
a idade gestacional (IG) média foi de 39 semanas tendo ocorrido 9 partos prematuros e a taxa de cesarianas

Introdução: O hipertiroidismo complica 0,2% das
gravidezes. Pode estar associado a complicações como:
pré-eclâmpsia, aborto espontâneo, morte fetal, insuficiência cardíaca materna, crise tireotóxica, parto pré-termo (PPT), baixo peso ao nascer, hidrópsia e bócio
fetal.
Objectivos: Estudar os desfechos neonatais e maternos das grávidas com hipertiroidismo num Hospital
Distrital.
Metodologia: Revisão dos processos clínicos das grávidas com hipertiroidismo que tiveram o parto no nosso hospital entre 2014 e 2016, analisando-se variáveis
como: características demográficas e da patologia tiroideia, complicações da gravidez, tipo de parto e complicações neonatais.
Resultados e Conclusões: O total de casos estudados
foi de 10 grávidas (0,21% de todas as mulheres com
parto no nosso hospital). A idade média foi de 31 anos.
70% das grávidas fizeram tratamento durante a gravidez sendo que apenas 2 necessitaram de aumento da
dose do fármaco. A frequência de Hipertensão arterial
(HTA) crónica e gestacional foram ambas de 10%, não
se tendo verificado nenhum caso de pré-eclâmpsia. A
incidência de Diabetes Gestacional foi igualmente de
10%. Não se verificaram casos de ameaça de PPT ou
malformações fetais. Relativamente ao parto, a idade
gestacional (IG) média foi de 39,77 semanas não se
tendo verificado nenhum PPT. A taxa de Indução do
trabalho de parto foi de 10% e a de cesarianas foi de
40%. Verificou-se uma frequência de recém-nascidos
(RN) leves para a IG de 10%, tendo os restantes RN
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um peso adequado à IG. Apenas se verificou um caso
de RN com Índice de Apgar <5 ao 1º minuto com recuperação ao 5º minuto. Nenhum dos RN foi internado na Unidade de Neonatologia. Ao nascimento 4 RN
tinham anticorpos anti-receptores da TSH (TRAbs)
negativos, 4 tinham positivos e todos tinham T4 livre
normal.
Verificámos uma taxa de complicações nos desfechos maternos e neonatais baixa, no entanto, atendendo à dimensão da amostra, as conclusões são limitadas.
Palavras-chave: Hipertiroidismo, gravidez, crise tireotóxica, Anticorpos anti-receptores da TSH (TRAbs)

P094 – PARTO DIFERIDO NO HOSPITAL DEXEUS
Pedro Figueiredo1; Cátia Ferreira1; Marta Adserá2;
Alberto Mélcon2
1. Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães; 2 - Hospital
Universitario Dexeus, Barcelona, Spain

Introdução: A gravidez gemelar, como gravidez de alto
risco, impõe um seguimento e vigilância diferenciados.
A APPT, principalmente na presença de RPPM, tem
geralmente prognóstico reservado. Quando plausível,
o parto diferido tem taxas variáveis de sucesso na literatura.
Objectivos: Conhecer e informar o casal sobre a evidência do parto diferido na gravidez gemelar (PDGG).
Avaliar criticamente as estratégias seguidas.
Metodologia: Apresentamos dois casos clínicos de
PDGG bicoriónica pós FIV.
Resultados e Conclusões: No primeiro caso, uma mulher de 37 anos teve RPPM às 17 semanas. Durante
abordagem conservadora, ocorreu o abortamento do
primeiro gémeo. Após um estudo infeccioso negativo
e uma ecografia morfológica normal do segundo gémeo, investiu-se no prolongamento da gravidez. Como
intercorrências, realça-se uma APPT às 34 semanas,
sendo submetida a um ciclo de corticoterapia e tocólise. Às 36 semanas ocorre trabalho de parto, tendo sido
auxiliado por ventosa (recém-nascido com 2630 g e
Apgar 9/10). Actualmente a criança tem quatro anos,
com um desenvolvimento psicomotor normal.
Relativamente ao segundo caso, uma grávida receptora de ovócitos com 42 anos com três abortamentos
espontâneos, recorre à urgência às 19 semanas após
RPPM e observação de bolsa amniótica na vagina (incompetência cervical). Submetida a uma abordagem
inicial semelhante, às 22 semanas ocorreu o abortamento do primeiro gémeo, sendo efectuada uma cer-
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clage de emergência uma semana mais tarde. Às 25 semanas, teve alta, com remoção da cerclage às 37 semanas. Em Março de 2017, às 38 semanas, ocorreu o parto auxiliado por ventosa, após RPM, de um recém- nascido com 2660 g e Apgar 9/10.
A RPPM agrava o prognóstico de qualquer gravidez. Numa gravidez múltipla, os riscos são amplificados, mas não deverão precipitar atitudes intempestivas.
Quando o abortamento/parto pré-termo do primeiro
gémeo ocorre e há uma relação risco/benefício favorável, o investimento no parto diferido não pode ser negligenciado. A realização de uma cerclage, não sendo
consensual, pode ser considerada
Palavras-chave: Gravidez gemelar, parto diferido,
ameaça de parto pré-termo (APPT), ruptura prematura de membranas (RPM), insuficiência cervical, fertilização in vitro (FIV)

P095 – CARDIOMIOPATIA PERI-PARTO: UM
DIAGNÓSTICO INESPERADO
Mariline D’oliveira1; Ana Carolina Rocha1; Rita Ribeiro1;
Carlos Rodrigues1; Judite Matias1
1. Hospital de Santarém, Santarém

Introdução: A cardiomiopatia peri-parto é uma doença rara, idiopática e com maior incidência no final da
gravidez e nos primeiros 5 meses após o parto. Cursa
com sintomatologia como dispneia, cansaço e dor torácica, cuja inespecificidade implica um elevado índice de suspeição na marcha diagnóstica. O ecocardiograma é o exame complementar de diagnóstico gold-standard. A progressão da doença é, habitualmente,
rápida cursando com compromisso significativo da
função cardíaca. O diagnóstico e terapêutica numa fase
precoce associa-se a um bom prognóstico, com recuperação em 3 a 6 meses. No entanto, o risco de recorrência numa gravidez subsequente é elevado.
Objectivos: Uma mulher de 26 anos, saudável, recorre ao serviço de urgência no 3º dia de puerpério após
um parto eutócico sem complicações, por dispneia e
toracalgia com 2 dias de evolução e de agravamento
recente, sem outra sintomatologia associada. Ao exame objetivo encontrava-se apirética e hemodinamicamente estável, polipneica, com murmúrio vesicular
rude e fervores nos campos pulmonares direitos. Analiticamente destacava-se discreta leucocitose, PCR 3,3
e gasimetria com hipoxemia e hipocapnia. No raio-X
tórax verificou-se a presença de infiltrado bilateral de
predomínio à direita. Na AngioTC torácica denotaram-se achados sugestivos de edema pulmonar mais
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exuberante à direita. Iniciou antibioterapia empírica
por suspeita de infeção respiratória. Para exclusão de
embolia amniótica foi realizado um ecocardiograma
que revelou alterações na cinética cardíaca. Após estabilização clínica repetiu o ecocardiograma cumprindo
critérios diagnósticos de cardiomiopatia periparto. Foi
instituída terapêutica ajustada com boa resposta clínica. A puérpera teve alta ao 10º dia de internamento
mantendo vigilância em consulta de cardiologia.
Resultados e Conclusões: A influência prognóstica
do diagnóstico precoce impõe a consideração desta entidade em casos de sintomatologia respiratória inespecífica na gravidez de termo e no pós-parto. É essencial
a colaboração da cardiologia e a vigilância precoce
numa gravidez subsequente no sentido de prevenir o
compromisso importante da função cardíaca.
Palavras-chave: Cardiomiopatia peri-parto, dispneia,
puerpério.

P096 – COLESTASE GRAVÍDICA – ENTRE A
PREMATURIDADE E RISCOS IN UTERO

liares de 146µmol/L. Nos restantes casos, a taxa de ITP
foi 85,7%, a idade gestacional mínima no parto foi de
31 semanas enquanto a máxima foi de 39 semanas.
Quanto ao parto, 82,9% foram partos vaginais e 31,4%
ocorreram antes das 37 semanas. Não houve registo de
nenhum recém-nascido com Índice de Apgar<7 ao 5.º
minuto ou outro caso de mortalidade perinatal.
A actuação obstétrica perante os casos de colestase
gravídica associou-se a uma elevada taxa de ITP e a
um número elevado de partos pré-termo. No entanto,
não se verificou nenhum caso de morte fetal nem morbilidade perinatal ou materna significativas, pelo que
se pode concluir que os critérios definidos para decisão da indução não estão associados a maus desfechos
obstétricos.
Palavras-chave: Colestase gravídica, prematuridade,
morte fetal, indução do trabalho de parto.

P097 – PUERPÉRIO APÓS CESARIANA: QUAL A
DURAÇÃO IDEAL DO INTERNAMENTO?

Inês Lourenço ; Helena Gomes ; Diana Martins ;
Elsa Dias1; Carlos Veríssimo1

Rita Sarabando1; Diana Natacha Sousa1;
Olimpia Fernandes1; Cristina Nogueira-Silva1;
Isabel Reis1

1. Hospital Beatriz Ângelo, Loures

1. Hospital de Braga, Braga

Introdução: A colestase gravídica é uma patologia
multifactorial, que surge na 2.ª metade da gravidez e é
reversível com o parto. Associa-se a um risco aumentado de morte fetal, súbita e imprevisível e morbilidade fetal devido à prematuridade. A indução do trabalho de parto (ITP) é recomendada às 37 semanas ou
antes se agravamento clínico e laboratorial e estado fetal não-tranquilizador.
Objectivos: Caracterizar as grávidas com colestase
gravídica, diagnosticadas no Hospital Beatriz Ângelo
(HBA) entre 2012-2016 e avaliar desfechos obstétricos e materno-fetais.
Metodologia: Estudo retrospectivo observacional dos
casos de colestase gravídica diagnosticados e cujo parto ocorreu no HBA entre 2012-2016. Seleccionaram-se todas as grávidas com diagnóstico confirmado (ácidos biliares>10µmol/L). Foram excluídas as grávidas
com patologia hepática concomitante.
Resultados e Conclusões: Foram incluídas 36 grávidas, 27 caucasianas (75%), 20 nulíparas (56%) e 8 com
antecedentes de colestase (22,2%) O diagnóstico foi
feito em média às 33 semanas, com um valor médio de
ácidos biliares de 45,41µmol/L. Um dos casos foi
diagnosticado após identificação de morte fetal às 38
semanas, com transaminases aumentadas e ácidos bi-

Introdução: Nas 6 semanas que definem o puerpério,
as primeiras 24-48 horas pós-parto são as mais críticas para a saúde da puérpera e do recém-nascido. Relativamente às complicações maternas mais comuns,
estas podem agrupar-se em infeciosas (6-15%), hemorrágicas (perdas >1000 mL: 0,5-0,7%), tromboembólicas (0,04-0,16%) e psiquiátricas (15%). Existe controvérsia quanto à duração ideal do internamento após
cesariana, contudo a data da alta tem classicamente
sido estabelecida entre as 72-96 horas.
Objectivos: Avaliar as complicações mais comuns no
período de internamento após uma cesariana, bem
como o momento em que estas surgem, procurando
refletir sobre o momento ideal de alta.
Metodologia: Estudo retrospetivo das cesarianas realizadas entre 2012 e 2016 no Hospital de Braga, usando a plataforma Glintt e processos físicos das pacientes como fontes de informação. As complicações puerperais foram identificadas de acordo com a codificação
ICD-9.
Resultados e Conclusões: Em 4030 cesarianas realizadas, foram identificadas 105 (2,6%) complicações
em 59 puérperas, tendo 89,8% (n=53) das cesarianas
que complicaram sido urgentes ou emergentes. Nas
primeiras 48 horas foram diagnosticadas 51,4% (n=54)
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das complicações, a maioria anemias. Entre as 48 e as
72 horas ocorreram 4,8% (n=5) das complicações, 3
das quais infeciosas. Após as 72 horas foi possível identificar 43,8% (n=46) das complicações, tendo 36 complicações sido diagnosticadas no serviço de urgência
entre os dias 3 e 19 pós-parto (média 8,4 dias).
Tendo em conta o objetivo de diagnóstico precoce
das complicações puerperais e que, durante o internamento, a maioria ocorre nas primeiras 48 horas de
puerpério, deverá ser analisado o benefício de prolongar, por rotina, o internamento após as 48 horas. Para
tal, urge a realização de um estudo prospetivo sobre o
tema.
Palavras-chave: Puerpério, cesariana, complicações
pós-parto.

P099 – GRÁVIDAS COM DIABETES
GESTACIONAL SEM FATORES DE RISCO:
4 ANOS DE ESTUDO EM HOSPITAL TERCIÁRIO

P098 – PARTO A TERMO TARDIO – SIMPLES
TERMO?

Francisco Évora1; Marta Pinto1; Inês Marques1;
Fátima Silva1; Ana Figueiredo1; Jorge Couceiro1;
Maria Céu Almeida1

Rita Fernandes Dinis1; Cátia Ferreira Pais1;
António Pipa1; Nuno Nogueira Martins1
1. Centro Hospitalar Tondela-Viseu

Introdução: A idade gestacional (IG) na qual ocorre
o parto é um dos fatores determinantes para o desfecho obstétrico. A datação correta da gravidez é um fator primordial para a definição adequada da IG, existindo uma aferição sistemática na ecografia do primeiro trimestre no Serviço dos autores. Nos casos confirmados a etiologia é desconhecida, mas existem
alguns fatores de risco associados, tais como a nuliparidade, feto do sexo masculino, obesidade materna, idade materna avançada e um parto pós-termo. A indução electiva do trabalho de parto às 41 semanas é a conduta mais habitual em Portugal.
Objectivos: Analisar o desfecho perinatal em parturientes com IG compreendida entre as 41 semanas e 0
dias e as 41 semanas e 6 dias no Serviço dos autores.
Metodologia: Estudo observacional retrospetivo com
base na consulta dos processos das parturientes com
parto às 41 semanas no Serviço dos autores entre Janeiro e Dezembro de 2016. Análise de dados realizada com Microsoft Excel.
Resultados e Conclusões: Houve 188 partos do grupo em estudo, representando 9,6% do total de partos
no mesmo período. 47,9% (n=90) das mulheres eram
nulíparas e 13,8% (n=26) dos recém-nascidos foram
macrossómicos. A taxa de cesariana nesta população
foi de 21,2% (n=40) sendo a taxa anual global de
21,7%. Ocorreram 52 partos instrumentados neste
grupo (27,6%), versus 23,6% de taxa global. Os prin-
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cipais motivos de cesariana foram incompatibilidade
feto-pélvica (n=17) e estado fetal não tranquilizador
(n=11).
O número de gestações encontradas com mais de
40 semanas completas corresponde neste estudo a uma
taxa superior à descrita na literatura (0,4 a 8,5%). Ao
contrário do esperado, a proporção de nulíparas não
foi superior neste grupo. A taxa de macrossomia fetal
foi significativamente maior (13,8% vs 4,8%).
Palavras-chave: Termo tardio, gestação mais de 41 semanas.

1. Maternidade Bissaya Barreto – CHUC, Coimbra

Introdução: O rastreio universal da Diabetes Gestacional (DG) não é consensual a nível internacional.
Objectivos: Numa população de grávidas com DG
cujo parto ocorreu num hospital terciário, avaliar a prevalência e as características do grupo sem fatores de
risco para a DG.
Metodologia: Estudo de coorte, retrospetivo, de grávidas com DG com parto ocorrido entre 2012 e 2015.
Excluíram-se o aborto e a gravidez múltipla. A amostra foi analisada segundo a ausência (grupo 1) ou presença (grupo 2) de fatores de risco de DG (idade ≥35
anos, IMC≥30, antecedentes familiares do 1º grau, antecedentes de DG e antecedentes de macrossomia).
Foram avaliados os valores de glicémia no diagnóstico, HbA1c, terapêutica farmacológica, morbilidade
materna e neonatal e reclassificação pós-parto. Análise estatística com SPSS versão 18.
Resultados e Conclusões: De 556 grávidas com DG
(prevalência de 5,7%), 117 (21,7%) não tinham fatores de risco. Neste grupo verificou-se no diagnóstico
uma glicémia 1 hora após na PTGO (164 vs
178mg/dl; p<0,01) e média de HbA1c (5,1 vs 5,2;
p<0,05) mais baixas; taxa de insulinoterapia de 30% (vs
40% no grupo 2; p=0,05) com dose média final de 12U
(vs 20U no grupo 2; p<0,01). Não houve diferenças nas
complicações obstétricas e na morbilidade neonatal.
Realça-se uma menor taxa de cesariana (29% vs 36%),
menor taxa de GIG (3,5% vs 9%) e menor percentagem de alterações na reclassificação pós-parto (1,5% vs
5,5%) embora sem significância estatística.
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Conclusões: O grupo de grávidas com DG sem qualquer fator de risco correspondeu a 21%. Este grupo fez
em um terço dos casos insulinoterapia, o que suporta
a atual recomendação nacional de oferecer um rastreio
universal na gravidez.
Palavras-chave: Diabetes gestacional, factores de risco, rastreio universal.

na às 38 semanas e com peso médio de 2925 g. O desfecho foi favorável, com 3 recém-nascidos a necessitar
de correção cirúrgica nos primeiros 3 meses de vida. A
incidência de alterações ecográficas, no presente estudo, vai de encontro ao descrito na literatura e estas são
concordantes com os achados pós-natais.
Palavras-chave: Alterações ecográficas fetais.

P100 – CASUÍSTICA DAS ALTERAÇÕES
ECOGRÁFICAS FETAIS NO CENTRO DE
DIAGNÓSTICO PRÉ-NATAL DO CENTRO
HOSPITALAR MÉDIO AVE (CDPN/CHMA)

P101 – VERSÃO CEFÁLICA EXTERNA: FATORES
PREDITIVOS DE SUCESSO

Maria Manuel Torrão1; Manuela Ferreira1;
Angelina Pinheiro1
1. Centro Hospitalar Médio Ave, Santo Tirso

Introdução: Nas últimas décadas assistimos a um uso
crescente da ecografia no âmbito da Medicina Materno-Fetal. A ecografia desempenha um papel cada vez
mais preponderante no diagnóstico de anomalias fetais.
Objectivos: Avaliar as alterações ecográficas fetais durante o ano de 2016, das grávidas que recorreram ao
CDPN, assim como a idade, resultado do rastreio do
1º trimestre, cariótipo fetal por biópsia das vilosidades, teste array, exames complementares, tipo de parto, caraterísticas do recém-nascido, respetiva concordância ecográfica e follow-up após o nascimento.
Metodologia: Foi efetuado um estudo retrospetivo
num total de 3302 ecografias (correspondente a 1922
grávidas), no período compreendido entre 1/1/2016 a
31/12/2016. A recolha de dados foi realizada mediante a consulta dos processos clínicos das grávidas e respectivos recém-nascidos, nos programas informáticos
Astraia Database, S Clínico e Plataforma de Dados da
Saúde (PDS).
Resultados e Conclusões: Cerca de 22 grávidas apresentavam alterações ecográficas (1,14%). A idade média foi de 31 anos. Nove casos apresentavam translucência da nuca acima do percentil 99/higroma cístico
no 1º trimestre, com rastreio positivo. Destes, 5 apresentavam alteração do cariótipo, pelo que 4 optaram
pela interrupção da gravidez. Os restantes 4 apresentavam cariótipo e array normais. As alterações restantes distribuem-se pelo 2º e 3º trimestres: génito-urinário (4), cerebral (3), gastrointestinal (2), crânio-facial (2) e gestação gemelar (2), uma das quais com morte fetal intrauterina. Deste grupo, 7 fetos apresentavam
cariótipo normal e alterações minor no ecocardiograma e ressonância fetais. A maioria nasceu por cesaria-
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Rita Medeiros1; Rui Coimbra1; Paulo Moura1
1. Serviço de Obstetrícia A, Maternidade Daniel de Matos, Centro
Hospitalar e Universitário de Coimbra, Coimbra

Introdução: A versão cefálica externa (VCE) é uma
técnica não invasiva que visa converter uma apresentação pélvica ou situação transversa numa apresentação
cefálica, possibilitando um parto vaginal cefálico e reduzindo-se a necessidade de realizar cesariana, por
apresentação pélvica. Têm sido descritos na literatura
vários fatores preditivos do sucesso, sendo, contudo,
controversa a sua implicação na prática clínica.
Objectivos: Avaliação dos fatores preditivos de sucesso das VCE, resultados obstétricos e complicações.
Metodologia: Análise retrospetiva das grávidas submetidas a tentativa de VCE no nosso serviço no período compreendido entre junho/2013 e dezembro/2016.
Resultados e Conclusões: Foram incluídas no estudo
49 grávidas com idade média de 32,96±4,53 [18-45]
anos e IMC médio de 28,21±4,19 [22,5–41,8]kg/m2
(44,9% com excesso de peso e 24,5% obesas), 46,9%
das quais nulíparas. A tentativa de VCE foi realizada
às 36semanas em 53,3% das pacientes. A localização
pla centária era posterior em 44,9% e anterior em
38,8% dos casos e a estimativa de peso fetal ≥p50 em
32,9%. A taxa de sucesso foi de 40,8%, sendo nesses casos o parto por cesariana em 10% (1 por indução falhada e 1 por não progressão da dilatação). Naquelas
em que a versão não foi conseguida o parto foi por cesariana em 93,1% e parto vaginal em apresentação pélvica nos restantes. Relativamente às complicações
ocorreram 2 casos (0,04%) de desaceleração da frequência cardíaca fetal aquando das manobras, sem necessidade de atuação. Na nossa amostra a paridade
mostrou-se como fator preditivo de sucesso (13% vs.
65,4%, p<0,001). Comparando os casos de sucesso
com os que falharam não houve resultado estatisticamente significativo relativamente à idade gestacional
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(36,7 vs. 36,5semanas), IMC materno (27,8 vs. 28,5
kg/m 2), localização da placenta (anterior 35% vs.
41,1%, posterior 55% vs. 37,9%) e biometria fetal
(<p50 37,5% vs. 45%), respetivamente.
Concluindo, a taxa de sucesso do nosso estudo é semelhante à descrita na literatura, sendo a paridade a
única variável com significado estatisticamente significativo como fator preditor de sucesso.

P102 – HIPOPANPITUITARISMO NA GRAVIDEZ
– UM CASO DE SUCESSO
Marina Gomes1; Pedro Souteiro2; Sandra Belo2;
Cristina Gamboa2; Nuno Montenegro2
1. Unidade Local de Saúde do Alto Minho, Viana do Castelo
2. Centro Hospitalar de São João, Porto

Introdução: O hipopituitarismo caracteriza-se pela
deficiência de uma ou mais hormonas produzidas pela
hipófise, o que pode condicionar diminuição das funções ovárica, tiroideia e da supra-renal. Estes défices
vão ter implicações significativas quando existe desejo
de engravidar, podendo haver necessidade de realização de técnicas de reprodução medicamente assistida,
de reposição hormonal durante a gestação e de esquema de corticoterpia de substituição durante o parto. O
hipopituitarismo está associado a um risco acrescido
de abortamento, anemia, hipertensão gestacional, descolamento de placenta, parto pré-termo e hemorragia
pós-parto.
Resultados e Conclusões: Os autores descrevem um
caso de uma mulher de 36 anos, com hipopanpituitarismo secundário a cirurgia de exérese de meningioma
do tubérculo da sela e clivus aos 30 anos. Manifesta
desejo de engravidar, sendo orientada para consulta de
reprodução medicamente assistida por infertilidade secundária. Tratava-se de uma G3 P1 (parto eutócico aos
26 anos). Após quarto ciclo de hiperestimulação ovárica controlada (3 ciclos FIV, 1 ciclo ICSI), gravidez
intra-uterina. Suplementação com progesterona intravaginal até às 12 semanas. Durante a gestação, aumento da dose de levotiroxina para manter níveis de T4
livre na metade superior do intervalo de referência (às
12 semanas aumento de 50 mcg/dia para 100 mcg/dia,
às 25 semanas para 125 mcg/dia). Monitorização das
necessidades de hidrocortisona pela avaliação clínica e
analítica, sem necessidade de reajuste. Sem intercorrências do ponto de vista obstétrico. Trabalho de parto induzido com ocitocina às 41 semanas. Parto eutócico, recém-nascido do sexo masculino, 3100g, índice
de Apgar 9/10/10. Necessidade de esquema de hidro-
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cortisona em dose de stress durante o parto, com desmame progressivo nas 48 horas pós-parto. Na consulta de revisão puerperal, aleitamento materno exclusivo. Recém-nascido, aos 6 meses de vida, com bom desenvolvimento psicomotor.
O hipopituitarismo é uma condição rara na gravidez, que implica vigilância apertada para ajuste da medicação de substituição e avaliação do bem-estar materno-fetal.
Palavras-chave: Hipopanpituitarismo, gravidez, reprodução medicamente assistida.

P103 – OSTEOPOROSE TRANSITÓRIA DA ANCA
NA GRAVIDEZ
Inês Alencoão1; Marta Moreira1; Bruna Vieira1;
Ana Rocha1; Graça Buchner1; Joaquim Gonçalves1;
Jorge Braga1
1. Centro Materno Infantil do Norte - Centro Hospitalar do Porto, Porto

Introdução: A dor referida à anca no 3º trimestre da
gravidez é frequente e tipicamente atribuída às alterações fisiológicas gestacionais. O aumento da solicitação mecânica das articulações coxo-femorais tornam-nas vulneráveis à dor. A osteoporose transitória da
anca é uma entidade rara e consiste numa desmineralização auto-limitada da cabeça e colo do fémur. Caracteriza--se por uma dor de início súbito, condicionando crescente dificuldade na mobilização e progressiva incapacidade funcional.
Objectivos: Os autores apresentam o caso de uma primigesta, 31 anos, saudável, que pelas 32 semanas de
gestação inicia um quadro de instalação súbita de dor
referida às articulações coxo-femorais com irradiação
à face anterior das coxas.
Metodologia: As queixas álgicas agravaram gradualmente, condicionando adopção de marcha antálgica e
incapacidade progressiva para as actividades diárias.
Pelas 36 semanas a grávida apresentava dificuldade extrema na deambulação. Foi proposto internamento
para estudo e melhor controlo álgico e pedida colaboração de ortopedia. A ressonância magnética revelou
alterações compatíveis com osteoporose aguda transitória das ancas bilateral e simétrica, sem sinais de fractura do colo femoral. Durante o internamento, e apesar do repouso, as dores persistiram. Foi decidida terminação da gravidez às 38 semanas por cesariana.
Resultados e Conclusões: A osteoporose transitória
da anca é uma patologia de etiologia desconhecida, frequentemente subdiagnosticada, que cursa com dor
progressiva no 3ºtrimestre de gravidez até à imobili-
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zação completa. A ocorrência de fractura do colo do fémur é pouco comum. É fundamental o diagnóstico diferencial com osteonecrose da cabeça femoral. A RM
é considerada segura e constitui o exame de eleição para
a investigação da dor intensa referida à anca no 3º trimestre. A via de parto mais adequada é controversa,
tendo a amplitude articular e a intensidade da dor existentes um papel importante na decisão.

A taxa de admissão em UCI em obstetrícia é uma
medida da morbilidade materna aguda severa. A maior
proporção de admissões ocorreu no pós-parto e os
diagnósticos mais frequentes foram a hemorragia massiva e as doenças hipertensivas da gravidez, de acordo
com o descrito na literatura. É mandatória uma abordagem multidisciplinar da doente obstétrica em contexto de UCI.

P104 – OBSTETRÍCIA CRÍTICA - SEIS ANOS DE
INTERNAMENTOS EM CUIDADOS INTENSIVOS

P105 – PARTO PRÉ-TERMO ESPONTÂNEO NO
CHVNG/E: EXPERIÊNCIA OBSTÉTRICA E
NEONATAL DE 3 ANOS

Inês Alencoão1; Marta Moreira1; Ana Rocha1;
António Braga1; Graça Buchner1; Jorge Braga1
1. Centro Materno Infantil do Norte - Centro Hospitalar do Porto, Porto

Marcia Marinho1; Alina Seixas1; Celia Soares1;
Daniela Vila Real1; Ines Ferraz1; Carolina Batista1
1. CHVNG/E, Vila Nova de Gaia

Introdução: As admissões obstétricas em unidades
cuidados intensivos (UCI) são em número reduzido
mas representam um enorme desafio. A idade materna avançada, o crescente número de grávidas com patologia médica crónica e as elevadas taxas de cesarianas contribuem para o aumento das gestações de elevado risco obstétrico. As alterações fisiológicas da gravidez podem mascarar alguns sinais de deterioração e
limitar a resposta adaptativa, pelo que é necessário um
elevado índice de suspeição clínica.
Objectivos: Análise dos casos de internamento em
UCI no contexto obstétrico, caracterização das doentes e identificação dos principais diagnósticos.
Metodologia: Estudo observacional retrospectivo dos
internamentos obstétricos em UCI de janeiro 2011 a
outubro 2016. Revisão dos processos clínicos quanto às
características das doentes, momento de admissão,
apresentação clínica, disfunção de órgão, evolução,
complicações, intervenções e principais diagnósticos.
Resultados e Conclusões: Durante o período estudado, registaram-se 18552 partos na nossa instituição e
34 internamentos obstétricos em UCI, correspondendo a uma taxa de admissão em UCI de 1,8/1000 partos. A idade materna média foi 32 anos. Houve dois casos de internamento ante-parto, sendo os restantes
pós-parto (24 casos após cesariana). Os principais motivos foram de causa obstétrica (n=22), sendo os mais
frequentes hemorragia pós-parto e doenças hipertensivas. O principal diagnóstico não obstétrico foi pneumonia (n=5). A disfunção orgânica mais frequente foi
hematológica (n=21), seguida de respiratória (n=17) e
renal (n=14). Houve necessidade de intervenção de suporte em 20 doentes e de intervenção cirúrgica em 13.
A duração média de internamento foi 16 dias. Registou-se uma morte materna.
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Introdução: O parto pré-termo (PPT) tem uma incidência de 11%, sendo a maioria espontâneos (70-80%).
É uma causa major de morbi-mortalidade neonatal e
por isso, um importante fator de risco para paralisia
cerebral e atraso do desenvolvimento psicomotor
(ADPM).
Objectivos: Avaliar o impacto obstétrico e neonatal
do PPT espontâneo (PPTE), bem como os fatores de
risco associados.
Metodologia: Estudo observacional retrospetivo dos
PPTE com nado(s)-vivo(s) até às 34 semanas de gestação completas, decorridos entre 2012 e 2014 no
CHVNG/E e respetivos recém-nascidos.
Resultados e Conclusões: No referido período, tiveram lugar 5085 partos,dos quais 207 ocorreram até às
34 semanas de gestação, representando assim 4% do
total. Destes, 117 (52%) foram espontâneos, dos quais
61% (n=71) decorreram de rotura prematura de membranas e 40% (n= 46) de trabalho de parto prematuro.
O parto ocorreu maioritariamente entre as 32 e as 34
semanas. Os fatores de risco identificados na população estudada foram: extremos da idade reprodutiva
(32%),baixo peso (5%), tabagismo (22%), malformação
uterina ou intervenção no colo (11%), PPT anterior
ou intervalo intergenésico curto (21 e 15% das multíparas, respetivamente), gestação múltipla (33%) e intercorrência infecciosa durante a gravidez (22%). No
internamento do parto, a mediana do tempo até ao parto foi de um dia. A corticoterapia foi iniciada em 88%
dos casos, 59% dos quais completando o ciclo. A via
de parto foi a cesariana em 52% dos casos. Aos 117
PPTE, corresponderam 156 recém-nascidos, registando-se 13 casos de morte neonatal. As principais
complicações neonatais foram a sépsis (38 casos) e a
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hemorragia intraventricular ou periventricular (23 casos). Destas crianças, 32 apresentavam ADPM aos 18
meses.
O PPT representa uma percentagem considerável
dos partos ocorridos no nosso hospital. A prematuridade é um importante fator de morbi-mortalidade
neonatal, sendo fundamental a identificação,correção
dos fatores de risco obstétricos e o seguimento dos recém-nascidos, sobretudo pelas implicações a longo
prazo.
Palavras-chave: Parto pre termo, parto pre termo espontaneo, prematuridade.

P106 – INFEÇÃO PELO VÍRUS DA
IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA (VIH) NO
CHVNG/E: CASUÍSTICA DE 2004-2015
1

1

1

Marcia Marinho ; Sérgio Alves ; Anabela João ;
Marcelina Carrilho1

complicações obstétricas: diabetes gestacional (n=6;
7%), pré-eclampsia (n=3; 3,5%), malformações congénitas (n= 4; 4,7%), restrição crescimento fetal (n= 6;
7%), parto pré-termo (n= 14; 16,6%), baixo peso e
morte fetal (n= 3; 3,5%).
O parto decorreu por cesariana em 50 gestações
(59,5%) e por via vaginal em 34 (40,5%), com uma idade gestacional média de 39 semanas.
A taxa de TV da nossa instituição é sobreponível à
nacional. É fundamental o rastreio da infeção VIH na
gravidez, bem como uma boa adesão à TAR.
Palavras-chave: VIH, gravidez, transmissão vertical,
carga vírica, terapêutica anti-retrovírica.

P107 – GRAVIDEZ NA QUINTA DÉCADA DE VIDA
Cátia Sofia Ferreira1; Rita Fernandes Dinis1;
António Pipa1; Nuno Pereira1
1. Hospital de São Teotónio, Viseu

1. CHVNG/E, Vila Nova de Gaia

Introdução: A infeção pelo VIH está associada a complicações obstétricas e não obstétricas relacionadas com
a infeção VIH e terapêutica antiretrovírica (TAR).
Objectivos: Caraterizar a população grávida VIH vigiada no CHVNG/E entre 2004-2015.
Metodologia: Estudo retrospetivo com consulta dos
processos clínicos das grávidas com infeção VIH cuja
vigilância e parto decorreram no CHGVNG/E entre
2004 e 2015.
Resultados e Conclusões: Durante o referido período decorreu a vigilância de 74 grávidas correspondendo a 84 gestações (3 gemelares) que resultaram em 84
nados vivos e 3 nados mortos.
A infeção por VIH1 ocorreu em 73 casos (98,6%) e
por VIH2 em apenas um caso (1,4%). A presença de
coinfeção verificou-se em 18 grávdias.
A infeção foi maioritariamente transmitida por via
sexual (n= 50, 67,5%).
O diagnóstico da infeção foi estabelecido previamente à gravidez em 50 casos (59,4%), na gravidez em
31 (37%) e no periparto/pós-parto em 3 (3,6%).
Vinte e sete mulheres iniciaram a TAR na preconceção (32,1%), 54 na gravidez (64,3 %) e três no pós-parto imediato (3,6%). Dos 84 nados vivos, constatou-se transmissão vertical em um recém-nascido, cuja
gestação não foi vigiada.
A TAR durante o trabalho de parto foi realizada em
74 gestações (88%), não tendo sido administrada em 8
(9,5%).
Na população estudada verificaram-se as seguintes
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Introdução: A maternidade após os 35-40 anos tem
aumentado e com ela aumenta o risco de cromossomopatias, complicações da gravidez, período peri e
pós-parto e complicações perinatais.
Objectivos: Avaliar as co-morbilidades maternas, alterações no rastreio combinado do 1º trimestre, complicações e desfecho da gravidez, na quinta década de
vida.
Metodologia: Estudo observacional retrospectivo descritivo sobre as grávidas com 40 ou mais anos de idade e gestação unifetal que realizaram rastreio combinado do 1º trimestre na Unidade de Medicina Fetal e
apresentavam data de concepção entre Abril de 2014
e Março de 2016. Excluiu-se 1 caso de parto pélvico
vaginal. Dados obtidos do processo clínico. Análise estatística com IBM SPSS versão 21.
Resultados e Conclusões: Estudaram-se 148 grávidas. 81,1% (28/148) apresentavam co-morbilidades e
37,2% (55/148) tinham pelo menos um desfecho adverso em gestação anterior. Houve 3 abortos precoces.
9,7% (14/145) e 17,2% (25/145) dos casos apresentaram translucência nucal superior ao percentil 95 e risco aumentado de trissomia 21, respectivamente. Perderam-se 6 grávidas no seguimento. Houve 7 interrupções médicas de gravidez por cromossomopatia e 1
aborto tardio. Nas gestações que ultrapassaram o limiar de viabilidade, a taxa de complicações foi de
27,5% (36/131), sendo a prevalência de diabetes gestacional e de hipertensão arterial induzida pela gravidez de 13,7% (18/131) e 3,8% (5/131), respectivamente; ocorreu parto pré-termo em 7,6% dos casos
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(10/131); a taxa de cesariana foi 29,0% (38/131) e o
principal motivo foi suspeita de incompatibilidade
feto-pélvica (13/38); e 15,3% dos recém-nascidos tiveram pelo menos uma complicação perinatal
(20/131).
A elevada prevalência de co-morbilidades, risco aumentado de trissomia 21, complicações da gravidez e
taxa de cesariana espelha o descrito na literatura: a gravidez após os 40 anos comporta risco acrescido de complicações e morbilidade materno-fetal.
Palavras-chave: Gravidez, 40 anos, complicações.

P108 – TUMOR BORDERLINE DO OVÁRIO NA
GRAVIDEZ – UM CASO CLÍNICO
Ana Carolina Rocha1; Gunes Karakus1;
Sofia Estevinho1; Margarida Estrela1; Paula Barroso1;
Judite Matias1
1. Hospital de Santarém, Santarém

Introdução: O diagnóstico de massas anexiais durante a gravidez, é cada vez mais comum pelo recurso à
ecografia, na prática clínica.
Reportamos o caso de uma utente de 32 anos encaminhada à consulta de Apoio à Fertilidade, por uma
infertilidade de 1 ano. No exame ginecológico, é mencionado um útero aumentado de volume e ambas as
áreas anexiais ocupadas por uma massa de consistência elástica.
A senhora era portadora de uma TC abdomino-pélvica onde estava relatado duas imagens tubuliformes
em topografia posterior ao útero, de conteúdo não
puro, com 60mm x 70mm.
Objectivos: Diagnóstico e orientação terapêutica de
massa anexial na gravidez.
Metodologia: Na consulta, realizou uma ecografia ginecológica, onde se constatou a presença de gravidez,
in útero, compatível com 7 semanas de gestação e uma
massa anexial complexa que ocupava toda a região pélvica, sugestiva de tumor borderline. O CA 125 encontrava-se ligeiramente elevado.
Resultados e Conclusões: Após discussão do caso clínico, em reunião de serviço e com o casal, optou-se por
abordagem cirúrgica. Às 10 semanas de gestação, foi
submetida a anexectomia à direita (exame extemporâneo com estudo com cortes de congelação - tumor borderline seroso), quistectomia à esquerda, omentectomia, biópsias peritoneais e lavado peritoneal. O exame
histológico definitivo revelou ser um tumor seroso borderline, de baixo grau, bilateral do ovário, com 9,5cm à
direita e 7 cm à esquerda. O pós-operatório decorreu
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sem intercorrências, mantendo a gravidez em conveniente evolução.
Aproximadamente 2 a 3% das massas removidas durante a gravidez são malignas. Apesar deste facto, a
grande maioria destas são tumores borderline do ovário, que apresentam um excelente prognóstico com 95-99% de sobrevida a longo prazo. A anexectomia, com
ou sem estadiamento, parece ser a melhor terapêutica
nestas situações. No entanto, sem estudos prospetivos
randomizados é difícil saber qual a melhor abordagem
e principalmente o momento certo para realização da
cirurgia durante a gravidez.
Palavras-chave: Gravidez; tumor; ovário.

P109 – MALFORMAÇÕES UTERINAS NÃO
DIAGNOSTICADAS E SUAS IMPLICAÇÕES NA
GRAVIDEZ – A PROPÓSITO DE UM CASO
CLÍNICO
Inês Ramalho1; Ana Areia1; Fernando Jorge Costa1;
Paulo Moura1
1. Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Coimbra

Introdução: O útero didelfo é uma malformação uterina congénita que resulta da ausência de fusão dos canais de Müller. As malformações müllerianas constituem um desafio para os ginecologistas, pois são frequentemente assintomáticas até surgirem complicações, como infertilidade ou um mau desfecho
obstétrico. A sua prevalência é, assim, frequentemente subestimada.
Objectivos: Apresentação de caso clínico.
Metodologia: Apresentamos um caso de uma grávida,
primigesta, saudável, vigiada em regime particular, com
evolução obstétrica aparentemente normal até às 30
semanas e 3 dias, altura em que foi encaminhada para
a nossa instituição, transferida do hospital da área de
residência, por rotura prematura de membranas pré-termo. Na admissão, foi constatado ecograficamente
feto em apresentação pélvica, com índice de líquido
amniótico reduzido. Durante o registo cardiotocográfico apresentou estado fetal não tranquilizador (bradicardia mantida), pelo que foi realizada uma cesariana
de urgência. Após uma extração fetal difícil, foi constatado um septo longitudinal uterino, duas hemicavidades e dois colos uterinos. O recém-nascido pesava
1700g, Índice Apgar 7/9/10, destacando-se ao exame
objetivo uma assimetria do crânio e face (moldada),
equimose do membro inferior esquerdo e cavalgamento do quinto dedo do pé direito. Foi internado na
Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais da nossa
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instituição, com síndrome de dificuldade respiratória
complicado por sépsis, onde permaneceu durante 16
dias, até ser transferido para o hospital de origem para
continuação de cuidados, com 2040g. A grávida desconhecia o diagnóstico de malformação uterina.
Resultados e Conclusões: Mulheres com malformações uterinas têm risco aumentado para complicações
obstétricas, nomeadamente parto pré-termo e rotura
de membranas pré-termo. Um trabalho de parto disfuncional deve alertar o clínico para a possível associação. É importante estabelecer um diagnóstico correto
e discutir os riscos associados, assim como possíveis
medidas terapêuticas atempadamente, de forma a melhorar o desfecho obstétrico e neonatal.
Palavras-chave: Utero didelfo, malformação uterina,
RPM-PT, parto pré-termo.

P110 – DIAGNÓSTICO PRÉ-NATAL DE
ISOMERISMO ESQUERDO COM CORAÇÃO
ESTRUTURALMENTE NORMAL
Sara Costa1; Ana Carriço2; Francisco Valente2
1. Centro Hospitalar do Algarve - Unidade de Portimão, Portimão
2. Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, Vila Nova de Gaia

Introdução: O isomerismo esquerdo é um distúrbio
de lateralidade caracterizado pela multiplicação de vísceras normalmente localizadas no hemicorpo esquerdo; simultaneamente, as vísceras caracteristicamente
posicionadas no hemicorpo direito podem estar ausentes. As alterações mais frequentemente encontradas
são a presença de duas aurículas e de dois pulmões
morfologicamente esquerdos, anomalias cardíacas
múltiplas, bloqueio cardíaco congénito, baços múltiplos, estômago mal posicionado, fígado na linha média e interrupção da veia cava inferior com continuação da veia ázigos.
Objectivos: Revisão da literatura sobre o diagnóstico
pré-natal de isomerismo esquerdo.
Metodologia: Apresentação de dois casos clínicos em
que foi realizado o diagnóstico pré-natal de isomerismo esquerdo em fetos com coração estruturalmente
normal.
Resultados e Conclusões: O primeiro caso corresponde a uma grávida de 32 anos em que durante a ecografia realizada no 2º trimestre se verificou o posicionamento do estômago no hemicorpo direito fetal. O
estudo ecocardiográfico fetal revelou interrupção da
veia cava inferior com continuação da veia ázigos e provável isomerismo esquerdo, sem cardiopatia estrutural
aparente, mantendo durante toda a gestação frequên-
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cia cardíacas normais. No período pós-natal confirmou-se o diagnóstico pré-natal, observando-se também fígado centrado na linha média e múltiplos baços. A criança, actualmente com 6 meses de idade,
apresenta um desenvolvimento normal.
O segundo caso diz respeito a uma grávida actualmente com 23 semanas + 2 dias de gestação. O ecocardiograma fetal realizado às 22 semanas (por translucência da nuca aumentada no 1º trimestre) revelou
interrupção da veia cava inferior com continuação da
veia ázigos, suspeitando-se de isomerismo esquerdo.
Não foram encontrada outras alterações ecográficas,
nomeadamente a nível cardíaco. Mantém-se vigilância
ecográfica regular desta grávida.
O isomerismo esquerdo pode coexistir com um coração estruturalmente normal. Se se suspeitar de um
diagnóstico pré-natal de isomerismo esquerdo, mesmo na presença de um coração normal, é mandatório
excluir anomalias gastro-intestinais e distúrbios do ritmo cardíaco durante a gravidez e idade neonatal.
Palavras-chave: Isomerismo esquerdo, diagnóstico
pré-natal.

P111 – TROMBOSE DA VEIA OVÁRICA:
UMA CAUSA RARA DE DOR ABDOMINAL NO
PÓS-PARTO
Rita Leiria Gomes1; Filipa Abreu Santos1;
Carlos Macedo1; Tânia Freitas1; Paula Pinto1;
Hugo Gaspar1; Marília Jeanette1; Joaquim Vieira1
1. Hospital Dr. Nélio Mendonça, Funchal

Introdução: Na gravidez e no puerpério estão reunidos os fatores da tríade de Virchow: hipercoagulabilidade, estase venosa e lesão endotelial, os quais potenciam o aparecimento de complicações tromboembólicas. A trombose da veia ovárica no pós-parto é uma
condição rara, mas grave e eventualmente fatal. Manifesta-se habitualmente na primeira semana após o parto, sob a forma de febre e dor abdominal.
Objectivos: Relatar um caso de trombose da veia ovárica numa puérpera, descrevendo o caso clínico, os exames complementares de diagnóstico e o tratamento
instituído.
Metodologia: Puérpera com 30 anos, de nacionalidade portuguesa, antecedentes pessoais e obstétricos irrelevantes, recorreu ao serviço de urgência do nosso
hospital, ao quarto dia de pós-parto eutócico, por quadro de febre e dor abdominal localizada na fossa ilíaca
direita (FID), com irradiação para a região inguinal
ipsilateral. À observação apresentava dor à palpação na
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FID, sem sinais de irritação peritoneal e o restante exame físico normal. Analiticamente destacava-se leucocitose de 13,4x10³/ L, com 78,5% neutrófilos e PCR
205,72 mg/L. Foi realizada uma Tomografia Computorizada (TC) abdomino-pélvica, que revelou a presença de trombose extensa da veia ovárica direita. Segundo indicação da Cirurgia Vascular, iniciou tratamento com heparina de baixo peso molecular, em dose
terapêutica, e antibiótico de largo espectro endovenoso. A evolução clínica foi favorável tendo a doente alta
ao sexto dia de internamento.
Resultados e Conclusões: A trombose da veia ovárica deve ser equacionada como causa de dor abdominal
e febre no período puerperal. O reconhecimento precoce desta patologia e início da terapêutica adequada
são essenciais para evitar sequelas graves.
Palavras-chave: Trombose, veia ovárica, pós-parto.

P112 – HEMOPERITONEU EM GESTAÇÃO
DE TERMO: UM DESAFIO DIAGNÓSTICO.
A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO
Tânia Ascensão1; Ângela Rodrigues1;
Joaquim Pitorra1; Carlos Barata1; Sidónio Matias1;
Maria do Céu Almeida1
1. Maternidade Bissaya Barreto - Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra, Coimbra

Introdução: O hemoperitoneu na gravidez (HPG) é
uma complicação rara mas com impacto na morbimortalidade perinatal e materna. Pode surgir durante
a gestação ou no pós-parto imediato, sendo mais frequente na segunda metade da gravidez. O quadro clínico cursa com dor abdomino-pélvica intensa, frequentemente com padrão de irritação peritoneal e instabilidade hemodinâmica. Em 50%dos casos deve-se
à presença de endometriose na face posterior do útero
e ligamentos largo e útero-sagrado. São diagnósticos
diferenciais gravidez ectópica, rotura de órgãos abdomino-pélvicos ou descolamento de placenta.
Objectivos: Alertar para o diagnóstico e tratamento
adequado de HPG.
Metodologia: Caso Clínico: Primípara de 38 semanas saudável, recorre à urgência por dor abdominal súbita. Hemodinamicamente estável, apresentava-se com
Bishop2, sem registo de sofrimento fetal ou contractilidade. Posteriormente inicia agravamento do quadro
álgico com irradiação escapular e registo cardiotocográfico com fraca variabilidade. Ainda que se mantivesse hemodinamicamente estável, é decida cesariana
emergente por suspeita de rotura uterina. A cesariana
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decorre sem complicações, verificando-se uma cavidade uterina e placenta íntegras. Nasceu uma apgar
9/10/10,3330gr. Aquando da exploração da cavidade
abdominal, verificam-se coágulos abundantes nos espaços subdiafragmáticos, com extensa laceração sangrante da face posterior uterina até aos ligamentos útero-sagrados e anexos, com atingimento da mesossalpinge direita. Foram realizadas múltiplas suturas e electrocoagulação dos pontos sangrantes, com necessidade
de anexectomia esquerda e salpingectomia direita para
controlo da hemostase. Realizou 2 UCE e 1U de plasma intraoperatoriamente, com uma estimativa de perda hemática de 2000cc. No pós-operatório imediato
realizou 2UCE, tendo o restante internamento decorrido sem intercorrências com alta ao 8º dia pós-operatório. A anatomia patológica revelou endometriose tubar direita e tubo-ovárica esquerda.
Resultados e Conclusões: O HPG está frequentemente associado à decidualização de focos de endometriose ou fragilidade vascular inerente à etiologia inflamatória, em 50% sem diagnóstico prévio. O tratamento deve ser individualizado, apresentando a cirurgia com controlo da hemostase e um adequado suporte
hemodinâmico a melhor opção.
Palavras-chave: Hemoperitoneu, gravidez.

P113 – SÍNDROME DE PRES – ENCEFALOPATIA
POSTERIOR REVERSÍVEL - NO PUERPÉRIO
Tânia Ascensão1; Sofia Pereira2; Miguel Branco1;
Maria do Céu Almeida1; Carlos Barata1
1. Maternidade Bissaya Barreto - Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra, Coimbra
2. Hospital de Santo André - Centro Hospitalar de Leiria, Leiria

Introdução: O PRES consiste numa associação de sintomas (cefaleias, convulsões, alterações visuais e/ou do
estado de consciência) e sinais neuro-imagiológicos sugestivos de edema da substância branca posterior. A
etiologia mantém-se pouco clara, representando a desregulação hemodinâmica e disfunção endotelial cerebral papéis de relevo, em relação íntima com hipertensão arterial ou pré-eclâmpsia/eclâmpsia. O diagnóstico é clínico e imagiológico e o tratamento consiste no
controlo da sintomatologia. As alterações clinico-imagiológicas são reversíveis, com raros casos de lesão neurológica ou epilepsia persistentes.
Objectivos: Alertar para o diagnóstico precoce do
PRES em obstetrícia.
Metodologia: Caso Clínico: Primípara de 42 anos saudável, recorre à urgência às 27 semanas por hiperten-
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são e edema generalizado. Apresentava proteinúria
com aumento das provas hepáticas e LDH e feto com
restrição do crescimento intra-uterino(RCIU<P5). Por
diagnóstico de HELLP incompleto e RCIU é decidida cesariana urgente: recém-nascido apgar 6/9/9,
625gr. Ao 3ºdia pós-operatório inicia cefaleias frontais, visão turva e alterações da coordenação fina com
elevação da LDH apresentando-se normotensa. Ao
exame neurológico destaca-se congestão venosa ocular e diminuição dos reflexos cutâneo-plantares. Realiza TC-CE que evidencia “discretas hipodensidades
parenquimatosas bilaterais e simétricas occipito-polar
e frontal posterior, subcorticais, com incipiente apagamento dos sulcos corticais adjacentes”. Uma vez feito
o diagnóstico de Síndrome de PRES, inicia corticoterapia e nimodipina com melhoria progressiva das queixas. Tem alta ao 12º dia pós-operatório medicada com
AAS e nimodipina, referenciada à consulta de neurologia, onde mantém seguimento. Realizou estudo das
trombofilias com perfil alargado que se revelou negativo. Actualmente encontra-se assintomática.
Resultados e Conclusões: O diagnóstico do PRES é
cada vez mais reconhecido, ainda que a sua incidência
exacta seja desconhecida. Surge frequentemente no
puerpério, podendo apresentar-se sem proteinúria e
hipertensão. Um diagnóstico atempado é essencial para
um desfecho clínico favorável, sendo a imagiologia
uma ferramenta diagnóstica essencial na patologia hipertensiva da gravidez com sintomatologia neurológica sugestiva. Uma abordagem multidisciplinar entre
obstetras e neurologistas toma papel de destaque.
Palavras-chave: Síndrome de PRES, puerpério.

P114 – ELEVADO ÍNDICE DE SÍFILIS CONGÊNITA
EM UM HOSPITAL DO NORTE BRASILEIRO
Kryzia Rodrigues Carvalho1;
Zulivam Zeferino Yaluzam Machado1;
Maria da Conceição Ribeiro Simões1
1. Hospital de Base de Ary Pinheiro, Brasil

feto no útero. A taxa de infecção da transmissão vertical do T. pallidum em mulheres não tratadas é de 70
a 100%, nas fases primária e secundária da doença, reduzindo-se para aproximadamente 30% nas fases tardias da infecção materna (latente tardia e terciária). Há
possibilidade de transmissão direta do T. pallidum por
meio do contato da criança pelo canal de parto, se houver lesões genitais maternas.
Objectivos: Este artigo tem por objetivo apresentar os
dados da vigilância da sífilis na gravidez, com intuito
de alertar ao alto índice de transmissão vertical pelo
treponema pallidum, nos casos em que a gestante não
obteve tratamento adequado, salientar a importância
do tratamento e as complicações neonatais.
Metodologia: Trata-se de um estudo retrospectivo.
Que teve como fonte prontuários médicos de paciente parturientes, atendida no período de 01 de janeiro
de 2016 a 31 de dezembro de 2016, no hospital de base
Dr. Ary Pinheiro, localizado na cidade de Porto Velho-RO. Todos os prontuários foram previamente autorizados pelas pacientes.
Resultados e Conclusões: Os dados obtidos foram
alarmantes, visto que houve aumento da incidência significativo em relação aos anos anteriores. A grande
maioria das gestantes não são orientadas de forma adequada durante o pré-natal. Não havendo adesão ao tratamento por desconhecer as possíveis complicações/malformações para o feto. o pressente estudo serve como alerta para a vigilância das autoridades sanitárias com objetivo de controle epidemiológico.
Palavras-chave: Sífilis, gestação, tratamento.

P115 – MALÁRIA VIVAX RECORRENTE EM
GESTANTE PORTADORA DE BRONQUITE
ASMÁTICA EM REGIÃO AMAZÔNICA: RELATO
DE CASO
Adriana Ribeiro Ramalho1; Ednea Ribeiro de Oliveira1;
Fernanda Paula Rosa de Mello1;
Maria da Conceição Ribeiro Simões1
1. Hospital De Base Ary Pinheiro, Brasil

Introdução: A sífilis congênita persiste como grave
problema de Saúde Pública. sendo um resultado da disseminação hematogênica do Treponema pallidum, da
gestante infectada não-tratada ou inadequadamente
tratada para o concepto, por via transplacentária. Podendo ocorrer transmissão vertical do T. pallidum em
qualquer fase gestacional ou estágio clínico da doença
materna. Os principais fatores que determinam a probabilidade de transmissão vertical do T. pallidum são o
estágio da sífilis na mãe e a duração da exposição do
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Introdução: Plasmodium vivax é um parasita protozoário. Causa mais comum de malária recorrente. Neste trabalho é relatado um caso de malária vivax recorrente em
gestante, acompanhada durante internação em Hospital de Base Ary Pinheiro em Porto Velho-Rondônia.
Objectivos: Relatar um caso de malária vivax recorrente em gestante portadora de bronquite asmática
ocorrido em hospital de Porto Velho-RO e revisar literatura sobre transmissão do plasmodium.
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Metodologia: O presente trabalho utiliza referencial
da pesquisa bibliográfica, afim de buscar informações
e relatar esse caso sobre reinfecção por Plasmodium Vivax na gestação.
Resultados e Conclusões: Paciente D.S.C, sexo feminino,G1P0A0, 15 anos, natural de Porto Velho, veio
do domicilio para centro obstétrico do Hospital de
Base Ary Pinheiro (HBAP) em 07/11/2016, com idade gestacional (IG) de 21S1D. A paciente chega referindo tratamento para malária vivax.
O exame físico na admissão normal, pressão arterial 110/70 mmHg. Exame obstétrico, observou-se
útero de tônus normal, sem dinâmica, com 21cm de
altura, batimentos cardíacos presentes 142 bpm. Toque vaginal apresentando colo uterino fechado.
Foram solicitados pesquisa de plasmodium (PP) ultrassonografia obstétrica. Confirmado o diagnósttico
de infecção por plasmodium vivax++/4+, iniciado tratamento com cloroquina 150mg esquema 4/3/3 e encaminhada ao Pré-Natal de Alto Risco(PNAR).
Dia 09/03/2017 paciente com IG 38S4D, retorna
ao centro obstétrico HBAP com quadros de febre inicio há poucas horas. Exame físico de entrada normal,
pressão arterial 120/70 mmHg. Exame obstétrico, observou-se útero de tônus normal, com 38cm de altura, batimentos cardíacos presentes 157 bpm. Toque
vaginal não realizado. Foram solicitados PP, PCR,
EAS e Sorologias. Confirmado o diagnóstico de reinfecção por plasmodium vivax++/4+, SNR e EAS com
piúria maciça, iniciado antibioticoterapia.
A paciente foi internada na enfermaria do HBAP,
permanecendo por sete dias, sendo transferida para o
Centro obstétrico onde o parto cesariana transcorreu
com 39S3D. Procedimento sem intercorrências. com
RN vivo, do sexo masculino, pesando 2.936gr, tendo
41cm de estatura. Não apresentava malformações.
Palavras-chave: Plasmodium Vivax, bronquite asmática.

P116 – RESULTADOS PERINATAIS NA
DIABETES PRÉVIA À GRAVIDEZ: EXPERIÊNCIA
DE 5 ANOS
Maria João Fonseca1; Francisco Évora1; Marta Pinto1;
Inês Marques1; Jorge Couceiro1; Fátima Silva2;
Ana Figueiredo2; Maria do Céu Almeida1
1. Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra - Serviço de Obstetrícia
B, Coimbra
2. Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra - Serviço de Medicina
Interna, Coimbra

Introdução: Apesar da sua baixa prevalência, a diabetes prévia à gravidez (DP), é responsável por uma ele-
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vada morbimortalidade perinatal, constituindo um desafio permanente para as equipas multidisciplinares
responsáveis pela sua vigilância.
Objectivos: Avaliar os resultados perinatais de grávidas com DP (tipo 1 e 2) que fizeram a sua vigilância
num hospital de apoio perinatal diferenciado.
Metodologia: Estudo retrospetivo de 56 grávidas com
DP, cuja vigilância ocorreu entre 2011 e 2015. Avaliadas e comparadas caraterísticas demográficas, complicações obstétricas e morbimortalidade perinatal, de
acordo com o tipo de diabetes.
Resultados e Conclusões: Idade média de 33±5 anos
[31±5 e 34±5 no tipo 1 e 2, respetivamente (p=0,01)].
Diabetes tipo 1 em 58% dos casos. Gravidez planeada
em 41% (57% no tipo 1 versus 23% no tipo 2, p<0,05).
Apenas 33,9% das grávidas apresentavam IMC normal, sendo que 92% das diabéticas tipo 2 tinham excesso de peso/obesidade. Quando comparada a HbA1c
das gravidezes planeadas versus não planeadas, não
houve diferença significativa em nenhum dos trimestres (p=0,2; p=0,5; p=0,6, respetivamente).
Do ponto de vista obstétrico verificou-se: 32% de
complicações hipertensivas, 21% de casos de pré-eclâmpsia; 17% de ameaça de parto pré-termo e hidrâmnios, 44% de parto pré-termo e 55% de cesarianas. A morbilidade neonatal foi de 34,7%, com 15% de
anomalias congénitas. Necessidade de internamento
na Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais em 14%
dos casos, e 32,7% de recém-nascidos grandes para a
idade gestacional. Quando comparados os grupos de
diabetes tipo 1 versus tipo 2, não houve diferença estatisticamente significativa em nenhum destes parâmetros. Ocorreram 2 mortes fetais na DP tipo 1, e nenhum caso de morte neonatal.
A avaliação dos resultados permite-nos concluir que
mesmo com uma elevada percentagem de gravidezes planeadas (> 50% na DP tipo 1) estas continuam a estar associadas a elevada morbilidade materna e perinatal.

P117 – GRAVIDEZ MOLAR PARCIAL COM FETO
VIVO DIAGNOSTICADA NO SEGUNDO
TRIMESTRE: RELATO DE UM CASO CLÍNICO
Ângela Santos1; Vera Trocado1; Rosália Coutada1;
Ana Paula Gama1; Paula Pinheiro1
1. Unidade Local de Saúde do Alto Minho, Viana do Castelo

Introdução: A mola hidatiforme resulta de uma fertilização aberrante e tem o potencial de invadir localmente o útero e metastizar.
Pode ser dividida em mola completa ou parcial. As
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molas parciais são triplóides, associadas a um feto com
malformações. Frequentemente são subdiagnosticadas
como abortamentos do primeiro trimestre.
Objectivos: Os autores pretendem demonstrar o desafio diagnóstico de uma gravidez molar com feto vivo
no segundo trimestre.
Metodologia: Um caso clínico é relatado.
Resultados e Conclusões: Primigesta de 28 anos, saudável, internada às sete semanas de gestação por quadro de hiperemese gravídica. A ecografia obstétrica revelou uma gravidez unifetal, viável. Analiticamente sem
alterações de relevo, excepto hormona tiroestimulante
de 0,01 mU/L e tiroxina livre de 1,61 mU/L, pelo que
iniciou Propiltiouracil, com gradual melhoria clínica.
Realizou rastreio combinado do 1º trimestre que foi
negativo (1:2386), com doseamento de hormona gonadatrofina coriónica humana (hCG) de 739 mIU/Ml
Às 15 semanas de gestação foi reinternada por quadro de vómitos incoercíveis, náuseas e perda ponderal
acentuada. Exame ginecológico e o estudo analítico
com hemograma, função renal, hepática e ionograma
sem alterações. Função tiroideia normal. Ecografia abdominal sem alterações. A ecografia obstétrica revelou um feto vivo, biometrias compatíveis com idade
gestacional, volume de liquido amniótico normal e
ecoanatomia aparentemente normal. Uma placenta de
tamanho aumentado com múltiplas estruturas císticas
no interior e volumosos quistos ováricos bilaterais multiloculados foram observados pela primeira vez.
Beta-hCG de 1 891 264 mIU/mL. Efectuada amniocentese genética, cujo cariótipo fetal revelou 69,XXX.
Submetida a esvaziamento uterino cirúrgico. O estudo anátomo-patológico da placenta confirmou o
diagnóstico de mola hidatiforme parcial.
O diagnóstico de uma gravidez molar com um feto
aparentemente normal continua a ser desafiante. A determinação de Beta-hCG e do cariótipo fetal são fundamentais. Na presença de um feto triploide, a terminação da gravidez deve ser efectuada e a utente deve
manter-se em follow up com doseamentos seriados de
Beta-hCG .
Palavras-chave: Gravidez molar, segundo trimestre,
triplóide, feto vivo.

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 (em que o feto apresente peso estimado entre 2000 – 3800g, se encontre em
modo nádegas incompleto e sem hiperextensão cervical) o parto pélvico assistido era uma forma segura de
nascer.
Objectivos: Comparar os desfechos perinatal e materno entre os partos pélvicos vaginais e eutócicos, em
gestações de termo de grávidas com igual paridade e
idade gestacional.
Metodologia: Estudo retrospectivo entre 2015-16,
caso-controlo, englobando grávidas com gestações de
feto único, de termo (≥ 37 semanas), sem patologia fetal e em que o feto se encontrava em apresentação pélvica no momento do parto. Para cada grávida do grupo de estudo (n=16) seleccionou-se como controlo
duas grávidas com a mesma idade gestacional e paridade que tiveram um parto eutócico (n=32), imediatamente antes e depois do caso índex. Os dados foram
obtidos dos processos clínicos e foram avaliadas as características maternas, do parto e do recém-nascido.
Na análise estatística utilizou-se o teste de Mann-Whitney e o teste exacto de Fisher.
Resultados e Conclusões: Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas quanto às características maternas, os desfechos neonatais e à morbilidade entre os 2 grupos. A indução do trabalho de parto foi mais frequente no grupo do parto pélvico vaginal (56% vs 19%, p = 0,02) e os fetos do grupo do
estudo tinham um peso inferior à nascença (2868g vs
3120g, p=0,02). Apenas se registou um caso de morbilidade neonatal significativa – paralisia facial no grupo do parto pélvico assistido. Nenhum recém-nascido
foi admitido à UCERN. Em casos seleccionados, o
parto pélvico vaginal parece ser uma opção segura.
Palavras-chave: Parto pélvico vaginal.

P119 – GRAVIDEZ ECTÓPICA IMPLANTADA EM
CICATRIZ DE CESARIANA ANTERIOR- CASO
CLINICO
João Ferreira Pinto1; Carolina Gomes1; Vera Ribeiro1

P118 – PARTOS PÉLVICOS VAGINAIS EM 2015 E
2016 NUM CENTRO TERCIÁRIO

1. Centro Hospitalar do Algarve - Unidade Faro, Faro

Maria Pulido Valente1; Maria Afonso1; Nuno Clode1

Introdução: A gravidez ectópica é uma causa importante de morbi-mortalidade em mulheres jovens.
A maioria das gravidezes ectópicas ocorre nas trompas de Falópio. No entanto, podem ter outras localiza-

1. Hospital Santa Maria, Lisboa

Introdução: No termo, em 2-4% das gestações, o feto
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ções tais como: colo, ovário abdómen e histerorrafia de
cesariana anterior. A implantação de gravidez na cicatriz de cesariana anterior é provavelmente a localização
mais rara.
Este tipo de gravidez pode causa complicações
como rutura uterina, hemorragia severa e choque hipovolémico.
A verdadeira incidência desta localização de gravidez ectópica não é conhecida uma vez que poucos são
os casos na literatura. Ainda assim, o relato destes casos tem vindo a aumentar, podendo refletir o aumento do número de gravidezes após cesariana mas também a realização de ecografia obstétrica precoce que
permite detetar este tipo de implantação
Objectivos: Descrição de um caso raro de gravidez ectópica implantada na histerorrafia da cesariana anterior, diagnosticado por ecografia.
Metodologia: Apresentação de dados clínicos, imagens ecográficas, terapeutica e seguimento.
Resultados e Conclusões: Embora a atitude expectante seja adotada em alguns casos, os dados atualmente disponíveis, sugerem a interrupção da gravidez,
uma vez feito o diagnóstico deste tipo de implantação
Palavras-chave: Gravidez ectópica, histerorrafia de cesariana anterior.

Resultados e Conclusões: A idade média em G1 e G2
foi sobreponível (32 anos); IMC médio G1: 22Kg/m2
e G2: 35Kg/m2. A taxa de aborto espontâneo foi 18%
em ambos os grupos. A morbilidade prévia à gestação,
foi em G1: HTA: 2%, patologia nefrológica 2% e patologia hematológica 6%; e em G2: diabetes 2%, HTA
28%, patologia nefrológica 6% e hematológica 4%. Foram vigiadas em consulta de sub-especialidade: G1:
32% vs G2: 72%. Tiveram diabetes gestacional,
14%(G1) vs 22% (G2). A percentagem de DPPNI,
RCF e APPT foi semelhante; a taxa de pré-eclampsia
foi 2% (G1) vs 26% (G2). Tiveram PPT 10%( G1) vs
6% (G2). A taxa de CSA foi 36% (G1) vs 42% (G2).
Tiveram complicações neonatais 16% dos recém-nascidos (G1) vs 18% (G2), sendo a mais frequente o baixo peso/muito baixo peso ao nascimento (14% vs 16%
respetivamente). A taxa de internamento na UCIN foi
10% (G1) vs 6% (G2).
Concluindo, a taxa de complicações obstétricas foi
superior no grupo 2, (14% vs 38%) sendo este valor estatisticamente significativo (p-value 0,006). As grávidas obesas tiveram mais outcomes neonatais desfavoráveis, embora sem significado estatístico (p-value
0,339).
Palavras-chave: Obesidade.

P120 – IMPACTO OBSTÉTRICO E NEONATAL DA
OBESIDADE MATERNA

P121 – INCIDÊNCIA, FATORES DE RISCO E
IMPLICAÇÕES MATERNAS DAS INFEÇÕES
DA FERIDA OPERATÓRIA EM OBSTETRÍCIA:
A NOSSA EXPERIÊNCIA

Filipa Mendes Coutinho1; Iolanda Ferreira1;
Dora Antunes1; Filipa Sousa1; Teresa Bombas1;
Paulo Moura1
1. Serviço de Obstetrícia A - Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra, Coimbra

Introdução: A Obesidade é um problema de saúde pública e tem sido apontada como um fator de risco para
complicações obstétricas e perinatais. Segundo o ultimo inquérito nacional, a obesidade atinge 15% das mulheres em idade fértil.
Objectivos: Comparar a incidência de complicações
obstétricas e perinatais em grávidas com IMC pré-concecional normal e com excesso de peso/obesidade.
Metodologia: Estudo retrospetivo incluindo 100 grávidas vigiadas no Serviço, distribuídas em: Grupo
1(G1-50 gravidas) - Peso normal (18,5 < IMC < 25
kg/m2); Grupo2 (G2- 50 grávidas) – Excesso de peso
e obesidade (IMC >25Kg/m2). Foram analisados: Idade, paridade, morbilidade obstétrica e morbilidade perinatal. Foi realizada análise estatística utilizando
SPSS®22.
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Cláudia Miranda1; Diana Coelho1; Ana Maria Andrade1
1. Hospital Senhora da Oliveira, Guimarães

Introdução: Segundo a literatura, a infeção da ferida
resultante de procedimento obstétrico (IFO) é pouco
frequente, variando a taxa de incidência de infeção da
episiotomia no parto vaginal de 0,35 a 10% e a taxa de
infeção do local cirúrgico de cesariana de 2,5 a 16%.
Objectivos: Avaliar a incidência, fatores de risco e implicações maternas associadas à IFO (episiotomia e infeção de local cirúrgico de cesariana).
Metodologia: Estudo de coorte retrospetivo, entre dezembro de 2015 a fevereiro 2017, num total de 2641
partos registados (1931 partos por via vaginal e 710 cesarianas) no serviço de obstetrícia do Hospital Senhora da Oliveira, Guimarães. O diagnóstico de infeção da
episiotomia e infeção do local cirúrgico foi realizado segundo os critérios do Centers for Disease Control and
Prevention de 2017.
Resultados e Conclusões: No período em análise, a
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incidência de infeção de episiotomia foi de 0,10 %
(n=2) e a de infeção do local cirúrgico de cesariana foi
de 1,41 % (n=10). Dos 10 casos de infeção do local cirúrgico de cesariana, 9 ocorreram em cesarianas urgentes ou emergentes. Na totalidade dos casos foi cumprida a profilaxia antibiótica recomendada pela Direção-Geral da Saúde. Para além da via de parto, foram
identificados como potenciais fatores de risco para
IFO, a rotura prematura de membranas (n=6), antecedentes de cesariana anterior (n=4), anemia (Hb <11
g/dl) (n=4), e obesidade (IMC> 30 Kg/m2) (n=2).
A nossa incidência de IFO está abaixo do valor descrito na literatura, o que se poderá explicar pelo facto
das primeiras manifestações clínicas ocorrerem após a
alta hospitalar, sendo muitas vezes, as situações menos
complicadas, eficazmente geridas nos Cuidados de
Saúde Primários. Apesar de pouco frequente, a IFO é
um importante outcome obstétrico que nunca deve ser
descurado. A identificação de fatores de risco associados à sua ocorrência poderá contribuir para uma abordagem mais individualizada destas puérperas.
Palavras-chave: Infeção episiotomia, infeção cesariana, incidência, fatores de risco.

P122 – UMA MANIFESTAÇÃO POUCO
FREQUENTE DE TRIPLOIDIA – A PROPÓSITO DE
UM CASO CLÍNICO

gico), recorre à consulta externa de diagnóstico prénatal (DPN) do Centro Hospitalar do Baixo Vouga
(CHBV) por anomalia ecográfica detectada em ecografia do 1º trimestre. Repetiu-se ecografia às 12 semanas + 2 dias de gestação e visualizou-se ecograficamente feto com vitalidade, placenta posterior, cordão
umbilical com dois vasos e líquido amniótico em quantidade normal. Na avaliação dos marcadores ecográficos objectivou-se anomalia do polo cefálico compatível com holoprosencefalia e ausência do osso nasal,
tendo sido proposto diagnóstico invasivo. Efectuou-se
amniocentese ultra precoce por dificuldades técnicas
inerentes à localização placentar que impossibilitaram
a biópsia de vilosidade coriónicas (BVC). Por multiplex-PCR quantitativo obteve-se padrão sugestivo de
triploidia, XXY. A análise convencional do cariótipo
confirmou a constituição fetal triplóide. A situação clínica foi explicada à doente que optou por realizar interrupção médica da gravidez (IMG).
A holoprosencefalia é uma anomalia rara do sistema nervoso central, presente em cerca de 1,31,7/10000 gestações. Perante o diagnóstico ecográfico
desta entidade, o estudo genético invasivo deve ser
sempre oferecido ao casal, apesar do prognóstico ser
invariavelmente desfavorável.
Palavras-chave: Holoprosencefalia, triploidia.

Ana Marta Pinto1; Maria Boia1; Anabel Ferreira1;
Isabel Ferreira1; Maria José Almeida1; Sara Neto1

P123 – PLACENTA PRÉVIA E PERCRETA:
MORBILIDADE MATERNO-FETAL ACRESCIDA

1. Centro Hospitalar do Baixo Vouga, Aveiro

Marta Luísa Rodrigues1; Prescillia Marques1;
Rute Branco1; Bruna Ambrósio1; Florência Sepúlveda1;
Ana Cristina Costa1; Antónia Nazaré1

Introdução: A holoprosencefalia consiste numa incompleta ou ausente separação do prosencéfalo em
dois hemisférios cerebrais durante o desenvolvimento
embrionário. A esta anomalia associam-se frequentemente dismorfias da linha média com um variável espectro de gravidade, nomeadamente ciclopia, cebocefalia ou alterações menos exuberantes como ausência
do osso nasal. Na maioria dos casos, a holoprosencefalia surge esporadicamente, estando no entanto associada a alterações do cariótipo em 25-50%, com a trissomia do 13 a constituir a alteração mais documentada na literatura.
Objectivos: Descrição de um caso clínico de diagnóstico ecográfico de holoprosencefalia e revisão das causas etiológicas desta entidade.
Metodologia: Pesquisa da literatura publicada e análise do processo clínico.
Resultados e Conclusões: Grávida de 30 anos, GII
P0 (1 aborto espontâneo, sem estudo anatomopatoló-

Acta Obstet Ginecol Port 2017;11(suplemento):36-117

1. Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, Amadora

Introdução: A placenta prévia (PP), definida quando
a placenta recobre o orifício interno do colo uterino,
tem uma incidência de cerca 1/300 e a sua apresentação mais comum é a hemorragia indolor. A sua fisiopatologia é incerta, mas existem fatores de risco que levam a uma maior predisposição. Pode estar associada
a placenta acreta, increta ou, na sua forma mais grave,
percreta, conforme a inserção nas camadas uterinas.
Objectivos: Relacionar factores de risco para PP e,
consequentemente, repercussões materno-fetais.
Metodologia: Apresentação de um caso clínico e revisão da literatura.
Resultados e Conclusões: Grávida de 37anos, negra,
índice obstétrico: 9019 (três cesarianas; um aborto espontâneo), obesa. Gravidez mal vigiada.
Por hemorragia vaginal e inexistência de vaga na
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Neonatologia, foi transferida de outro hospital às 23
semanas e 2 dias no contexto de PP total. Ficou internada para vigilância após ter realizado uma ecografia
que confirmou o diagnóstico de PP total sem aparente descolamento. A ressonância magnética pélvica demonstrou PP e acreta, com suspeita de percretismo na
vertente inferior direita do corpo uterino. Cumpriu repouso absoluto, protocolo de maturação pulmonar fetal e manteve-se clínica e hemodinamicamente estável.
Às 27 semanas, reiniciou perda hemática vaginal
persistente em moderada quantidade e, ecograficamente, constatou-se zonas de desinserção intra-placentar sugestivas de descolamento. Decidiu-se cesariana emergente. Por hemorragia incontrolável realizou-se histerectomia total e salpingectomia bilateral,
com necessidade de suporte transfusional. Permaneceu 3 dias nos Cuidados Intensivos. Recém-nascido
com 900g, Índice Apgar 4/5/7, ventilado e transferido
para os Cuidados Intensivos, onde se constatou anemia
grave, sépsis e hemorragia cerebelosa.
Estudo anátomo-patológico de peça operatória
confirmou placenta percreta.
Este caso reporta um exemplo de PP numa grávida
com múltiplos fatores de risco (idade materna avançada, multiparidade, três cesarianas e um aborto anteriores), no qual resultou num parto pré-termo com
consequências quer maternas, quer neonatais. Destaca-se a importância da PP na patologia obstétrica, dada
à sua elevada morbi-mortalidade materno-fetal.
Palavras-chave: Placenta prévia, acreta, percreta, histerectomia.

P124 – PARALISIA FACIAL PERIFÉRICA
IDIOPÁTICA DE BELL NUMA GRAVIDEZ DE
TERMO
Marta Luísa Rodrigues1; Rute Branco1;
Prescillia Marques1; Bruna Ambrósio1;
Florência Sepúlveda1; Ana Cristina Costa1;
Antónia Nazaré1
1. Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, Amadora

Introdução: A paralisia de Bell (PB) ou paralisia facial
periférica idiopática, é definida como paralisia aguda
do sétimo nervo craniano (nervo facial), que resulta
numa assimetria da expressão facial. Tem uma incidência anual de 13-34:100000 pessoas, sendo esta três
vezes superior no 3º trimestre da gravidez e puerpério.
A razão deste aumento não é clara, mas pensa-se estar
relacionado pela maior predisposição de formação de
edemas e, consequentemente, compressão do nervo.
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Outro potencial fator etiológico inclui a hipercoagulabilidade, verificada neste período, que conduz à trombose do vasa nervosum do nervo.
Objectivos: Relacionar PB e morbilidade materno-fetal.
Metodologia: Apresentação de um caso clínico e revisão da literatura.
Resultados e Conclusões: Grávida de 24 anos, caucasiana, G2P1, antecedente de hipertensão arterial induzida pela gravidez atual (HIG). Gravidez vigiada.
Às 39 semanas e 2 dias de gestação, recorreu ao serviço de urgência por diminuição da acuidade auditiva,
disgeusia, dificuldade em encerrar o olho esquerdo e
boca, assim como mobilização do lado esquerdo da
face. Quadro com dois dias de evolução e caráter progressivo. Referiu ainda cefaleias e controlo inadequado da tensão arterial. À observação, pela neurologia:
ausência de rugas no andar superior da face, parésia do
músculo orbicular do olho esquerdo, sem resistência
ao seu encerramento, parésia do músculo orbicular do
lábio à esquerda, hipoacusia à esquerda. Sem outras alterações motoro-sensitivas. Confirmou-se o diagnóstico de PB grau IV (escala House-Brackmann). Iniciou
corticoterapia oral e fisioterapia.
Cesariana eletiva às 40 semanas por falha na indução do trabalho de parto – Recém-nascido 3685g, Índice Apgar 9/10/10, sem malformações aparentes. Durante o internamento, verificou-se melhoria progressiva da sintomatologia descrita e perfil tensional.
Descreveu-se um caso típico de PB, numa grávida
de termo com HIG, sem repercussões materno-fetais
graves. De realçar, que vários estudos afirmam haver
uma associação entre PB na gravidez e distúrbios da
tensão arterial que ocorrem durante a mesma, nomeadamente, um possível preditor de pré-eclâmpsia.
Palavras-chave: Paralisia de Bell, paralisia facial, hipertensão arterial.

P125 – FATORES PROGNÓSTICOS DE PARTO
VAGINAL EM GRÁVIDAS COM CESARIANA
ANTERIOR
Adriano Soares1; Vanessa Silva1; Ricardo Santos1;
Horácio Azevedo1
1. HSO – Guimarães, Guimarães

Introdução: A melhor conduta obstétrica em gestações subsequentes a uma cesariana (CST) é tema de
debate recorrente. O parto vaginal bem-sucedido tem,
no entanto, inúmeros benefícios a curto e longo prazo.
Objectivos: O nosso objetivo foi estudar os fatores de
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bom e mau prognóstico para parto vaginal nas mulheres com CST anterior no nosso centro.
Metodologia: Foi efetuado uma coorte retrospetiva
com uma amostra consecutiva de 374 mulheres com
gestações únicas.
Resultados e Conclusões: Os resultados obtidos da
análise univariada mostraram que a altura materna superior ou igual à média da população (p<0,05), um parto vaginal anterior (p<0,05), o índice de Bishop à
admissão superior a 6 (p<0,05), o início do trabalho de
parto espontâneo (p<0,05), a idade gestacional no momento do parto inferior a 40 semanas (p<0,05) e o peso
do Recém-Nascido inferior a 4000g (p<0,05) são factores de bom prognóstico para parto vaginal. Dos motivos de CST anterior verificou-se que a incompatibilidade feto pélvica (p<0,05) é fator de mau prognóstico enquanto a apresentação fetal anómala é fator de
bom prognóstico (p<0,05) quando comparados com
outros motivos de CST anterior. A análise multivariada por regressão logística mostrou que são todos fatores de prognóstico independentes.
Apesar do parto vaginal em mulheres submetidas
anteriormente a CST ser seguro, poderemos beneficiar de uma abordagem em que probabilidade de sucesso determine ou contraindique intervenções, nomeadamente indução de trabalho de parto.
Palavras-chave: Cesariana anterior, parto vaginal.

P126 – EXAMES INVASIVOS DE DIAGNÓSTICO
PRÉ-NATAL - CASUÍSTICA DE UMA UNIDADE DE
DIAGNÓSTICO PRÉ-NATAL
Mariana Carlos Alves1; Rita Torres Martins2;
Maria Manuel Torrão3; Manuela Ferreira3;
Angelina Pinheiro3
1. Hospital de Santa Luzia, Unidade Local de Saúde do Alto Minho,
Viana do Castelo
2. Hospital de Faro, Centro Hospitalar do Algarve, Faro
3. Centro Hospitalar do Médio Ave, Famalicão – CHMA, Famalicão

Introdução: Os exames invasivos permitem o diagnóstico de aneuplodias fetais. As indicações para realização da amniocentese ou biópsia das vilosidades coriónicas incluem, entre outros, risco aumentado de aneuploidia fetal, de doença genética ou bioquímica fetal e
infeções transmitidas verticalmente.
Objectivos: Avaliar os resultados dos exames invasivos
para diagnóstico de aneuploidias e correlação com o
resultado do rastreio combinado do 1º trimestre, na
Unidade de Diagnóstico Pré-Natal do CHMA.
Metodologia: Estudo retrospetivo das grávidas submetidas a exame invasivo de diagnóstico, entre
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1/1/2015 e 31/12/2016, pela consulta do processo eletrónico (Astraia®, Sclínico®).
Resultados e Conclusões: Efetuaram-se, no CHMA,
no período referido, 189 exames invasivos de diagnóstico, correspondendo 151 (79,9%) a amniocenteses e
38 (20,1%) a biópsias das vilosidades coriónicas. A idade média das grávidas foi de 35 anos.
Os principais motivos para a realização destes foram: rastreio combinado do 1º trimestre positivo para
trissomia 21 (T21) (60,3%), idade materna avançada
(12,7%), alteração na ecografia morfológica (8,5%) e
presença de higroma cístico (6,8%).
O cariótipo fetal foi normal em 169 casos (89,0%),
14 casos com T21 (7,4%), 5 casos com T18 (2,6%), 1
caso com Síndrome de Turner (0,5%) e 1 caso com Triploidia XXX (0,5%). Dos 169 casos com cariótipo normal, quatro tinham alteração no array e um Síndrome
de Dandy-Walker; Dos casos com alteração no cariótipo ou no array, 18 (69,2%) realizaram IMG e em 3
(1,6%) verificou-se morte fetal intra-uterina.
O rastreio pré-natal seleciona grupos de risco com
indicação do exame invasivo de diagnóstico, permitindo o diagnóstico de patologia fetal. O rastreio combinado do 1º trimestre foi o principal motivo para realização deste exame, com elevada taxa de deteção do risco de malformações fetais e baixo número de falsos negativos, alinhando com o descrito na literatura. A
biópsia das vilosidades coriónicas é, seguramente, o
exame invasivo de eleição, obtendo-se resultados numa
idade gestacional mais precoce.
Palavras-chave: Exames invasivos de diagnóstico,
diagnóstico pré-natal.

P127 – PARTO PRÉ-TERMO NA REGIÃO
AUTÓNOMA DA MADEIRA
Carlos Silva Macedo1; Sara Camara1; Filipa Coelho1;
Filipa Reis1; Cremilda Barros1; Zeferino Pina1;
Joaquim Vieira1
1. Hospital Dr. Nélio Mendonça, Funchal

Introdução: Por definição, o parto pré-termo é aquele que ocorre antes da 37ª semana de gestação. Perante a associação da prematuridade a uma elevada morbilidade do recém-nascido, e dado que constitui a principal causa de mortalidade perinatal, a identificação
das grávidas em risco, bem como o reconhecimento
dos sinais de alarme por estas, assumem uma relevante importância.
Objectivos: Casuística dos partos pré-termo do Hospital Dr. Nélio Mendonça (HNM), Funchal.
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Metodologia: Estudo retrospetivo descritivo de 2012
a 2016. Foram incluídas as grávidas com parto pré-termo no HNM, e os partos de termo como grupo de
controlo. Foram excluídas as gravidezes de tempo indeterminado. Os dados foram recolhidos dos processos hospitalares: dados sociodemográficos, co-morbilidades, antecedentes obstétricos, intercorrências da
gravidez, tipo de parto e dados do recém-nascido.
Resultados e Conclusões Dos 8921 partos no HNM,
545(6,1%) foram partos pré-termo (24 semanas às 36
semanas). Destes, 219 (40,2%) ocorreram antes das 35
semanas. No grupo de estudo (Vs grupo de controlo),
a média de idades foi de 31,5 anos (Vs 30,9), 58% (Vs
53%) eram nulíparas e em 1,5% (Vs 0,6%) havia antecedentes de parto pré-termo. Relativamente às intercorrências da gravidez estas ocorreram em 54% (Vs
33%), a destacar a diabetes gestacional e distúrbios hipertensivos. A taxa de cesariana foi de 40% (Vs 27%) e
a taxa de partos instrumentados de 12% (Vs 23%). O
peso médio dos recém-nascidos foi de 2272gr (Vs
3270), e verificou-se um peso <P3 em 12% (Vs 4%) dos
casos. O índice de apgar médio ao 1º minuto foi de 8,2
(Vs 8,9), e ao 5º minuto de 9,3 (Vs 9,9). A taxa de gravidezes gemelares foi de 15%(Vs 0,6%).
O objetivo da terapêutica instituída é frequentemente, o de adiar o parto de forma a serem conseguidas melhores condições fetais e técnicas. Nestas situações, uma unidade neonatologia diferenciada é um dos
recursos mais importantes para a obtenção de melhores prognósticos.
Palavras-chave: Parto pré-termo, prematuridade, cesariana.

P128 – INFLUÊNCIA DO TRIMESTRE DE
DIAGNÓSTICO NOS OUTCOMES DA DIABETES
GESTACIONAL
Prescillia Marques1; Rute Branco1;
Marta Rodrigues1; Elsa Landim1; Helena Vicente1;
Marta Marum1; Ana Cristina Costa1; Antónia Nazaré1
1. Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca EPE, Amadora

Introdução: A diabetes gestacional (DG) é considerada um subtipo de intolerância aos hidratos de carbono, diagnosticado pela primeira vez no decurso da
gravidez, estando associada a maior incidência de morbilidade materna, perinatal e neonatal.
Objectivos: Analisar terapêutica utilizada, comorbilidades maternas, tipo de parto e peso dos recém-nascidos (RN), de acordo o trimestre de diagnóstico da
DG, em mulheres seguidas na consulta de Diabetes e
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Gravidez do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, Lisboa.
Metodologia: Realizou-se um estudo observacional
retrospectivo baseado na análise dos processos clínicos
de 278 grávidas com DG, com parto entre janeiro 2015
e dezembro 2016, com foco nos dados de avaliação antropométrica e avaliação médica, nomeadamente tratamento farmacológico, tipo de parto, comorbilidades
maternas e peso dos RN. As grávidas foram distribuídas por três grupos, consoante o trimestre de diagnóstico de DG: grupo 1 (1ºtrimestre), grupo 2 (2ºtrimestre) e grupo 3 (3ºtrimestre). Realizou-se análise estatística recorrendo ao software SPSS ® 20.
Resultados e Conclusões: Das 278 grávidas com diagnóstico de DG, 266 mantiveram seguimento na consulta, sendo 77 (28,9%) pertencentes ao grupo 1, 157
(59%) ao grupo 2 e 32 (12,1%) ao grupo 3. Em relação
à terapêutica, foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre grupos (p-value=0,009),
verificando-se, no grupo 3, um aumento do uso da dieta e diminuição no uso de metformina. Não se verificaram diferenças significativas no peso dos RN entre
os 3 grupos (p-value = 0,082), nem se documentou nenhum caso de macrossomia. Quanto às restantes variáveis, não foram encontradas diferenças significativas
entre os grupos. Da análise estatística realizada constatou-se que não existem diferenças significativas
quando o diagnóstico de DG é realizado em qualquer
dos trimestres face aos outcomes estudados (tipo de
parto e comorbilidades maternas). Assim, independentemente do trimestre do diagnóstico, a abordagem
da DG deverá ser no sentido de um correcto controlo
metabólico, para que se consigam desfechos perinatais
satisfatórios.
Palavras-chave: Diabetes gestacional, trimestre.

P129 – LÚPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO
INAUGURAL NA GRAVIDEZ – UM CASO CLÍNICO
Sara Nunes1; Inês Sá1; Cátia Carnide1;
Fernando Salvador2; Rosário Lopes1;
Osvaldo Moutinho1
1. Serviço de Ginecologia/Obstetrícia, Centro Hospitalar Trás-osMontes e Alto Douro, Vila Real
2. Serviço de Medicina Interna, Centro Hospitalar Trás-os-Montes e
Alto Douro, Vila Real

Introdução: O lúpus eritematoso sistémico (LES)
atinge mais frequentemente mulheres em idade fértil,
sendo controverso o agravamento da doença durante a
gravidez. Na maioria dos casos, existe diagnóstico prévio, estando aconselhado um período de 6 meses de es-
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tabilização clínica antes da concepção. Os diagnósticos
de novo durante a gravidez são raros, estando descritos
apenas 3 casos desde 2012.
Objectivos: Apresentação de um caso clínico de LES
inaugural na gravidez.
Metodologia: Consulta do processo clínico
Resultados e Conclusões: Grávida caucasiana, de 31
anos, 2G1P, saudável, foi encaminhada às 23 semanas
para a consulta de obstetrícia por um quadro de poliartralgias migratórias, astenia, rash malar e alopécia ligeira, em evolução desde as 13 semanas. Analiticamente apresentava: anemia (Hb 9,5 g/dL) normocítica/normocrómica e linfopenia; VS aumentada e níveis
de complemento diminuídos; ANA> 1:1280 e anti-DsDNA, anti-Sm, anti-RNP e anti-SSA positivos;
anticorpos anti-fosfolipídicos negativos. Iniciou tratamento com hidroxicloroquina 400 mg/dia e prednisolona 10 mg/dia às 25 semanas, sob orientação de Medicina Interna. Por ausência de melhoria clínica, nomeadamente da sintomatologia articular, foi adicionada azatioprina 100mg/dia às 32 semanas com posterior
aumento para as 200mg/dia às 34 semanas. A função
renal e a tensão arterial mantiveram-se normais durante toda a gravidez. O feto manteve sempre um crescimento harmonioso no percentil 30 e não desenvolveu sinais de bloqueio cardíaco. O parto foi espontâneo e eutócico, às 37 semanas e 2 dias, com o nascimento de um nado-vivo saudável, do sexo masculino,
com 2950g e Apgar 9/10/10.
O caso apresentado é raro na prática obstétrica, não
existindo orientações bem estabelecidas para a vigilância destas grávidas. Apesar do controlo sintomático articular inadequado, verificou-se bom desfecho
obstétrico e perinatal. A manutenção da função renal
e tensão arterial maternas dentro dos valores de referência, poderão ter contribuído para os bons resultados
obtidos.
Palavras-chave: Lúpus eritematoso sistémico (LES);
gravidez; bloqueio cardíaco fetal; auto-imunidade.

P130 – ENDOMETRITE PUERPERAL –
CASUÍSTICA DE 3 ANOS
Elisa Soares1; Ana Estevinho1; Ana Carvalho1;
Conceição Nunes1; Olímpia do Carmo1
1. Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, Penafiel

partos vaginais e até 27% nas cesarianas.
A terapêutica antibiótica endovenosa é mandatória
e o esquema mais utilizado é a associação de clindamicina e gentamicina.
Objectivos: Avaliar a prevalência, fatores de risco e
evolução de casos de endometrite pós-parto no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) durante os
anos 2014, 2015 e 2016.
Metodologia: Efetuada análise retrospetiva, através da
consulta de processos clínicos de puérperas internadas
no CHTS com o diagnóstico de endometrite puerperal.
Resultados e Conclusões: A prevalência global de endometrite puerperal foi de 0,08 %, num total de 7145
partos.
A mediana da idade materna foi de 27 anos. Identificou-se um caso de vigilância pré-natal tardia, a partir das 30 semanas de gestação; nos restantes a vigilância foi adequada. Verificou-se uma taxa de colonização
por SGB de 37,5%. O início do trabalho de parto foi
espontâneo em 62,5% dos casos. O tempo médio de
rotura de membranas foi de 7 horas e não foi constatada a presença de líquido amniótico meconial em nenhum dos casos. A duração média da fase ativa do trabalho de parto foi de 4,33 horas. Verificou-se que 75%
dos partos foram vaginais, 50% dos quais foram instrumentados. Em 25% dos casos verificou-se parto por
cesariana, todos em contexto de urgência. Em média,
as puérperas foram internadas no 11º dia de puerpério
e a duração do internamento foi de 6,8 dias. Em todos
os casos a evolução foi favorável após instituição de antibioterapia.
No nosso estudo a prevalência de endometrite puerperal foi significativamente inferior à descrita na literatura. Contrariamente ao expectável a prevalência foi
ligeiramente superior nos partos vaginais (0,09%), relativamente às cesarianas (0,05%), facto que poderá relacionar-se com a realização de antibioterapia profilática nestas.
Palavras-chave: Endometrite puerperal, endometrite
pós-parto.

P131 – PENFIGÓIDE GESTACIONAL – A RARIDADE
DENTRO DA RARIDADE
Rute Branco1; Prescillia Marques1; Marta Rodrigues1;
Chong Ching1; Ana Cristina Costa1; Antónia Nazaré1
1. Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, Amadora

Introdução: A endometrite puerperal é, geralmente,
uma infeção polimicrobiana causada por bactérias da
flora vaginal normal.
Estima-se que a sua prevalência é cerca de 1-3% nos
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Introdução: O penfigóide gestacional (PG) constitui
uma dermatose bolhosa auto-imune, exclusiva da gravidez. Tem uma incidência de 1/ 20 000 a 50 000 gra-
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videzes. Na maioria dos casos inicia-se no 2º ou 3º trimestre da gravidez, registando-se apenas ¼ dos casos
no pós-parto imediato. Tem um prognóstico favorável, porém existe um elevado risco de recorrência numa
futura gravidez.
Objectivos: Descrição de um caso de Penfigóide Gestacional.
Metodologia: Mulher de 30 anos, raça negra, grávida,
IO:0010, com antecedentes de tiroidectomia há 6 anos,
medicada com eutirox 137mcg. Gestação espontânea
vigiada por médico obstetra. Sem intercorrências até às
38 semanas, altura em que foi internada por colestase
gravídica e subida tensional, tendo sido medicada com
Ácido ursodexocicólico oral (500mg 12/12h). Parto
eutócico às 38s+2d, após indução com 1 aplicação de
50 mcg de misoprostol. Recém-nascido masculino,
2705g, IA 9’10’10’. Nas primeiras 24 horas do puerpério inicia quadro de dermatose pruriginosa caracterizada por pápulas eritematosas na região periumbilical, confluentes nas coxas e pernas. Aparecimento posterior de bolhas tensas, de conteúdo citrino, ao nível das
coxas. Iniciou hidroxizina 25mg 8/8h sem melhora.
Por agravamento das lesões iniciou hidrocortisona
200mg ev, clemastina ev, tendo sido encaminhada para
o serviço de urgência de dermatologia do Hospital de
Santa Maria. Procedeu-se à biópsia e à realização de
imunofluorescência. Foi decidido iniciar tratamento
com prednisolona 10mg 1x dia, betametasona creme
2x dia, cetirizina 10mg 8/8h. O resultado anatomopatológico revelou tratar-se de penfigóide gestacional.
A reavaliação após terapêutica ainda está a decorrer.
Resultados e Conclusões: Este caso ilustra uma situação rara, não só pela baixa incidência do PG, bem como
pela sua ocorrência durante o puerpério. Destaca-se a
importância do diagnóstico desta situação clínica e a
necessidade de uma abordagem individualizada e multidisciplinar, não nos esquecendo da possibilidade de
recorrências nas gestações subsequentes, apresentando-se de uma forma mais precoce e mais grave.
Palavras-chave: Penfigóide gestacional, gravidez, dermatose bolhosa, auto-imune.

que ocorre entre a 22ª e o fim da 36ª semana de gestação. Na europa, durante a última década, a prevalência
de parto pré-termo tem-se mantido constante entre 5
e 9%, apesar da melhoria dos cuidados de Saúde Pré-natal e da disponibilidade de agentes tocolíticos. O
parto pré-termo é responsável por 75% da mortalidade neonatal europeia. A identificação dos seus fatores
de risco pode auxiliar na melhoria do prognóstico.
Objectivos: Investigar as causas mais comuns de
ameaça e de parto pré-termo, ocorridos no CHAlgarve centro de apoio perinatal diferenciado, nos anos
2015 e 2016 e identificar fatores de risco envolvidos.
Metodologia: Após autorização da comissão de ética
da instituição, recolheu-se informação dos processos
clínicos das mulheres admitidas no CHAlgarve entre
o dia 01-01-2015 a 31-12-2016 com o diagnóstico
ameaça de parto pré-termo. Realizou-se a análise estatística no SPSS 23
Resultados e Conclusões: Totalizaram-se 178 casos
dos quais foram excluídas 52 por ausência de dados relativos ao parto (exterior á nossa instituição) ou por codificação incorreta. A média de idades da amostra foi
de 29 anos. Dos 126 restantes casos 26,9% teve parto
pré termo, apenas 7,6% dos quais se deram antes da 34ª
semana de gestação. Existe antecedentes de infertilidade e gravidez após técnicas de reprodução medicamente assistida em 4,9% da amostra. Foram diagnosticados
em 23% infeções do trato urinário. 8% das mulheres tinham história de parto pré-termo anterior e 9,8% apresentavam hemorragia na admissão. A amostra é constituída por 8,2% de gravidezes gemelares.
Como descrito na literatura, a gravidez múltipla, a
história de pré- termo, genitorragia durante a gravidez
e as infeções do trato urinário são fatores de risco para
o parto pré-termo.
Palavras-chave: Ameça de parto pré-termo, fatores
de risco, epidemiologia.

P132 – EPIDEMIOLOGIA DA AMEAÇA DE PARTO
PRÉ-TERMO NO CENTRO HOSPITALAR DO
ALGARVE-UNIDADE FARO

Rita Vicente Costa1; Mariline D’oliveira1;
Ana Carolina Rocha1; Gunes Karakus1;
Ana Rita Vicente1; Judite Matias1

João Pinto1; Carolina Gomes1; Vera Ribeiro1;
Amalia Pacheco1; Ana Paula Silva1

1. Hospital Distrital de Santarém, Santarém

1. Centro Hospitalar do Algarve

Introdução: Parto pré-termo define-se como aquele
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P133 – TAXA DE CESARIANAS NO HOSPITAL
DISTRITAL DE SANTARÉM E SUAS INDICAÇÕES
– ANÁLISE COM RECURSO À CLASSIFICAÇÃO
DE ROBSON

Introdução: A cesariana está geralmente associada a
mais custos e complicações maternas e neonatais que
o parto vaginal. Globalmente, a taxa de cesarianas tem
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aumentado. Em 2015, a Organização Mundial de Saúde (OMS) propôs que a classificação de Robson fosse
usada como instrumento padrão para avaliar, monitorizar e comparar taxas de cesarianas.
Objectivos: Analisar a taxa de cesarianas no Hospital
Distrital de Santarém (HDS) de acordo com a classificação de Robson, avaliando também qual a indicação
principal do procedimento.
Metodologia: Recolhemos os dados relativos às cesarianas realizadas no HDS entre 2015 e 2016. Aplicámos a classificação de Robson e identificámos o motivo principal para realização de cesariana seguindo o
modelo sugerido pela Direção Geral de Saúde na Norma 001/2015.
Resultados e Conclusões: Verificou-se uma taxa de
cesarianas de 27,7%, valor inferior à média nacional
(provisória) em 2015 (32,9%). Os grupos de Robson 1,
2 e 5 corresponderam a 66,27% do número total de cesarianas e o último foi o que teve maior contribuição
individual. As nulíparas contribuíram para grande parte do total de cesarianas. Assim, tendo em vista a redução da taxa de cesarianas, os esforços devem centrar-se em evitar a primeira cesariana e permitir o início espontâneo do trabalho de parto (TP).
As principais indicações para cesariana foram: suspeita de incompatibilidade feto-pélvica, estado fetal não
tranquilizador intraparto, situação/apresentação fetal
anómala e TP estacionário. É essencial a formação das
equipas multidisciplinares em cardiotocografia e dinâmica do TP para melhor interpretar situações clínicas.
A taxa de cesarianas não deve ser interpretada isoladamente. A realização de estudos multicêntricos utilizando a classificação de Robson poderá promover a
implementação de estratégias com impactos positivos
na saúde materno-fetal.
Palavras-chave: Taxa de cesarianas, indicação de cesariana, classificação de Robson, parto.

P134 – OBESIDADE NA GRAVIDEZ: AVALIAÇÃO
RETROSPETIVA DO USO DE SERVIÇOS DE
SAÚDE
Iolanda Ferreira1; Filipa Coutinho1; Filipa Sousa1;
Dora Antunes1; Teresa Bombas1; Elsa Vasco1;
Paulo Moura1
1. Serviço de Obstetrícia A - Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra, Coimbra

Introdução: A obesidade materna é um problema de
saúde publica importante. Em Portugal estima-se que
38,6% da população tenha excesso de peso e 13,8% so-
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fra de obesidade.
Objectivos: Comparação dos recursos de saúde utilizados por grávidas obesas e não obesas.
Metodologia: Estudo retrospetivo com 100 grávidas,
escolhidas aleatoriamente, que frequentaram o nosso
Serviço de Jan/2008 a Dez/2016. Consideraram-se se
dois grupos: 50 mulheres no grupo 1 (IMC <30 kg/m2)
e 50 no grupo 2 (IMC≥ 30 kg/m2). Foram analisadas
e comparadas as seguintes variáveis: número de consultas de especialidade; recursos humanos envolvidos;
ecografias realizadas; internamentos e número de dias
de internamento e complicações na gravidez, usando o
teste U de Mann-Whitney.
Resultados e Conclusões: A média das idades foi 32,3
vs 32,4 (Grupo 1 vs Grupo 2), sendo multíparas 38%
vs 40%. O aumento de peso na gravidez foi superior no
grupo 2 em relação ao grupo 1 (13,4 vs 11,1; p= 0,04).
As mulheres obesas frequentaram um maior número
de consultas de sub-especialidade (média Grupo 2 vs
1: 0,9 vs 0,42; p < 0,001), com consequente aumento
de profissionais de saúde necessários para a vigilância
da gravidez (2,2 vs 0,6; p < 0,001). Não houve diferença no número de ecografias efetuadas (4,3 vs 4,4;
p= 0,068), nem em relação ao número de episódios de
internamento (1,26 vs 1,1; p= 0,54), notando-se, no
entanto, um aumento significativo do número de dias
de internamento no grupo 2 (5,7 vs 8,1; p= 0,04).
A pré-eclâmpsia (p= 0,001) e HTA gestacional
(p <0,001) foram mais comuns no grupo 2. O consumo de medicamentos durante a gravidez foi maior no
grupo 2 (0,8 vs 0,44; p= 0,023). A obesidade foi determinante no aumento da morbilidade e, como consequência, no aumento de recursos de saúde do que as
grávidas com peso normal.
Palavras-chave: Obesidade, gravidez, serviços de saúde.

P135 – RELATO DE CASO: CORIOANGIOMA DA
PLACENTA
Maria da Conceição Ribeiro Simões1;
Pamela de Vasconcelos Pimentel Barbosa1;
Larissa Dantas Wrobel1
1. Maternidade Municipal Mãe Esperança, Brasil

Introdução: O corioangioma é um tumor não trofoblástico placentário onde há proliferação anômala de
vasos provenientes do tecido corióôico, raro, sendo cerca de 1% do total das placentas analisadas histologicamente. Possui um difícil diagnóstico e implica em risco materno fetal, tais riscos, acredita- se, ser devido à
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existência de anastomoses vasculares feto placentárias,
com sequestração de eritrócitos e plaquetas fetais pela
massa tumoral, e consequentes alterações hemodinâmicas e cardiovasculares. Quando são pequenos, geralmente não levam a alterações fetais, mas quando são
grandes, podem levar a restrição de crescimento intra-útero, poliidrâmnio, trabalho de parto prematuro, insuficiência cardíaca congestiva e se maiores que 4 cm
de diâmetro associam-se a perda fetal de aproximadamente 40%.
Objectivos: Relatar um caso raro, ressaltando a importância do acompanhamento pré-natal e diagnóstico precose.
Metodologia: Análise epidemiológica e revisão bibliográfica de artigos sobre o assunto, associado ao relato de caso.
Resultados e Conclusões: T.A.D, 30 anos, solteira,
secundigesta, 6 consultas pré-natal, portadora de válvula mitral biológica, apresentava aumento de átrio esquerdo. Na primeira consulta tinha 17 semanas por
ecografia obstétrica de 6 semanas, assintomática, exame obstétrico normal. Na segunda consulta com 26 semanas, mantendo-se assintomática e sem alteração no
exame obstétrico. Ao exame ecográfico, apresentava
nódulo próximo da inserção do cordão de aproximadamente 5 cm de diâmetro, sugerindo corioangioma.
O parto ocorreu prematuramente no dia 27/09/2016,
cesariana por amniorrexe prematura com 28 semanas
e 4 dias. RN feminino, peso 1800 g, apgar 3/5, em anasarca, edemaciado, sendo intubado, mantido em UTI
neonatal. Após exames radiográficos, constatou-se hipoplasia pulmonar vindo à óbito no dia 28/09/2016.
Conclui-se que mesmo sendo o tumor benigno mais
frequente da placenta, a rara incidência do coriangioma e as limitações do diagnóstico ecográfico tornam o
diagnóstico pré-natal difícil. As complicações obstétricas e perinatais associados a esta doença fazem com
que seja importante o seu diagnóstico precoce e tenha
a atenção obstétrica adequada.
Palavras-chave: Placenta; complicação na gestação;
corioangioma.

do rastreio do 1º trimestre podem estar associadas a
aneuploidias mas também a complicações específicas da
gravidez. Em particular, níveis baixos de proteína plasmática A associada à gravidez (PAPP-A) no 1º trimestre estão associados a restrição do crescimento fetal, parto pré-termo e pré-eclâmpsia em fetos euplóides.
Objectivos: Descrever a relação entre o PAPP-A e os
RN leves para a idade gestacional na amostra do estudo.
Metodologia: Estudo restrospetivo de recém-nascidos (RN) leves para a idade gestacional à data do parto que nasceram entre os meses de julho de 2016 e março de 2017, e cujas mães realizaram o rastreio bioquímico do 1º trimestre no Centro Hospitalar Tâmega e
Sousa. Comparação entre este grupo de RN abaixo do
percentil 10 (<p10) e o grupo de controlo (RN de termo com peso acima do percentil 10).
Resultados e Conclusões: Foram incluídos 371 recém-nascidos no estudo. O grupo controlo correspondeu a 267 recém-nascidos (72%) e os restantes 104
(28%) corresponderam ao grupo de recém-nascidos
com peso inferior ao p10. As variáveis estudadas foram:
idade materna, IMC, paridade, níveis de PAPP-A, e
b-HCG (MoM), idade gestacional à data do parto e
peso ao nascer. Destas, tiveram significado estatístico
entre os 2 grupos: o IMC, tabagismo, PAPP-A e o
peso ao nascer.
O estudo demonstra um aumento de incidência de
RN com peso <p10 em mães fumadoras e uma relação
inversa com o IMC. Para além disso, no grupo de RN
com baixo peso existem níveis mais baixos de PAPP-A
no entanto o mesmo não se verificou com os níveis de
b-HCG.
Os resultados estão de acordo com a evidência crescente de que os marcadores bioquímicos do 1º trimestre,
principalmente o PAPP-A, são potenciais ferramentas
para construção de um modelo de rastreio para deteção
de fetos em risco de restrição do crecsimento fetal.
Palavras-chave: Peso à nascença abaixo do percentil
10; proteína plasmática A associada à gravidez.

P137 – REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISE
DE CURVAS DE CRESCIMENTO FETAL

P136 – RECÉM-NASCIDOS LEVES PARA IDADE
GESTACIONAL E VARIAÇÃO DOS MARCADORES
BIOQUÍMICOS DO 1º TRIMESTRE

Ricardo Santos1; Rui Miguelote1,2; Cristina Santos3,4;
Ricardo Cruz-Correia3,4; Luis Azevedo3,4;
João Bernardes3

Juliana Rocha1; Carla Marinho1; Graça Rodrigues1;
Pedro Enes1
1. Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, Penafiel

1. Hospital Senhora da Oliveira, Guimarães
2. Escola de Medicina, Universidade do Minho, Braga
3. Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Porto
4. CINTESIS, Porto

Introdução: As alterações nos marcadores bioquímicos

Introdução: Desde 1963, dezenas de curvas de cresci-
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mento fetal foram produzidas, cujos valores frequentemente são díspares entre si. Existirá um standard universal?
Objectivos: Comparar metodologias e valores previstos entre curvas de crescimento fetal.
Metodologia: Foi feita uma revisão sistemática da literatura na MEDLINE para valores de referência de
peso fetal ou no nascimento, escritos em inglês, português, francês ou espanhol, para uso clínico, em gestações unifetais. Foi realizada uma meta análise sobre os
valores esperados (de referência), bem como meta regressão, considerando as diferenças entre estudos.
Resultados e Conclusões: Foram encontrados 4699
estudos com a estratégia de pesquisa, cujos título e resumos foram revistos por dois autores. Foram selecionados 186 artigos para revisão de texto completo e incluídos 117. 86% dos trabalhos são sobre peso ao nascimento, 69% ajustam valores por sexo. Os valores médios para o peso fetal variam entre 614g e 904g às 24s
e 2748g e 3637g às 40s. Os valores de heterogeneidade (I2) não explicada são muito elevados, mesmo agrupando os estudos segundo os aspetos metodológicos.
A meta regressão mostra diferenças independentes
para o continente, década do estudo, tipo de datação
usada e tipo de estudo (peso ao nascer ou ecográfico).
A análise por país aparenta reduzir alguma da heterogeneidade.
As populações aparentam diferenças não justificáveis apenas pelas diferenças metodológicas dos estudos.
O continente e o país parecem contribuir para resultados de peso esperado diferente.
Estes dados reforçam que parece não haver um padrão universal de crescimento humano e reforçam a
necessidade de uso de valores de referência adequados
a cada população, ou ajustáveis.
Palavras-chave: Crescimento fetal, restrição de crescimento fetal, valores de referência.

P138 – 6 ANOS DE ABORDAGEM MÉDICA E
CIRÚRGICA NO TRATAMENTO DA GESTAÇÃO
ECTÓPICA
Rita Fernandes Dinis1; Susana Oliveira1;
Nuno Nogueira Martins1; Francisco Nogueira Martins1
1. Centro Hospitalar Tondela-Viseu

Introdução: A gestação ectópica ocorre quando a implantação do blastocisto acontece fora da cavidade uterina. Nestes casos, a localização mais comum é a tubar.
O seu diagnóstico pode ser complexo e por esse motivo ainda representa uma das principais causas de mor-
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te materna durante o primeiro trimestre da gestação.
É importante efectuar um diagnóstico precoce para
instituir o melhor tratamento atempadamente. Existem três tipos de atitude: médica, cirúrgica e expectante, em casos seleccionados.
Objectivos: analisar os casos de gestação ectópica
ocorridos entre 2011 e 2016 no Serviço dos autores.
Foram excluídos os casos que resolveram espontaneamente após vigilância e atitude expectante.
Metodologia: Estudo observacional retrospetivo com
base na consulta dos processos das mulheres com gestação ectópica neste Serviço entre Janeiro de 2011 e
Dezembro de 2016.
Resultados e Conclusões: O grupo de estudo englobou 109 mulheres com o diagnóstico de gestação ectópica e que foram alvo de tratamento. 46,8% (n=51) foram submetidas a cirurgia, 45,9% (n=50) realizam tratamento médico com metotrexato e 7,3% (n=8) necessitaram de cirurgia por falha do tratamento médico.
A média de idade foi de 31,9 anos (entre 19 e 43
anos) e 41,4% (36/87) eram primigestas. Doze mulheres que apresentavam valores de bHCG>5000
UI/mL na altura do diagnóstico realizaram tratamento médico inicialmente e cinco destas necessitaram de
tratamento cirúrgico complementar. Duas mulheres
tinham antecedentes de gestação ectópica prévia e duas
tinham realizado laqueação tubar bilateral há mais de
2 anos.
Na população em estudo, o tratamento médico teve
uma taxa de sucesso de 86,2%, sobreponível ao referido na literatura em casos selecionados (89-91%). Um
total de 19,3% tiveram rotura, que se enquadra no expectável (cerca de 18%). Os dados do estudo demonstram que para além da atitude expectante, a conduta
puramente médica da gestação ectópica representa um
importante pilar na terapêutica de uma patologia que
era classicamente tratada de forma cirúrgica.
Palavras-chave: Gestação ectópica, gestação extrauterina, metotrexato.

P139 – ÚTERO BICORPORAL E GRAVIDEZ
SIMULTÂNEA EM CADA CAVIDADE UTERINA:
A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO
Ana Castro1; Sara Nunes1; Mariana Morais1;
Joana Lisboa1; Yida Fan1; Osvaldo Moutinho1
1. CHTMAD, Vila Real

Introdução: As anomalias congénitas do trato genital
inferior feminino resultam do desenvolvimento anormal dos ductos müllerianos. O útero bicorporal resul-
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ta de um defeito na fusão dos ductos. A maioria das
doentes são assintomáticas, mas algumas podem apresentar infertilidade primária. Este tipo de anomalias
uterinas está associado a complicações obstétricas,
como abortamento espontâneo e parto pré-termo.
Objectivos: Descrever um caso clínico de gravidez simultânea em cada cavidade uterina num útero bicorporal
Metodologia: Caso clínico.
Resultados e Conclusões: Doente de 28 anos, primigesta, vigiada na consulta de Ginecologia por útero bicorporal (classificação U3b/C2/V0 da ESHRE).
Durante o estudo imagiológico da doente com ressonância magnética constatou-se rim único direito. Posteriormente, engravidou espontaneamente, constatando-se gravidez simultânea em cada cavidade uterina,
com idades gestacionais similares. Durante a sua vigilância, verificou-se crescimento fetal discordante e um
dos fetos apresentou restrição de crescimento fetal
(P9).
O parto decorreu por cesariana às 35 semanas e um
dia por restrição de crescimento de um dos fetos com
alterações fluxométricas. A cesariana decorreu sem
complicações, tendo-se realizado duas incisões separadas (uma em cada útero). Os recém-nascidos, ambos
do sexo masculino, pesavam 2500g e 2130g, apresentando ambos Índice de Apgar 9/10; tiveram alta ao 3º
dia de internamento, não se registando complicações.
O parto numa gravidez simultânea em cada cavidade uterina de um útero didelfos constitui um desafio
para a equipa obstétrica. É importante realizar a cirurgia o mais rapidamente possível, uma vez que é necessário realizar incisão em dois úteros e, além disso, uma
hemorragia abundante pode ter efeitos deletérios sobre o segundo feto.
Palavras-chave: Útero bicorporal, gravidez.

P140 – PERICARDITE AGUDA E GRAVIDEZ – UM
CASO CLÍNICO
Matilde Martins1; Rita Caldas1; Sara Cunha1; Susana
Leitão1; Cristina Costa1; Teresa Teles1
1. CHEDV, Santa Maria da Feira

Introdução: A pericardite aguda é a segunda patologia pericárdica mais comum na gravidez, sendo a idiopática e a viral as mais frequentes. O diagnóstico é realizado quando pelo menos dois de quatro critérios estão presentes: toracalgia, atrito pericárdico, alterações
electrocardiográficas e derrame pericárdico. A terapêutica consiste na administração de anti-inflamató-
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rios não esteróides (AINE’s) que estão contra-indicados na gravidez após as 20 semanas, pelo risco de encerramento precoce do canal arterial e oligoâmnios.
Objetivos: Ponderar a pericardite aguda no diagnóstico diferencial de toracalgia na gravidez.
Metodologia: Revisão retrospetiva de caso clínico.
36 anos, primigesta, 15 sem + 2 dias de gestação, antecedentes de infertilidade, hipotiroidismo e deficiência parcial em 21-hidroxilase. Recorre ao serviço de urgência por dor torácica pleurítica de início súbito, que
agrava com o decúbito e história de síndrome gripal
há 2 meses. Feto com boa vitalidade. Electrocardiograma: ritmo sinusal com extrassístoles ventriculares
isoladas, supra-ST difuso côncavo. Auscultação pulmonar sem alterações. Ecocardiograma transtorácico:
cavidades normodimensionadas, boa função biventricular, sem alterações valvulares, sem derrame ou acentuação da ecogenicidade do pericárdio. Ficou internada por pericardite aguda para tratamento com ibuprofeno 600 mg 8/8h, que manteve durante 2 semanas.Resolução completa do quadro clínico em 3
semanas.
Resultados e Conclusões: O diagnóstico e terapêutica da pericardite aguda na gravidez são semelhantes à
população em geral, sendo que os AINE’s são o tratamento de 1º linha nas gestações com menos de 20 semanas.
Palavras-chave: Gravidez, dor torácica, pericardite
aguda.

P141 – INDICAÇÕES DE PARTO POR
CESARIANA: RETROSPETIVA DE 3 ANOS
Rita Martins1; Fernanda Vilela1; Ana Edral1;
Olga Viseu1; Ana Paula Silva1
1. Centro Hospitalar do Algarve - Unidade de Faro, Faro

Introdução: O parto por cesariana tem sido alvo de
análise quanto às características demográficas das grávidas, sua indicação e resultados materno-fetais. A tentativa de redução da sua taxa, nos últimos anos, tem
sido um trabalho árduo a nível nacional. Posto isto, é
pertinente analisarmos a nossa recente realidade.
Objectivos: O objectivo deste trabalho é analisar os
dados relativos às indicações das cesarianas de 2014 a
2016, de forma a optimizar os resultados materno-fetais.
Metodologia: Foi efectuada uma avaliação retrospectiva dos registos clínicos das cesarianas ocorridas durante 2014, 2015 e 2016 no Centro Hospitalar do Algarve – Unidade de Faro. Para análise dos dados, foi
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utilizado o programa SPSS.
Resultados e Conclusões: A taxa de cesarianas nos últimos 3 anos foi de 24,7%. A indicação de cesariana
mais frequente, representando 30% dos casos, foi incompatibilidade feto-pélvica, seguida de estado fetal
não tranquilizador, com 29%, e na terceira posição temos a apresentação fetal anómala (14%). Segundo a
classificação de Robson, a classe 2 (Nulípara, gravidez
unifetal, apresentação cefálica, ≥ 37 semanas, trabalho
de parto induzido ou cesariana antes do início do trabalho de parto) ocupa a primeira posição, seguida da
classe 1 (Nulípara, gravidez unifetal, apresentação cefálica, ≥ 37 semanas, em trabalho de parto espontâneo). A maioria das cesarianas são executadas de urgência e mais frequentemente no 1º estádio do trabalho de parto. A média da idade das grávidas situa-se
nos 31 anos e mais frequentemente são primigestas.
Apenas em 0,7% dos casos o Índice de Apgar dos recém-nascidos foi inferior a 7, ao 5º minuto.
Perante os resultados obtidos é pretendido reunir
esforços por forma a tentar reduzir a taxa de cesarianas
sem agravar os outcomes materno-fetais, com especial
atenção às primigestas de modo a não condicionar o
seu futuro obstétrico.
Palavras-chave: Indicações de cesariana.

P142 – DESENVOLVIMENTO DE UMA
APLICAÇÃO MÓVEL PARA DATAÇÃO DA
GRAVIDEZ E CÁLCULO DE PERCENTIS DE PESO
FETAL
Ricardo Santos1; Cristina Santos2,3; João Bernardes2;
Ricardo Cruz-Correia2,3
1. Hospital Senhora da Oliveira, Guimarães
2. Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Porto
3. CINTESIS, Porto

Introdução: A estimativa ecográfica de peso fetal é frequentemente realizada em obstetrícia. São familiares as
tabelas ou gráficos de percentis que se consultam para
determinar o percentil de peso fetal e determinar probabilidade de patologia.
Objectivos: Desenvolver uma aplicação móvel que
permita o cálculo de percentis ajustados à idade gestacional e sexo, com base nas curvas de crescimento fetal para a população portuguesa recentemente publicadas.
Metodologia: Foi idealizado o layout e casos de uso da
aplicação para maximizar a utilidade. Foi usada a plataforma opensource MIT App inventor e Thunkable
para desenvolvimento e compilação do código para
Android. Este usa blocos que se ligam, ao invés de li-
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nhas de código. Foram adicionadas ferramentas de cálculo de idade gestacional -IG (incluindo comprimento crânio caudal - CCC) e de estimativa do peso fetal
(Hadlock dois e quatro parâmetros), para além dos
percentis por sexo.
Resultados e Conclusões: A aplicação encontra-se
disponível gratuitamente, e livre de anúncios, na loja
Android, em https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thunkable.android.ricardo_fs_santos.Por
tugueseBWCentiles.
Permite o cálculo da IG por datas de última menstruação, de conceção ou provável de parto, por binómio
ecografia/data ou por CCC, calculando todas as datas
com base num dos parâmetros. Calcula peso estimado
com base em biometrias (dois ou 4 parâmetros). Calcula o percentil por sexo para cada idade gestacional,
com precisão ao dia, entre as 24 e 42 semanas.
As aplicações móveis, pela sua disponibilidade e facilidade de utilização, podem substituir com enorme
ganho procedimentos manuais. É possível desenvolver aplicações que respondam a necessidades clínicas
sem conhecimentos avançados de programação. Neste caso, uma calculadora obstétrica pode ser útil aos
médicos e simultaneamente promover o uso de valores de referência de peso fetal produzidos e validados
para Portugal.
Palavras-chave: Android, valores de referência, curvas de crescimento fetal, sistemas de apoio à decisão
clínica.

P143 – INSUFICIÊNCIA CARDÍACA AGUDA APÓS
CESARIANA EM GRAVIDEZ TRIPLA – CASO
CLÍNICO
Maria Lúcia Moleiro1; Helena Veloso1;
Graça Buchner1; Luísa Calixto2; Rita Frada2;
Filinto Barros2; Jorge Braga1
1. Centro Materno-Infantil do Norte - Centro Hospitalar do Porto, Porto
2. Centro Hospitalar do Porto, Porto

Introdução: As complicações cardíacas peri-parto são
situações pouco frequentes, mas potencialmente fatais,
nomeadamente a cardiomiopatia peri-parto. Esta manifesta-se como insuficiência cardíaca secundária a disfunção ventricular sistólica esquerda, imediatamente
após o término da gestação ou nos meses subsequentes, sem outra causa de cardiopatia identificada.
Objectivos: Apresentação de um caso de complicação
cardíaca pós-cesariana em gravidez tripla.
Metodologia: Colheita de dados do processo clínico e
pesquisa bibliográfica na Pubmed com os termos “pe-
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ripartum cardiomyopathy”, “triplet pregnancy” e “sulprostone”.
Resultados e Conclusões: Grávida de 25 anos, primigesta, saudável, com uma gravidez tripla após indução
da ovulação, foi internada às 28 semanas por ameaça de
parto pré-termo. Realizou tocólise e indução da maturidade pulmonar fetal e, por evolução do trabalho de
parto, foi submetida a cesariana cervical baixa, às 32
semanas, sem intercorrências. Pelo risco de atonia uterina, ficou sob perfusão de sulprostona, na Unidade de
Cuidados Intermédios. Cerca de quatro horas depois,
desenvolveu quadro de edema agudo do pulmão grave, com hipertensão arterial e taquicardia. Devido a
ausência de resposta a ventilação não invasiva, nitratos
e diurético, foi transferida para os Cuidados Intensivos,
sob sedação e ventilação mecânica invasiva. O ecocardiograma transtorácico revelou dilatação ligeira do
ventrículo esquerdo com disfunção sistólica grave,
compatível com insuficiência cardíaca aguda. Na angio-tomografia computadorizada verificaram-se achados sugestivos de edema pulmonar e derrame pleural
bilateralmente, sem evidência de tromboembolia pulmonar. Iniciou terapêutica dirigida a clínica de insuficiência cardíaca aguda com melhoria significativa, sendo extubada após dois dias. Teve alta ao nono dia póscesariana, com recuperação da função ventricular, colocando-se as hipóteses diagnósticas de cardiomiopatia
peri-parto vs. efeito secundário da sulprostona.
Este caso salienta a ocorrência de complicações cardíacas peri-parto, em grávidas sem antecedentes, e a
possível evolução rápida para insuficiência cardíaca e
edema agudo do pulmão. Uma intervenção atempada
e adequada é fundamental para minimizar o risco de
morte e comprometimento da função cardíaca.
Palavras-chave: Gravidez tripla; complicações pós-parto; medicina materno-fetal; cardiomiopatia periparto.

P144 – DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO PRECOCE
DE MALFORMAÇÃO FETAL DO ESPETRO
LIMB-BODY WALL COMPLEX, A PROPÓSITO DE
UM CASO CLÍNICO

membros e deformação da coluna. Os órgãos abdominais encontram-se fora da cavidade abdominal, envolvidos por uma membrana âmnio-peritoneal aderente
directamente à placenta. O cordão umbilical é ausente ou muito curto.
Objetivos: Enfatizar o papel da avaliação morfológica na ecografia do primeiro trimestre e a importância
da multidisciplinaridade no diagnóstico pré-natal.
Metodologia: Revisão retrospetiva de dados clínicos.
Resultados e conclusões: Primigesta, 29 anos, saudável, realizou ecografia às 11 semanas e 5 dias de gestação. Feto com defeito extenso da parede abdominal
com extrofia dos órgãos pélvicos e hipoplasia dos
membros inferiores.
Realizada biópsia das vilosidades coriónicas, cariótipo 46,XY e iniciado o processo de interrupção da gravidez às 13 semanas e 3 dias.
Do estudo anátomo-patológico, feto com desproporção crânio-facial, torrencefalia, hipoplasia osso nasal. Defeito da linha média abdominal, envolvendo o
cordão umbilical e estendendo-se para as regiões supra
e infra-umbilical e parcialmente coberto por âmnio
roto com exteriorização de órgãos abdominais e pélvicos com perda parcial/total. Encurtamento dos membros inferiores com deformidade da perna direita e
“sandal gap” bilateralmente. Genitália externa ambígua sem características definidas. Atrésia esofágica e
fístula traqueo-esofágica, intestino curto, fígado pequeno e imperfuração anal.
No exame radiográfico fetal, desproporção cabeça-tronco-membros, membros inferiores curtos e assimétricos e escoliose dextroconvexa.
Do exame anátomo-patológico da placenta, placenta simples, âmnio em contiguidade com os órgãos
fetais e cordão umbilical curto (0,5cm) com artéria umbilical única.
Conclusão: Este caso reforça a importância da avaliação morfológica fetal completa no 1º trimestre e reforça a importância da correlação entre os achados prénatais e o exame anátomo-patológico.
Palavras-chave: Limb-body wall complex.

Inês Reis1; Cátia Rasteiro1; Matilde Martins1;
Rita Caldas1; Margarida Gameiro1

P145 – GESTAÇÃO A TERMO PRECOCE:
SIMPLES TERMO?

1. CHEDV, Santa Maria da Feira

Susana Oliveira1; Rita Dinis1; André Santos1;
Ana Sousa1; Isabel Torres1; Nuno Nogueira Martins1

Introdução: A malformação do espetro limb-body wall
complex é uma malformação congénita rara (incidência 0,4 a 3,2/100.000), caracterizada por defeito extenso da linha média tóraco-abdominal, defeitos dos
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1. Centro Hospitalar Tondela-Viseu, Viseu

Introdução: A reformulação do conceito “gestação de
termo” originou subcategorias, incluindo a gestação a
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termo precoce e a gestação a termo completo. A primeira refere-se à gravidez de duração compreendida
entre as 37 semanas e as 38 semanas e 6 dias e a segunda entre as 39 semanas e as 40 semanas e 6 dias de
gestação. Os recém-nascidos (RN) de termo precoce
apresentam taxas de morbimortalidade superiores aos
recém-nascidos de termo completo.
Objectivos: Comparar a morbilidade associada aos
RN de termo precoce com a dos RN de termo completo.
Metodologia: Estudo retrospetivo com análise estatística de variáveis associadas a morbilidade dos RN
nascidos entre 1 de Janeiro de 2016 e 31 de Dezembro
de 2016 no Serviço dos autores. Os dados foram obtidos por consulta dos processos clínicos das grávidas e
dos recém-nascidos no período neonatal. Consideraram-se dois grupos: grupo 1 (n=434) incluindo todos
os RN de termo precoce; e grupo 2 (n=434) dos RN de
termo completo, aleatorizados de uma população total de 1222 gestações de termo.
Resultados e Conclusões: Verificou-se uma maior
taxa de admissão e de internamentos prolongados na
Unidade de Cuidados Especiais ao Recém-Nascido
(UCERN), assim como um risco acrescido de hipoglicémia, icterícia, morbilidade respiratória e infeciosa no grupo dos RN de termo precoce. O recurso a terapêuticas diversas, incluindo fototerapia, antibioterapia, oxigenoterapia e necessidade de suporte ventilatório foi igualmente mais prevalente no grupo 1.
A implementação de condutas que diminuam o número de induções sem indicação obstétrica formal antes das 39 semanas parecem favorecer o desfecho neonatal de uma forma global, à semelhança do que acontece no Serviço dos autores.
Palavras-chave: Medicina materno-fetal.

o risco de DG com a idade da menarca.
Objectivos: Avaliação da influência da idade da menarca no risco de DG.
Metodologia: Estudo retrospetivo descritivo de 2012
a 2016. Foram incluídas as grávidas nulíparas com DG,
seguidas no hospital Dr. Nélio Mendonça(HNM),
tendo sido excluídas as grávidas com diabetes prévia à
gravidez e as gravidezes gemelares. O grupo de controlo foi representado pelas nulíparas sem DG. Os dados foram recolhidos dos processos hospitalares.
Resultados e Conclusões: Durante o período de estudo, foram seguidas no HNM 4741 nulíparas, das
quais, 292(6,7%) tiveram DG durante a gravidez. Da
amostra, a idade média foi de 31,9 anos(Vs 28,9) e verificou-se que, para um aumento de 2 anos na idade da
mulher, o risco de ter DG aumentou 2,2 vezes
(p<0,0001). Também as mulheres com história familiar de diabetes têm um risco cerca de 2,1 vezes superior de vir a ter DG (p<0,0001). Relativamente à menarca, para idades maiores desta, o risco de ter DG diminuiu em 3,7%, embora não seja estatisticamente significativo (p=0,161). A taxa de cesariana (38% Vs 31%)
foi superior no grupo de estudo. Os recém-nascidos
(RN) de mães sem DG são em média mais pesados
(3186g Vs 3141g) , embora essa diferença não seja estatisticamente significativa (p=0,320). Em 1,7%
(Vs 0,3%) os RN das grávidas com DG estavam no
P>97 para o peso.
Embora sejam necessários estudos com maiores populações, a menarca precoce pode vir a ser um indicador das grávidas com maior risco de DG, as quais poderão vir a ser alvo de programas de prevenção precoces.
Palavras-chave: Diabetes gestacional, menarca, rastreio.

P146 – SERÁ A MENARCA PRECOCE UM FATOR
DE RISCO PARA DIABETES GESTACIONAL?

P147 – IDADE MATERNA AVANÇADA – QUAL O
PROGNÓSTICO E COMPLICAÇÕES?

Carlos Silva Macedo1; Filipa Abreu dos Santos1;
Cristina Pestana1; Rita Leiria Gomes1; Sónia Freitas1;
Cremilda Barros1; Zeferino Pina1; Joaquim Vieira1

Filipa Sousa1; Helena Gonçalves1; Paulo Moura1

1. Hospital Dr. Nélio Mendonça, Funchal

Introdução: O mau controlo metabólico nas grávidas
com diabetes gestacional (DG) representa um risco perinatal apreciável, daí a importância do rastreio universal na gravidez. Vários fatores de risco foram associados à probabilidade de desenvolver DG numa gravidez, como a obesidade ou a idade materna avançada.
Recentemente têm surgido estudos que correlacionam
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1. Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Coimbra

Introdução: Nos últimos anos tem ocorrido uma mudança nos padrões de reprodução nas sociedades dos
países desenvolvidos. Assiste-se, geralmente, a um
adiamento da maternidade e diminuição da natalidade, com aumento das primíparas acima dos 40 anos.
Objectivos: O propósito deste estudo é realizar uma
análise descritiva das gravidezes numa faixa etária mais
tardia e respectivas patologias e outcomes.
Metodologia: Foram analisados os processos clínicos
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das mulheres com idade ≥ a 40 anos e gravidezes evolutivas cujo parto ocorreu na Maternidade Daniel de
Matos no ano 2016, num total de 169. Dos critérios
analisados fazem parte o número de gestações, a paridade, biometria da grávida, antecedentes patológicos,
método de obtenção da gravidez, vigilância, patologias
e intercorrências, idade gestacional no parto, tipo de parto, complicações, e características do Recém-Nascido.
Resultados e Conclusões: Foram analisadas 169 grávidas entre os 40 e os 50 anos. 52 (30,8%) eram primíparas. Das 155 mulheres cujo Índice de Massa Corporal foi avaliado, 69 (43,9%) tinham excesso de peso
ou obesidade. As patologias mais frequentes foram sintomas depressivos em 14 mulheres (8,3%) e patologia
tiroideia em 21 (12,4%). 33 (19,5%) desenvolveram
Diabetes Gestacional. 12 gestações (7,1%) foram obtidas por Procriação Medicamente Assistida. Houve 18
partos pré-termo (10,7%) (5 destes gemelares), 21
(12,1%) recém-nascidos tinham um baixo peso ao nascimento e 7 (4%) apresentaram um peso ≥ 4000 gramas. 18 (10,3%) necessitaram de cuidados intensivos
neonatais. Houve um total de 35 (20,7%) induções
sendo que destas 8 (23%) falharam. Registaram-se 77
cesarianas correspondendo a uma taxa de 45,6%. 21
(12,4%) partos apresentaram alguma complicação materna e 8 (4,7%) alguma complicação fetal. Apesar de
existir uma relação inversa entre a função uterina e a
idade materna, bem como aumento das patologias crónicas que complicam a gravidez, constataram-se, em
geral, bons outcomes peri-natais.
Palavras-chave: Idade materna avançada.

P148 – GRAVIDEZ EXTRA-UTERINA: REALIDADE
DE UM HOSPITAL DISTRITAL
Sofia Pereira1; Fernanda Santos1; Diana Pissarra1;
Alice Castro1; António Santiago1

namento.
Metodologia: Efetuado estudo retrospectivo e descritivo de casos de GEU diagnosticados num hospital distrital, entre janeiro de 2014 e dezembro de 2016. Os dados foram obtidos por consulta de processos clínicos.
Resultados e Conclusões: Foram identificados 58 casos de GEU. Em média eram mulheres com 32 anos
(22-42 anos), dezasseis (28%) com hábitos tabágicos e
50 (86%) sem contraceção. Vinte e seis (45%) eram
nulíparas, sete (12%) com antecedentes de GEU, dezasseis (28%) com cirurgias abdominais prévias e três
(5,2%) com diagnóstico de GEU após técnicas de procriação medicamente assistida. A localização foi tubar
em 53 mulheres (93%), heterotópica num caso (tubar
e intra-uterina), ovárica em dois e cornual em apenas
um. Quarenta e cinco mulheres (78%) foram submetidas a laparoscopia (diagnóstica ou com salpingectomia), dez a salpingectomia por laparotomia e três a tratamento expectante. Duas mulheres foram admitidas
em choque hipovolémico. Não houve registo de mortalidade.
Conclusão: A casuística realizada constata o predomínio de fatores de risco, como antecedentes cirúrgicos de
GEU e o tabagismo, a maior incidência de gravidez tubar e a preferência dada à laparoscopia exploradora.
Palavras-chave: Gravidez extra-uterina.

P149 – A DOENÇA HIPERTENSIVA NA GRAVIDEZ
É O PRINCIPAL FATOR DE RISCO PARA O PARTO
PRÉ-TERMO ESPONTÂNEO. EXPERIÊNCIA DO
CENTRO HOSPITALAR COVA DA BEIRA, E.P.E.
Maria Flores Casteleiro1,2; Renato Martins1,2;
Sara Nunes3; José Fonseca-Moutinho1,2
1. Centro Hospitalar Cova da Beira, E. P. E, Covilhã
2. Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior,
Covilhã
3. Instituto Politécnico de Castelo Branco, Castelo Branco

1. Centro Hospitalar de Leiria, Leiria

Introdução: A gravidez ectópica ou extra-uterina
(GEU) ocorre quando o blastocisto se implanta fora da
cavidade endometrial, sendo a localização mais frequente a trompa uterina (aproximadamente 98%). A
sua incidência é expressa como o número de
GEU/1000 gravidezes, pelo que o denominador pode
ser difícil de determinar pois inclui abortos precoces,
frequentemente não reconhecidos. Os fatores de risco
mais implicados são os antecedentes de GEU e a doença inflamatória pélvica.
Objectivos: Caracterização de um grupo de mulheres
com diagnóstico de GEU e com necessidade de inter-
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Introdução: O parto pré-termo (PPT) continua a ser
um problema sério em Portugal. Vários fatores de risco (FR) têm sido apontados para o PPT, no entanto
não se têm desenvolvido terapêuticas eficazes para a
sua prevenção, pelo que valorizar os FR continua a ser
a melhor atitude face a este problema.
Objectivos: Pretendeu-se identificar os FR das mulheres com PPT na Cova da Beira, com a finalidade de
se encontraram intervenções clínicas preventivas.
Metodologia: Investigação observacional retrospetiva
através da consulta de processos clínicos do Centro
Hospitalar Cova da Beira, E.P.E.. Foram selecionadas
todas a mulheres com PPT ocorrido entre 1 de Janei-

Acta Obstet Ginecol Port 2017;11(suplemento):36-117

Posters

ro de 2013 e 31 de Dezembro de 2015. Excluíram-se
mulheres com gravidez múltipla. Para estudo comparativo, foi obtido de forma aleatória, um grupo controlo de mulheres com parto de termo no mesmo período e instituição. Procedeu-se a um estudo comparativo univariável e multivariável entre as amostras.
Resultados e Conclusões: No período considerado a
percentagem de PPT foi de 6,6%. As grávidas que estatisticamente mostraram risco acrescido para PPT tinham: menos de 24 ou mais de 34 anos (p=0,043);
menor formação académica (p<0,001), trabalho não
assalariado (p<0,001), como estado civil solteira
(p=0,028); hábitos tabágicos (p=0,027); seguimento
em consulta de psiquiatria (p=0,001); antecedente de
PPT (p<0,001); antecedente de aborto (p=0,044); vigilância inadequada da gravidez (p<0,001); anemia
(p=0,001); infeção do trato urinário (p<0,001); doença hipertensiva (p<0,001); pré-eclâmpsia (p=0,002) e
ameaça de PPT (p=0,002). Numa análise multivariável dos PPT espontâneos, a doença hipertensiva foi o
fator de risco dominante.
No sentido de prevenir o PPT, na região da Cova da
Beira, o diagnóstico precoce e controlo da doença hipertensiva na gravidez afigura-se de grande importância. No entanto, na prática clínica há que considerar
que o risco de PPT é multifatorial, pelo que o médico
deve estar atento e valorizar esses riscos.
Palavras-chave: Parto pré-termo; doença hipertensiva na gravidez; fatores de risco; gravidez.

P150 – NULIPARIDADE E DESFECHO PERINATAL
EM GESTAÇÕES COM IDADE MATERNA
AVANÇADA
Diana Pissarra1; Ana Rodrigues1; Sofia Pereira1;
Carlota Cavazza1; Vera Veiga1; Fernanda Santos1;
António Santiago1

constituídos dois grupos (nulíparas vs multíparas) e
analisadas as caraterísticas antropométricas maternas,
recurso a técnicas de reprodução medicamente assistida (RMP), complicações obstétricas, idade gestacional
à data do parto, indução e via de parto e peso do recém-nascido (RN). A análise estatística foi realizada através do programa SPSS (v22.0)®.
Resultados e Conclusões: Foram incluídas 342 gestações: 69 (20,2%) no grupo das nulíparas e 273
(79,8%) no grupo das multíparas. A idade (40,9 anos
vs 41,1 anos) e características antropométricas maternas (24,8Kg/m2 vs 25,4Kg/m2) foram similares em ambos os grupos. O recurso a técnicas de RMP (14,5% vs
1,8%, p<0,001), a patologia da placenta (7,2% vs 1,1%;
p=0,010) e a taxa de cesariana (50,7% vs 31,5%,
p=0,05) foram significativamente superiores no grupo
das nulíparas. Não se verificou diferença com significado estatístico quanto à prevalência de complicações
hipertensivas (4,3% vs 2,9%), restrição de crescimento fetal (5,8% vs 2,6%), prematuridade (13% vs 7%) e
indução do trabalho de parto (46,7% vs 33,8%), apesar da sua superioridade no grupo das nulíparas. Ocorreu um caso de morte fetal in útero às 36 semanas no
grupo das nulíparas. O peso do RN foi de 3009±549g
vs 3207±475g (p=0,015), respetivamente.
Conclusões: Os resultados do presente estudo corroboram a hipótese de que em mulheres grávidas com
idade ≥ 40 anos, a nuliparidade parece amplificar o risco de complicações obstétricas.
Palavras-chave: Idade materna avançada, paridade.

P151 – FÓRCEPS VS VENTOSA: EXPERIÊNCIA
DE 5 ANOS NUM HOSPITAL DISTRITAL
Diana Pissarra1; Ana Rodrigues1; Sofia Pereira1;
Carlota Cavazza1; Vera Veiga1; Fernanda Santos1
1. Centro Hospitalar de Leiria, Leiria

1. Centro Hospitalar de Leiria, Leiria

Introdução: A idade materna avançada, particularmente acima dos 40 anos, é associada a complicações
maternofetais e desfechos obstétricos desfavoráveis. A
nuliparidade nesta faixa etária parece constituir um fator de risco acrescido.
Objectivos: Comparar o desfecho obstétrico de gestações com idade materna ≥ 40 anos em função da paridade.
Metodologia: Estudo retrospetivo das gestações unifetais em idade materna ≥ 40 anos com parto num hospital distrital entre 2013 e 2015. Os dados foram obtidos através da consulta dos registos clínicos. Foram
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Introdução: O parto vaginal instrumentado é frequentemente utilizado na aceleração do parto para benefício materno e/ou fetal. A escolha do instrumento
é influenciada pelas circunstâncias clínicas, escolha do
obstetra e acessibilidade ao instrumento. De acordo
com a literatura, a taxa de partos vaginais instrumentados mantém-se estável (10%), associada a um aumento do uso de ventosa em detrimento de fórceps.
Diferenças nos desfechos maternos e neonatais têm
sido propostos para justificar a tendência.
Objectivos: Comparar os desfechos maternos e neo-natais de gestações que culminaram num parto vaginal
instrumentado em função do instrumento utilizado.
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Metodologia: Estudo retrospetivo de gestações com
parto vaginal instrumentado num hospital distrital no
período de janeiro de 2012 a dezembro de 2016. Os
dados foram obtidos através da consulta dos registos
clínicos. Foram constituídos dois grupos: fórceps (todos os executados) vs ventosa (selecionados de acordo
com o critério de parto vaginal instrumentado ocorrido imediatamente antes).
Resultados e Conclusões: No período referido ocorreram 9543 partos. O número de partos vaginais instrumentados foi de 1683 (17,63%), dos quais 41
(0,43%) foram executados com fórceps e 1642
(17,20%) com ventosa. Entre 2012 e 2016 observou-se um aumento progressivo, absoluto e relativo, do uso
de ventosa. Os autores obtiveram os dados relativos
às caraterísticas antropométricas maternas, idade gestacional à data do parto, indução de trabalho de parto, condições de aplicabilididade, peso do recém-nascido (RN), complicações maternas e neonatais. Os resultados obtidos foram comparados e analisados.
Conclusões: As baixas taxas de utilização de fórceps
representam um desafio para o médico interno. O fórceps e a ventosa têm um lugar reconhecido na prática
clínica, o treino com qualquer um dos instrumentos deve ser reforçado. Os riscos de trauma materno e neonatal devem ser ponderados na escolha do instrumento.
Palavras-chave: Fórceps, ventosa, desfechos maternos, desfechos neonatais.

P152 – NEUROBLASTOMA CONGÉNITO COM
METASTIZAÇÃO PLACENTÁRIA
Ana Sofia Pais1; Nuno Guerra1; António Carlos Lobo1;
Patrícia Lapa2; Paulo Moura1
1. Obstetrícia A, CHUC, Coimbra; 2 - Neonatalogia A, CHUC,
Coimbra

Introdução: O neuroblastoma congénito é o segundo
tumor mais comum no período neonatal. O envolvimento placentário é extremamente raro. A ecografia
obstétrica permite o diagnóstico da lesão primária e
suas metástases.
Objectivos: Descrição de uma situação clínica rara,
com revisão da literatura.
Metodologia: Primigesta de 41 anos, saudável. Gravidez pós fertilização in vitro, com vigilância obstétrica regular, sem intercorrências até às 31 semanas, data
em que a ecografia obstétrica detectou quisto de 30
mm no pólo superior do rim esquerdo e nódulo heterogéneo de 30 mm e natureza vascular, na zona fetal da
placenta. Repetiu ecografia às 34 e 37 semanas com
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crescimento das lesões. Às 38 semanas foi referenciada para a nossa instituição e a ecografia mostrou formação heterogénea, com áreas líquidas e sólidas, junto ao pólo superior do rim esquerdo com 41x38x30
mm, sugestiva de neuroblastoma; e formação arredondada, também heterogénea, com 50x37 mm, no
pólo superior da placenta.
O parto decorreu por cesariana, por indicação fetal,
às 39 semanas. Recém-nascido do género feminino,
2740g e índice Apgar 9/10/10. O estudo histológico da
placenta revelou hemangioma, com metástases circulantes de neuroblastoma nos seus vasos.
Ao 11º dia de vida, foi diagnosticada mestatização hepática e ao 13º dia foi submetido a tumorectomia, cujo
estudo histológico confirmou neuroblastoma da suprarrenal esquerda, pouco diferenciado, estádio 4S. Atualmente, a criança de 3 meses está sob quimioterapia.
Resultados e Conclusões: O caso clínico apresentado
corresponde ao diagnóstico pré-natal de neuroblastoma
da suprarrenal, com suspeita de metastização placentária.
O neuroblastoma com diagnóstico pré-natal envolve frequentemente a suprarrenal e estão descritos casos de metástases in útero, nomeadamente no fígado e
placenta. A ressonância magnética fetal é útil para confirmar a localização e estadiamento. Nas grávidas sem
patologia hipertensiva gestacional, a hipótese de doença disseminada é rara. O estudo anatomopatológico da
placenta pode documentar doença metastática, auxiliando na orientação terapêutica.
Palavras-chave: Neuroblastoma congénito, metastização placentária, diagnóstico pré-natal.

P153 – MORTES FETAIS IN UTERO: CASUÍSTICA
DE 5 ANOS
Susana Oliveira1; Rita Dinis1; André Santos1; Ana
Sousa1; Isabel Torres1; Nuno Nogueira Martins1
1. Centro Hospitalar Tondela-Viseu

Introdução: Apesar da maioria das gestações não serem planeadas, a morte fetal constitui um evento dramático para os progenitores. Mais de metade dos óbitos perinatais dizem respeito a mortes fetais anteparto e, baseado nas recomendações da Organização
Mundial de Saúde, todas as mortes in utero com peso
fetal ≥ 500g e/ ou idade gestacional ≥ a 22 semanas devem ser registadas. Estima-se que cerca de 60% dos
óbitos fetais sejam um fenómeno inexplicável, sem
causalidade materna, fetal ou obstétrica atribuível.
Objectivos: Caracterização dos fatores sociodemográficos, médicos, obstétricos e fetais inerentes aos ca-
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sos de morte fetal in utero.
Metodologia: Estudo retrospetivo descritivo das mortes fetais ocorridas entre Janeiro de 2012 a Dezembro
de 2016 no Serviço dos autores. Os dados foram obtidos por consulta dos processos clínicos das grávidas
com óbito fetal e respetivos relatórios anátomo-patológicos feto-placentares. Foram analisados aspetos relativos a: antecedentes maternos, características da gravidez atual- intercorrências e patologia obstétrica, e
anomalias estruturais e genéticas fetais. Foram incluídos os casos de morte fetal diagnosticada antes do início do trabalho de parto, com idade gestacional ≥ a 22
semanas e/ ou peso fetal ≥ 500g. As interrupções médicas da gestação foram excluídas deste estudo.
Resultados e Conclusões: A taxa de óbitos fetais anteparto foi de 2,46 por 1000 nascimentos (n=24). A
maioria das mortes (15) ocorreu previamente às 37 semanas de gestação. Em 5 casos a idade materna foi
igual ou superior a 35 anos. Verificaram-se antecedentes obstétricos desfavoráveis (abortamento, gravidez
extrauterina e morte fetal) também em 5 casos. Constataram-se 2 casos em gestações gemelares e 3 em gestações obtidas com recurso a técnicas de reprodução
medicamente assistida. Foi documentada circular de
cordão umbilical em 11 casos.
Compreender a epidemiologia da morte fetal é fulcral para a promoção de estratégias de assistência prénatal às grávidas, sempre com o intuito de reduzir adicionalmente as taxas de mortalidade perinatal.
Palavras-chave: Medicina materno-fetal.

P154 – COLITE ULCEROSA NA GRAVIDEZ:
DESAFIOS E ESTRATÉGIAS – A PROPÓSITO DE
UM CASO CLINICO
Carolina Da Costa Gomes1; João Ferreira Pinto1;
Ana Catarina Cunha1; José Viana1; Paulo Caldeira1;
Ana Paula Silva1

Objectivos: Rever a avaliação e tratamento de exacerbações da DII na mulher grávida, a propósito de um
caso clínico.
Metodologia: Relato de caso clínico de colite ulcerosa na gravidez com abordagem multidisciplinar e tratamento desafiante, com revisão da literatura atual.
Resultados e Conclusões: CASO: Doente de 35 anos
seguida na Consulta de Gastroenterologia por colite
ulcerosa diagnosticada em crise inaugural grave há 5
anos no puerpério, inicialmente de difícil controlo por
anafilaxia documentada a três fármacos, encontrando-se, nos últimos dois anos, em remissão analítica e imagiológica. Por exacerbação severa com necessidade de
internamento foi admitida na Gastroenterologia e referenciada à Obstetrícia por achado incidental de gravidez intrauterina evolutiva de 9 semanas. Apesar de
otimização farmacológica, verificou-se agravamento
progressivo de diarreia mucosanguinolenta, intolerância oral e desnutrição apesar de alimentação parentérica. Após discussão com cirurgia, foi ponderada colectomia por doença refrataria a tratamento médico,
que doente recusou, optando por interrupção médica
da gravidez (IMG) na tentativa de evicção de colectomia. Apesar da IMG, manteve sintomatologia grave,
culminando em choque hemorrágico com necessidade de colectomia emergente.
Embora a maioria das mulheres não necessite de
tratamento cirúrgico, refratariedade ao tratamento e
complicações emergentes transformam-na na única
opção terapêutica, como refletido neste caso clínico.
Apesar dos avanços do tratamento da DII, durante
a gravidez muitos desafios e decisões são apresentados
aos médicos e doentes e uma abordagem multidisciplinar é aconselhada.
Palavras-chave: Doença inflamatória intestinal, colite ulcerosa, gravidez, Interrupção médica da gravidez.

1. Centro Hospitalar do Algarve

P155 – UM CASO RARO DE GRAVIDEZ
ECTÓPICA TUBAR NO SEGUNDO TRIMESTRE

Introdução: A doença inflamatória intestinal (DII)
afeta cronicamente o trato gastrointestinal, alternando
entre episódios de remissão e reativação da doença. A
DII predomina em mulheres, sobretudo jovens adultas, sendo frequentemente diagnosticada no pico da
idade reprodutiva, com implicações na fertilidade e
gravidez. A DII ativa parece influenciar o outcome da
gravidez e, inversamente, a própria gravidez pode ter
impacto no curso da DII. Considerando a incidência
crescente da DII, esta torna-se uma problemática cada
vez mais importante para os obstetras.

Rafael Brás1; Helena Veloso1; Maria Lucia Moleiro1;
Catarina Paiva1; Marta Moreira1; Cláudia Lourenço1;
Márcia Barreiro1; Susana Marta1; Jorge Braga1

Acta Obstet Ginecol Port 2017;11(suplemento):36-117

1. Centro Materno Infantil do Norte – CHP, Porto

Introdução: A gravidez ectópica tem uma incidência de
20/1000 gestações e ocorre quando o blastocisto se implanta fora do endométrio da cavidade uterina.O local
mais frequentemente envolvido são as trompas de Falópio (98% dos casos) e manifesta-se geralmente com
metrorragia no primeiro trimestre e dor abdominal.
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Objectivos: Apresentação de um caso de gravidez ectópica tubaria diagnosticado tardiamente.
Metodologia: Recolha de dados clínicos e revisão da
literatura através da PubMed usando os termos “ectopic pregnancy”.
Resultados e Conclusões: Grávida de 28 anos, saudável, 4 gesta 1 para (1 parto eutócico e 2 abortamentos espontâneos).
Gestação de 14 semanas, vigiada no centro de saúde, sem intercorrências.
Ecografia do 1º trimestre descrita como normal, risco reduzido no rastreio combinado.
Recorreu ao serviço de urgência com dor no hipogastro de inicio súbito, constante, 5/10 de intensidade, que
melhorava com o decúbito dorsal, associado a um episódio de vómito alimentar. Sem outra sintomatologia.
À palpação abdominal apresentava desconforto no
hipogastro, sem sinais de irritação peritoneal e ao exame ginecológico tinha desconforto na palpação do fundo de saco posterior, sem outras alterações.
Na ecografia transvaginal apresentava cavidade uterina virtual, saco gestacional extrauterino com feto com
vitalidade e biometrias compatíveis com 14 semanas
de gestação, ovários com ecomorfologia aparentemente normal e ausência de liquido livre.
Em virtude dos achados decide-se laparotomia exploradora, constatando-se a presença de tumefação
anexial direita com cerca de 10 cm, compatível com
gravidez ectópica tubar ampular. Realizou-se salpingectomia parcial direita. O exame anatomo-patológico confirmou o diagnóstico.
Este caso clínico realça a importância da visualização das áreas anexais na avaliação ecográfica do 1º trimestre e o valor da ecografia transvaginal como meio
complementar de diagnostico no serviço de urgência.
A rotura tubar ocorre geralmente entre as 6-8 semana de amenorreia, sendo que o caso retratado corresponde a uma manifestação rara e atípica da gravidez
ectópica tubar.
Palavras-chave: Gravidez ectópica segundo trimestre

P156 – ARTÉRIAS UTERINAS COM PADRÃO DE
RESISTÊNCIA NUMA POPULAÇÃO DE BAIXO
RISCO: DETERMINAÇÃO DO PERCENTIL 95 E
COMPARAÇÃO DE DESFECHOS
Maria Carvalho Afonso1; Carolina Macedo1;
Susana Santo1; Cláudia Araújo1;
Rui Marques Carvalho1; Nuno Clode1
1. Clínica Universitária de Obstetrícia e Ginecologia, Hospital de Santa
Maria, CHLN, Lisboa
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Introdução: A avaliação da fluxometria das artérias
uterinas no segundo trimestre em grávidas com elevado risco de desenvolver pré-eclâmpsia e/ou restrição
de crescimento fetal (RCF), tem sido uma ferramenta
importante para melhorar a vigilância destas gestações.
Contudo, a sua importância numa população de baixo
risco obstétrico, continua por compreender, já que não
há consenso sobre o melhor cut-off para definir aumento da resistência das artérias uterinas.
Objectivos: Este estudo pretende: 1) definir o percentil 95 do índice de pulsatilidade (IP) médio das artérias uterinas(AUt) da população de grávidas de baixo risco e 2) comparar os desfechos obstétricos de uma
população de baixo risco considerando como cut off o
percentil 95 obtido na primeira avaliação.
Metodologia: Estudo retrospectivo, com pesquisa no
Astraia®, que incluiu gestações de feto único, vigiadas
na consulta de obstetrícia de um hospital terciário durante 2015 e 2016. As grávidas com factores de risco
de doença vascular ou a realizar terapêutica com com
aspirina ou heparina foram excluídas desta análise, bem
como aquelas com um feto com patologia malformativa ou com RCF precoce na ecografia das 20-22 semanas. Após a determinação do percentil 95 entre as
20-22 semanas do IP médio das AUt, comparou-se o
desfecho composto de RCF e/ou perturbações hipertensivas da gravidez, tendo por cut off o percentil 95 determinado previamente.
Resultados e Conclusões: Foram avaliadas 567 gestações; o percentil 95 do IP médio das AUt foi de 1.7
entre as 20-22 semanas de gestação. As gestações com
IP médio das AUt ≥ 1,7, tiveram um risco maior de
complicações de RCF e/ou perturbações hipertensivas da gravidez (RR 4,3, IC 95% 2,0-9,5). O valor preditivo positivo e negativo foram, respectivamente, 18,9
e 95,6%.
Na presença de uma grávida de baixo risco, um IP
médio das AUt < 1,7 às 20-22 semanas associa-se a
um baixo risco de RCF e perturbações hipertensivas da
gravidez.
Palavras-chave: Artérias uterinas, pré-eclâmpsia, restrição de crescimento.

P157 – 15 ANOS DE HISTERECTOMIA PERIPARTO
Ana Sofia 1; Inês Ramalho1; Patrícia Almeida1;
Sofia Raposo1; Nuno Guerra1; Paulo Moura1
1. Obstetrícia A, CHUC, Coimbra

Introdução: A histerectomia periparto é um procedimento emergente, tipicamente realizado no contexto
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de hemorragia pós-parto maciça, resistente à terapêutica conservadora. As suas principais indicações são a
placentação anómala e a atonia uterina.
Objectivos: Avaliar a incidência, indicações, fatores
de risco e complicações associadas a histerectomia periparto emergente.
Metodologia: Análise retrospetiva das histerectomias
periparto realizadas entre 2002 e 2016.
Resultados e Conclusões: Em 15 anos, foram realizadas 15 histerectomias periparto, correspondentes a
uma incidência de 4 em cada 100 000 partos. Todas as
mulheres eram multíparas, 6 com antecedentes de cesariana anterior (40%) e com idade média de 37±3,8
anos.
O parto foi por cesariana em 67% dos casos (n=10),
com idade gestacional média de 36±6 semanas.
A indicação mais frequente para histerectomia
emergente foi atonia uterina (n=9; 60%), seguida de
dificuldade da hemostase por patologia uterina (n=4;
27%) e placentação anormal (n=2; 13%).
Apenas uma doente foi submetida a histerectomia
subtotal (7%) e em 3 casos foi realizada concomitantemente anexectomia unilateral (20%).
Houve necessidade de suporte transfusional perihisterectomia em 11 casos (73%). No pós-operatório
imediato, 4 puérperas foram transferidas para o serviço de Medicina Intensiva (27%), tendo ocorrido uma
morte.
Como conclusão, a associação entre cesariana e risco aumentado de histerectomia periparto é de valorizar, dada a incidência crescente da primeira. Apesar de
ser um procedimento associado a elevada morbilidade,
este é considerado “life-saving”.
Palavras-chave: Histerectomia, parto, hemorragia
pós-parto.

P158 – COMPLICAÇÕES TARDIAS DE
PRÉ-ECLAMPSIA: A PROPÓSITO DE UM CASO
CLÍNICO,
Carla Sofia Costa1; Tiago Alves2; Ângela Neves1;
Raquel Carvalho Ferreira1; Eliana Fernandes1;
Rita Reis1

sinais e sintomas visuais/neurológicos. Esta patologia
constitui uma das causas major de morbi-mortalidade
materno-fetal, conferindo um elevado risco a longo
prazo de patologia cardiovascular e doença renal crónica materna.
Objectivos: Rever possíveis complicações relacionadas com a pré-eclampsia e importância do seguimento a longo prazo.
Metodologia: Descrição de caso clínico
Resultados e Conclusões: Doente do sexo feminino,
19 anos, etnia cigana, previamente saudável. Índice
obstétrico: 1-0-1-1. Em 2014, primeira gestação complicada por pré-eclampsia e sofrimento fetal detetado
às 34s, que culminou em cesariana na altura do diagnóstico. Como mantinha pressão arterial elevada (PA)
no pós-parto, com creatinina 1,3 mg/dL foi medicada
com nifedipina que abandonou, tendo faltado às consultas subsequentes no CS e hospital de referência. Em
2016 recorreu ao serviço de urgência por quadro de toracalgia de tipo pleurítico, acompanhada de febre, tendo sido objetivada PA elevada - 179/130 mmHg e analiticamente anemia normocítica e normocrómica e
doença renal presumidamente aguda. Dos restantes
exames realizados constatou-se presença de derrame
pleural direito e miocardiopatia dilatada com depressão severa da função sistólica, que recuperou com a terapêutica instituída. Do estudo etiológico realizado, as
serologias virais, estudo de trombofilias e de auto-imunidade foram negativos. Após este episódio ficou em
programa de dialise por doença renal crónica estadio 5,
encontrando-se atualmente em lista de espera para
transplante renal.
A pré-eclampsia é uma doença grave, que para além
das complicações imediatas materno-fetais perinatais,
pode condicionar um risco acrescido de doença renal e
cardiovascular, devendo ser efetuado um seguimento
cuidadoso destas doentes a longo prazo para garantir
um diagnóstico precoce e melhorar o prognóstico.
Palavras-chave: Pré-eclampsia, doença cardiovascular, doença renal crónica.

1. USF Santa Maria, Lisboa; 2 - Centro Hospitalar do Médio Tejo

Introdução: A pré-eclampsia é uma entidade multisistémica, definida pelo início de hipertensão arterial
(HTA) de novo, após as 20 semanas de gestação que
pode ser acompanhada por proteinuria ou outros sinais e sintomas que incluem insuficiência renal, disfunção hepática, trombocitopenia, edema pulmonar ou
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