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INTRODUÇÃO

Oacretismo placentar é definido como uma pla-
centação anómala, com invasão da parede uteri-

na pelas vilosidades coriónicas. Podem ser considerados
três graus de acretismo placentar: placenta acreta, quan-
do as vilosidades coriónicas aderem aomiométrio, incre-
ta quando penetram o miométrio, e percreta quando
chegam à serosa uterina1. Esta patologia decorre de uma
deficiente  decidualização  do  local  de  implantação,  com
ausência  de  decídua  basal  e irregularidade ou au sência
da camadadeNitabuch,condicionandouma inserçãodi-
reta das vilosidades coriónicas no miométrio2,3.
A incidência de acretismo placentar (1:533 nasci-

mentos na população americana)4 tem aumentado con-
sideravelmente nos últimos anos5,6. O principal fator de
risco é a presença de uma cicatriz uterina, quer origi-
nada por uma cesariana, quer por um procedimento
ginecológico (curetagem, miomectomia, histeroplas-

tia)6. Outro fator de risco importante é a localização
baixa da placenta que, quando não associada a cirurgia
uterina anterior, apresenta um risco de 1-5% de
acretismo placentar5.
O acretismo placentar é atualmente a principal causa

de histerectomia de emergência em países desenvolvi-
dos e está associado a uma morbilidade e mortalidade
maternas de 60% e 7% respectivamente3,7. Nestas mu -
lhe res, a estimativa média de perda hemática durante o
parto é de 3.000-5.000mL5. Diversas técnicas têm sido
utilizadas para controlar as perdas sanguíneas intra-
-operatórias durante cirurgias envolvendo placentas
anormalmente inseridas, incluindo a laqueação das
artérias ilíaca interna ou uterina, a oclusão com balão
das artérias ilíaca interna ou ilíaca comum e a em-
bolização das artérias uterinas.
Apresentamos um caso clínico de percretismo pla-

centar acompanhado na nossa instituição utilizando
uma nova abordagem de controlo hemorrágico com
balões oclusivos nas artérias ilíacas comuns.

CASO CLÍNICO

Reportamos a terceira gravidez (duas cesarianas por
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apresentação pélvica) de uma paciente de 40 anos sem
outros antecedentes relevantes. Às 7 semanas de ges-
tação realizou ecografia que demonstrou um saco
gestacional intra-uterino comporção do trofoblasto no
segmento inferior, sem aparente implantação na cica-
triz de cesariana (Figura 1a). Às 21 semanas estabe -
lece-se o diagnóstico de placenta prévia central total
com sinais de acretismo placentar - lagos vasculares
placentares com aspeto de «queijo suíço», ausência da
zonamiometrial retroplacentar hipoecóica e hipervas-
cularização da interface entre a serosa uterina e a
parede vesical (Figura 1b). Às 28 semanas surge sus-
peita ecográfica de percretismo placentar pelo que rea -
lizou ressonância magnética abdominopélvica (34 se-
manas) que revelou uma placenta volumosa e hetero -
génea, com várias bandas fibróticas com hipossinal em
T2, múltiplos vasos tortuosos e aparente invasão da
bexiga e do lábio anterior do colo uterino (Figura 1c).
Efetuou ainda cistoscopia quemostrou compressão ex-
terna da bexiga, estando presente, ao nível da cúpula,
vascularização sugerindo neovascularização invasiva.
Não apresentou perda hemática genital durante a
gravidez.
Dado não haver desejo de preservação da fertilidade,

programou-se internamento (36 semanas) para
preparação de cesariana eletiva comhisterectomia após
avaliaçãomultidisciplinar. Foi realizada cesariana às 37
semanas, encontrando-se no bloco operatório uma
equi pa constituída por dois obstetras, um especialista
em ginecologia oncológica, dois urologistas, dois
radio logistas de intervenção, dois anestesistas e um
neonatologista. Encontrava-se, ainda, de apoio, um
imuno-hemoterapeuta. Foram instalados no bloco
opera tório de obstetrícia os seguintes equipamentos
adicionais: cistoscópio com fonte externa de luz, sis-
tema de vídeo, ecógrafo, mesa de angiografia e sistema
de raio-x.
A cirurgia baseou-se nos seguintes passos:

1. Cistoscopia com colocação de catéteres monoJ em
ambos os ureteres;

2. Colocação de balões nas artérias ilíacas comuns por
via femoral [introdutor 7 French (F); perfil ou bai -
nha do balão 6F e dimensões 10x40 mm].

3. Oclusão do canal cervical com pinça de anel para
controlo de perdas sanguíneas intra- operatórias por
via vaginal.Estes passos foram efetuados sob aneste-
sia loco-regional.

4. Já sob anestesia geral procedeu-se a incisão vertical
mediana da parede abdominal, seguida de cesaria -
na. A cesariana foi feita com recurso a uma incisão

FIGURA 1. A) saco gestacional intra-uterino parcialmente
inserido no segmento inferior; B) placenta prévia com lacunas
placentares e vascularização aberrante do colo uterino; C) corte
sagital de ressonância magnética demonstrando invasão da
placenta em direção à bexiga, com aparente interrupção focal da
zona de interface entre ambas
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fúndica transversal evitando o tecido placentar.
5. Não foram ministrados agentes uterotónicos, de
forma a prevenir uma separação placentar parcial.
Tambémnão foi efetuada nenhuma tentativa de de-
quitadura manual. Procedeu-se à laqueação do
cordão umbilical junto ao topo placentar e efetuou-
-se tamponamento uterino com duas compressas de
Wertheim.

6. Procedeu-se a histerorrafia e laqueação das artérias
útero-ováricas. Considerando o elevado risco
hemorrágico da cirurgia restante, procedeu-se a
insu flação dos balões nas artérias ilíacas comuns (Fi-
gura 2). Foi realizada perfusão de soro hepari nizado
nos membros inferiores.

7. Procedeu-se à histerectomia com preservação ane -
xial, com laceração da bexiga aquando da entrada
no fundo de saco vesico-uterino. Constatou-se he -
mor ragia abundante de origem parametrial esquer-
da.Após controlo hemorrágico, histerectomia e rafia
da bexiga procedeu-se a desinsuflação dos balões nas
artérias ilíacas comuns (tempo total de oclusão ar-
terial de 25 minutos).
Durante a cirurgia foram necessárias transfusões de

8U de glóbulos rubros e 6U de plasma fresco; o valor
mínimo de hemoglobina durante a cirurgia foi de 5,8
g/dL. Após a cirurgia a doente foi avaliada pela cirur-
gia vascular sendo assegurada a ausência de lesões
isquémicas nos membros inferiores como sequela da
oclusão arterial. A estimativa de perda hemática per-
-operatória foi de 3400mL.
Foi admitida na Unidade de Cuidados Pós-

-Anestésicos onde permaneceu durante 3 dias, tendo
completado o internamento hospitalar no Serviço
de Ginecologia/Obstetrícia. Foram retirados os
catéteres monoJ ao 10º dia mas desenvolveu hidrone-
frose bila teral sintomática em 24 horas pelo que
colocou catéteres duploJ  (que retirou após 4 meses).
Teve alta ao 14º  dia, sem necessidade de mais trans-
fusões sanguíneas (Hb à data de alta de 9,3 g/dL), a
amamentar e sem queixas. A data de alta foi articula-
da com a Urologia de acordo com as intercorrências
verificadas.
O estudo anatomopatológico da peça de histerec-

tomia revelou tecido placentário invadindo toda a es-
pessura da parede uterina, incluindo a serosa, sem per-
furação desta, bem como ausência extensa de decídua
basal, com implantação aparente da placenta em zona
de cicatriz.
A paciente encontra-se assintomática e sem qual-

quer complicação adicional.

DISCUSSÃO

Na suspeita de acretismo placentar, a terminação da
gravidez deverá ser feita por cesariana programada,
num hospital terciário e com o apoio de uma equipa
multidisciplinar. O tratamento classicamente re-
comendado é a cesariana planeada sem tentativa de re-
moção da placenta seguida de histerectomia5,8. Numa
mulher fortemente motivada a voltar a engravidar
poderão ser adotados tratamentos conservadores,
nomeadamente: deixar a placenta in situ após cesaria-
na, com ou sem tratamento adjuvante commetotrexa -
to; ressecção do miométrio invadido conjuntamente
com a placenta e sutura do defeito miometrial resul-
tante9,10.
O controlo das perdas sanguíneas pélvicas é o pon-

to fulcral do sucesso da intervenção. A laqueação das
artérias ilíacas internas não é recomendada pela eleva-
da taxa de insucesso11.
A oclusão com balões das artérias ilíacas internas

pode ser importante não por diminuir o fluxo sanguí-
neo nos vasos pélvicos mas sim por tornar a circulação
sanguínea local num sistema de circulação de baixa
pressão,minimizando as perdas hemorrágicas e facili -
tando a coagulação sanguínea. No estudo de Shrivas-
tava não foram encontradas diferenças significativas
em termos de morbilidadematerna (histerectomia com
ou sem balões nas artérias ilíacas internas), mas foram
referidos alguns casos graves de complicações direta-
mente associadas à oclusão dos balões arteriais12. Ou -
tros estudos, no entanto, obtiveram resultados opos-

FIGURA 2. Ecrã mostrando os balões insuflados em ambas as
artérias ilíacas comuns (ponta das setas), imediatamente distal 
à bifurcação da aorta abdominal
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tos13,14 nomeadamente em casos de placenta percreta15.
A oclusão das artérias ilíacas comuns utilizada neste

âmbito foi descrita pela primeira vez em 200516. Exi -
ge a disponibilidade de radiologistas de intervenção
com experiência na sua colocação, podendo ser realiza -
da no bloco operatório desde que omaterial necessário
(sistemas de vídeo e raio-x, ecógrafo e mesa de an-
giografia) possa ser disponibilizado. Em caso de im-
possibilidade, a colocação e insuflação de balões poderá
ser feita numa sala de radiologia de intervenção, exigin-
do estabilidade hemodinâmica da doente de forma a
permitir a sua deslocação entre salas. Esta técnica di -
mi nui significativamente as perdas de sangue, a neces-
sidade de transfusão e o internamento em unidades de
cuidados intensivos8. No entanto, está associada a um
risco de lesões por reperfusão, trombose ou embolia
das extremidades inferiores16. Considera-se seguro um
tempo de oclusão das artérias ilíacas comuns inferior a
90 minutos, de forma a evitar isquemia domúsculo es-
quelético10. Tem sido relatada a experiência positiva de
alguns grupos com esta técnica17.
No caso descrito, a abordagem cirúrgica realizada

aproximou-se da descrita porMatsubara18. Foi realiza -
da a oclusão das artérias ilíacas comuns com tempo de
isquemia reduzido commelhor controlo das perdas san-
guíneas sem compromisso materno. O caso descri to,
com invasão parametrial, comporta um risco acrescido
de hemorragia significativa. A cesariana com histerec-
tomia sem qualquer tipo de técnica adjuvante em casos
de acretismo está associada a perdas hemáticas que po-
dem atingir os 17L, principalmente em casos sem di-
agnóstico prévio19. Com uma maior expe riência com a
sua aplicação, nomeadamente no timing da insuflação,
a perda sanguínea poderá ser menor, bem como o tem-
po de internamento minimizado. A variabi lidade de
formas de apresentação de acretismo placentar é
grande, desde placenta acreta a percreta, e até dentro da
placenta percreta, com invasão anterior, posterior ou
parametrial, pelo que a comparação damorbilidade en-
tre diferentes estudos, é dificultada.Consideramos que
a nossa experiência com a aplicação de balões nas
artérias ilíacas comuns foi positiva, pelo que foi defini-
da a sua aplicação no serviço em casos futuros.
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