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Caso Clínico/Case Report

Hemorragia feto-materna grave
Massive feto-maternal haemorrhage
Sónia Barata*, Mónica Centeno**, João Paulo Marques**, Nuno Clode***, Luís Mendes da Graça****
Departamento de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina da Reprodução, Hospital Santa Maria, Lisboa.
Abstract
Feto-maternal hemorrhage in limited volume is a common obstetric event, and usually displays no
antepartum maternal or fetal signs. On the other hand, large fetal-maternal hemorrhage has a much
lower incidence, but can be associated with important fetal morbidity and mortality.
We describe the case of a 27 year-old pregnant woman with an uneventful pregnancy. At 35
weeks of gestation she presented with decreased fetal movements, and a cardiotocographic exam
revealed a sinusoidal pattern with late decelerations. An urgent cesarean section was performed,
in which a male newborn, weighing 1700g, with severe anemia, and an Apgar score of 5/7 was
delivered. The diagnosis of fetal-maternal hemorrhage was established on the basis of a positive
Kleihauer-Betke test.
Introdução

A Hemorragia fe�����������������������������������
to-materna (HFM) consiste na trans-

ferência de sangue fetal para a circulação materna. Este
fenómeno foi pela primeira vez descrito por Wiener em
19481 e confirmado 6 anos mais tarde por Chown2.
A HFM em pequenas quantidades é relativamente
comum, podendo ser considerada um acontecimento
normal. A HFM grave – transfusão de mais de 30 ml de
sangue fetal para a mãe - é rara mas, quando ocorre, associa-se geralmente a morbilidade e mortalidade fetal3.
Descrevemos neste artigo um caso de HFM grave
em que a suspeita clínica surgiu com base na interpretação do traçado cardiotocográfico (CTG).
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Caso Clínico

Grávida de 27 anos, raça negra, primigesta, ARh⊕,
portadora de traço falciforme, com gestação sem intercorrências significativas. Às 35 semanas, por referir diminuição dos movimentos fetais recorreu ao
serviço de urgência onde foi efectuado CTG (Fig.1)
que revelou um padrão patológico: não apresentava
critérios de reactividade, sendo evidentes desacelerações variáveis ligeiras/moderadas, com variabilidade
superior a 5bpm e um episódio transitório de padrão
sinusoidal (9 minutos). A avaliação cervical digital
revelou colo com 1cm de canal, permeável a 2 dedos.
Foi internada na Sala de Partos para vigilância. No registo contínuo obtido (Fig.2) eram visíveis pequenos
períodos de padrão sinusoidal num contexto de um
traçado em que se observavam desacelerações variáveis ligeiras/moderadas, algumas com início tardio.
Perante a hipótese de sofrimento fetal provavelmente
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Fig. 1 – Traçado sinusoidal tipo I (setas). Note-se a ausência de critérios de reactividade no registo e a presença de desacelerações de
início tardio.

Fig. 2 - Períodos de padrão sinusoidal tipo I (setas), no contexto de um traçado com desacelerações variáveis ligeiras/moderadas, algumas com inicio tardio.

associado a anemia, decidiu-se proceder a cesariana,
tendo-se extraído feto em apresentação pélvica, sexo
masculino, com 1700g, índice de Apgar de 5 ao 1º
minuto e 9 ao 5º minuto. O recém-nascido (RN) foi
transferido para Unidade de Cuidados Especiais de
Recém-Nascidos onde esteve internado 20 dias com
anemia grave (hemoglobina ao nascer de 4.3g/dl).
Realizou múltiplas transfusões de concentrado de eritrócitos, apresentado hemoglobina de 12.5g/dl ao 13º
dia de vida. O teste de Coombs directo no RN, assim
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como o estudo de infecções virais (Citomegalovirus
e Parvovirus B19) na mãe, foram negativos. O estudo
anatomo-patológico da placenta não revelou anomalias estruturais. O teste de Kleihauer-Betke na grávida
foi positivo confirmando o diagnóstico de HFM.
Discussão

A HFM consiste na transferência de sangue fetal
para a circulação materna e é um evento obstétrico
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comum que, na maioria das gestações, ocorre em volume ínfimo, sendo considerada “fisiológica” quando
a quantidade transferida é inferior a 1ml4. A HFM é
considerada grave quando há transferência de mais de
30ml de sangue fetal. É uma situação incomum, que
ocorre entre 0,02 a 1,7% das gestações3,4,5, e de que se
pode suspeitar perante um feto com franca diminuição dos movimentos e que apresenta um traçado não
reactivo com presença eventual de padrão sinusoidal
e desacelerações tardias. No entanto, a HFM grave
pode não ser clinicamente evidente e tornar-se suspeita quando é feito o diagnóstico de anemia neonatal. A
HFM grave deve ser considerada nos casos de morte
fetal inexplicada, de sofrimento fetal, hidrópsia fetal
não imune, choque neonatal e anemia fetal não hemolítica3, e tem sido associada a diversas situações,
nomeadamente trauma abdominal, técnicas invasivas
de diagnóstico pré-natal, versão fetal por manobras
externas, tumores placentários (corioangiomas), préeclâmpsia/eclâmpsia, descolamento de placenta normalmente inserida, gravidez gemelar monoamniótica, síndrome de transfusão feto-fetal e placenta prévia
– tudo situações que, de certa maneira, acarretam um
risco aumentado de disrupção da barreira maternofetal a nível placentário6.

Para além de potencialmente conduzir a anemia
no RN, a HFM tem relevância clínica, mesmo em pequenos volumes, nas mães Rh negativas portadoras
de feto Rh positivo, pelo risco associado de isoimunização Rh e comprometimento de gestações futuras.
A dose padrão de administração da imunoglobulina
anti-D (300µg) previne a isoimunização Rh apenas se
a HFM for inferior a 30ml. Por esta razão, e mesmo
com uma baixa prevalência de HFM grave, alguns autores admitem que a quantificação da HFM por rotina,
através do teste de Kleihauer ou citometria de fluxo
para a hemoglobina fetal, deveria ser ponderada7.
No caso clínico que apresentamos a HFM surgiu
numa gestação sem qualquer factor aparente. A suspeita clínica deste evento, perante os achados cardiotocográficos, seguida da atitude apropriada (o término da gravidez) foram determinantes para o melhor
desfecho perinatal.
O padrão sinusoidal do traçado cardiotocográfico
caracteriza-se por uma frequência cardíaca fetal (FCF)
basal estável de 120 a 160 batimentos por minuto
(bpm), com oscilações regulares do tipo onda sinusoidal e em que a amplitude de onda varia de 5 a 15 bpm
com uma frequência de 2 a 5 ciclos por minuto; pode
ser acompanhado de diminuição da variabilidade ou de

Fig. 3 – Traçado sinusoidal tipo II, associado à administração de meperidina. Note-se a presença de critérios de bem estar fetal no
restante traçado.
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fenómenos desacelerativos da FCF8. Associa-se a diversas situações clínicas, nomeadamente anemia fetal
grave, administração de analgésicos (ex. meperidina)
à grávida, situações de hipóxia e acidose fetal grave
ou amnionite. Graça e colaboradores8 propuseram uma
classificação dos traçados sinusoidais para melhor
diagnóstico diferencial entre os casos que se acompanham de elevada morbilidade e mortalidade neonatal
e os que não implicam situações de risco fetal; assim,
um traçado como o que observámos, considerado
como sinusoidal de tipo I (onda sinusoidal suave, com
oscilações simétricas, acompanhadas de variabilidade
reduzida e, por vezes, de desacelerações variáveis e/
ou tardias da FCF) associa-se a situações de pior prognóstico, como são os casos de anemia fetal ou hipóxia
fetal; o traçado do tipo II, com ondas em “dente de serra” e elevada frequência de oscilações por minuto (Fig.
3), associa-se em geral à administração de analgésicos
à grávida, e a norma é um bom prognóstico neonatal.
O reconhecimento destes diferentes tipos de padrão sinusoidal pode ajudar o clínico na decisão e obviar a
utilização de exames complementares de diagnósticos
invasivos. No entanto, e caso se mantenha a dúvida,
a avaliação do pico de velocidade sistólica da artéria
cerebral média (PVS-ACM) com o objectivo de evidenciar a existência de anemia fetal moderada/grave
permite a maior aproximação do diagnóstico etiológico, evitando técnicas invasivas9,10. Contudo, na gesta-
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ção próxima do termo, a aplicabilidade da avaliação do
PVS-ACM é diminuta pela dispersão dos valores que
diminuem a sua sensibilidade e especificidade, pelo
que a suspeita clínica associada à avaliação do traçado
CTG, acompanhada da atitude imediata e apropriada,
são a forma de obter o melhor desfecho perinatal.
Referências
1. Wiener AS. Diagnosis and treatment of anemia of the newborn caused
by occult placental hemorrhage. Am J Obstst Gynecol 1948;56:71722.
2. Chown B. Anemia from bleeding of fetus in to the mother’s circulation.
Lancet 1954;1:1213-5.
3. Samadi R, Greenspoon JS, Gviazda I, et al. Massive feto-maternal
hemorrhage and fetal death: are they predictable? J Perinat
1999;19:227-9.
4. Clode N, Costa AP, Melo H, et al. Hemorragia fetomaterna consoante
o modo de parto. Rev Obstet Ginecol 1989;24:357-60.
5. Laube D, Schauberger CW. Fetomaternal bleeding as a cause for
“unexplained” fetal death. Obstet Gynecol 1982;60:649-51.
6. Sebring SH, Polesky HF. Fetomaternal hemorrhage: incidence,
risk factors, time of occurrence, and clinical effects. Transfusion
1990;30:344-57.
7. Bowman JM. Controversies in Rh prophylaxis: who needs Rh
immune globulin and when should it be given? Am J Obstet Gynecol
1985;151:289-94.
8. Graça LM, Cardoso C, Calhaz-Jorge C. An approach to interpretation
and classification of sinusoidal fetal heart rate patterns. Eur J Obstet
Gynecol Reprod Biol 1988;27:203-12.
9. Mari G, Adrignolo A, Abuhamad AZ, et al. Diagnosis of fetal anemis
with doppler ultrasound in pregnancy complicated by maternal blood
group immunization. Ultrasound Obstet Gynecol 1995;5:400-5.
10. Mari G. Noninavasive diagnosis by Doppler ultrasonography of
fetal anemia due to maternal red cell immunization. N Engl J Med
2000;342:9-14.

