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ESCoLHAS Do EDIToR
EDIToR’S CHoICES

Quando iniciei a especialidade de Obstetrícia e 
Ginecologia não constituía ainda uma preocupação 
clínica a transmissão vertical do Streptococus do 
grupo B de Lancefield (SGB). A sépsis a SGB era 
rara (cerca de 2 casos por 1000 recém-nascidos) 
e, há 20 anos, a atenção centrava-se sobretudo nos 
sinais de hipóxia fetal intra-parto (cardiotocográficos, 
avaliação ph do sangue capilar fetal) e na melhor 
resolução da situação. À medida que os cuidados 
pré-natais foram implementados no nosso país e 
com a melhoria dos cuidados neonatais, muitas das 
situações raras – como a sépsis a SGB – adquiriram 
uma importância cada vez maior. Assim, em 1996, o 
American College of Obstetricians and Gynecologists 
(ACOG) lançou protocolos de rastreio pré-natal da 
colonização materna a SGB e normas para a profilaxia 
intra-parto da transmissão vertical a SGB1. Em 
Portugal desconhece-se a frequência da colonização 
ante-parto por SGB, assim como o impacto da sépsis 
a SGB na mortalidade e morbilidade neonatais – daí 
a importância do trabalho de Areal A. et al publicado 
neste número. Num estudo transversal, incluindo 1523 
grávidas em trabalho de parto, mostraram que em 
metade das grávidas não tinha sido efectuado rastreio 
para o SGB como proposto pelo ACOG, que 1/3 das 
grávidas encontravam-se colonizadas pelo SGB e que, 
nos 14 casos de infecção neonatal precoce, não foi 
realizada uma profilaxia antibiótica correcta, apesar 
de existirem dados que mostravam ser a grávida 
ou portadora de SGB ou ter critérios para a sua 
administração, no desconhecimento do seu estado de 
colonização. Estes resultados reforçam a necessidade 

de se criarem e implementarem normas nacionais de 
actuação para a prevenção de uma doença que pode 
ter efeitos devastadores para o recém-nascido e que, 
através do rastreio e profilaxia antibiótica intra-parto, 
se consegue reduzir a sua incidência de 1,5 para 
0,4/1000 recém-nascidos2.

Como a sépsis a SGB, a rotura hepática espontânea 
num quadro de Síndrome de hELLP é um evento raro 
– mas faz parte dos pesadelos que afligem o obstetra 
que se dedica à prática clínica na urgência de um 
hospital Central. Neste número, Domingues AP et 
al descrevem, em RuPTuRA ESPONTÂNEA DE 
hEMATOMA SuBCAPSuLAR hEPÁTICO NA 
GRAVIDEz, toda a marcha diagnostica e terapêutica 
realizada no caso com que se depararam. Na nossa vida 
profissional, situações como a descrita são, felizmente, 
muito raras mas o artigo ilustra bem que perante uma 
grávida com um Síndrome de hELLP longe do termo, 
em que a opção da administração de corticóesteroides 
para indução maturativa fetal e o intervalo de tempo 
necessário para o seu efeito, pode acarretar o risco 
de rotura hepática e que, nesta situação, é desejável o 
diagnóstico precoce, proporcionado por um elevado 
grau de suspeição clínica – epigastralgia que se 
agrava, defesa abdominal, choque hipovolémico –, a 
interrupção imediata da gravidez e sempre com o apoio 
de um cirurgião geral – pelo risco de nos confrontarmos 
no Bloco Operatório com a rotura do hematoma e a 
necessidade de proceder a hemostase hepática, algo 
para o qual nenhum obstetra está preparado – e o apoio 
da unidade de Cuidados Intensivos no pós-operatório, 
pela elevada morbilidade materna registada nesse 
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período. Casos como este devem alertar os obstetras 
para pugnarem pela necessidade das maternidades, 
que se defrontam com este tipo de situações, estarem 
enquadradas dentro de um hospital com capacidade 
de apoio multidisciplinar. 

Não sendo propriamente um pesadelo, o apareci- 
mento de um feto hidrópico, causa sempre no perinatolo- 
gista múltiplas interrogações que devem ser respon- 
didas num período curto sob pena de se poder 
perder um feto em que uma acção terapêutica pode 
modificar o prognóstico. Isto é o que mostra o caso 
clínico de Areia AL et al TRATAMENTO IN 
UTERO DE hIDRÓPSIA FETAL POR INFECÇÃO 
POR PARVOVIRuS B 19 em que, após um rápido 
diagnóstico, e com o agravamento da anemia fetal, 
os autores partem para a transfusão intra-uterina 
assistindo-se à rápida melhoria do estado fetal, 
prosseguindo a gestação a termo e tendo o recém 
nascido desenvolvimento normal ao 1º ano de vida. 
Claro que um único caso não reflecte a realidade de 
séries maiores que apontam para um desenvolvimento 
sub-óptimo dos recém nascidos em que ocorreu 
infecção fetal a Parvovirus B 19 e a quem foi realizada 

transfusão intra-uterina, independentemente do grau 
de anemia fetal3. Parece assim que não é a anemia, 
com a hipóxia associada, o determinante da lesão 
neurológica fetal, não sendo de todo improvável 
que possa haver lesão neurológica directa atribuível 
ao vírus. Mas, perante um feto com hidrópsia não 
imune longe do termo, associada a anemia grave, sem 
evidência de aneuploidia nem de anomalia estrutural 
e em que o risco de morte intrauterina é de 10%4, 
quem é que não propõe a realização de transfusão 
intra-uterina? Eu certamente que proporia. 
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