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EDITORIAL

O 19º Congresso Português de Obstetrícia e Ginecologia, a decorrer de 16 
a 19 de Março de 2011, é o primeiro congresso exclusivamente nacional 
organizado pela Federação das Sociedades Portuguesas de Obstetrícia e 
Ginecologia, que congrega as principais sociedades científicas portuguesas 
nesta área do conhecimento médico.

Assim, em colaboração com as direcções das sociedades federadas, 
foi delineado o programa científico, devidamente ponderado em função do 
peso específico de cada sociedade. Por outro lado, colocaram-se níveis de 
exigência superiores ao habitual na apreciação dos resumos submetidos. 
Foi constituído um grupo de 20 revisores distribuídos pelas várias áreas da 
especialidade e cada resumo foi classificado por dois revisores.

Dos 287 resumos recebidos foram eliminados, por não terem atingido 
uma classificação média mínima, 29 (10,1%). Dos 258 resumos aceites, 
15 (5,8%) foram seleccionados para comunicação oral e 12 (4,7%) para 
apresentação oral de posters. São expostos em simultâneo 243 posters. 
Dos resumos aceites, 157 (61%) são da vertente obstétrica e 101 (39%) da 
vertente ginecológica.

A publicação dos resumos na Acta Obstétrica e Ginecológica Portuguesa 
é uma mais-valia para os seus autores e prestigia o evento científico. 
Agradecemos a disponibilidade da empresa Momento Médico para a sua 
concretização. 

Pensamos que este Congresso, com um programa muito diversificado e 
extenso, é uma oportunidade para a aquisição de conhecimentos daqueles 
que estão em treino e para uma actualização dos que exercem as diferentes 
competências da Obstetrícia e Ginecologia.

Carlos Freire de Oliveira
Presidente da Direcção da FSPOG
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Pedroso, Sónia  0244
Pena, Domingos Jardim   0061, 0066
Peralta, Fátima  0027, 0074, 0126
Pereira, Elisa  0123, 0162, 0168,
  0219, 0230
Pereira, Elsa  0096
Pereira, Henriqueta  0163

Pereira, Inês  0086, 0101, 0144
Pereira, Naiegal  0076, 0277
Pereira, Nuno  0039
Pereira, Silva  0169, 0280
Pereira, Susana  0094, 0095, 0178,
  0242, 0249, 0250,
  0254, 0256, 0275
Petiz, Almerinda  0157
Pina, Raquel  0027
Pinelo, Sueli  0179
Pinho, Ana  0114, 0244
Pinho, Maria de Lurdes  0031, 0097
Pinto, Ana Rita  0095
Pinto, Evelin  0233
Pinto, Fátima  0094, 0095, 0242,
  0275
Pinto, Fernanda  0026
Pinto, Graça  0234
Pinto, João Moreira   0282
Pinto, Paula  0036, 0037, 0125
Pinto, Rita Mesquita  0254,  0256
Pinto, Soraia  0234
Pipa, António  0255
Pires, Maria José  0197, 0212
Poli de Araujo, Maíta  0093, 0102,  0103
Pontes, Manuel  0041
Prata, João Pedro  0140
Proença, Elisa  0225

Q
Queirós, Alexandra  0009, 0010, 0070,
  0153, 0229
Queirós, Joana  0165
Quintas, Ana  0281
Quintas, Andrea  0054, 0090, 0109,
  0110

R
Ramalho, Carla  0141, 0165
Ramalho, Graça  0054, 0090
Ramalho, Rita  0161
Ramilo, Irina  0128, 0155, 0169,
  0280, 0285
Ramos, Anabela  0230
Ramos, Fabiana  0038
Ramos, Lina  0126
Ramos, Teresa  0235, 0237, 0266
Ramos, Vera  0151, 0191, 0194,
  0207, 0209, 0216,
  0288
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Raposo, Joana  0027
Raposo, Laura  0063, 0178
Raposo, Sofia  0085, 0107, 0108,
  0164
Rasteiro, Cátia  0146, 0147, 0188,
  0248
Rato, Inês  0058, 0279
Ravara Bello, Ana  0076
Rebelo, Cláudio  0273
Rebelo, Teresa  0107, 0108
Redondo, Lina  0124
Regedor, Augusto  0267
Rego, Joana  0126, 0239, 0260
Rego, Joana Lima  0098, 0099
Rei, Ana  0038
Rei, Ana Isabel  0072
Reis Correia, André  0076
Reis, Ana Paula  0104, 0105, 0137
Reis, Inês  0009, 0010, 0086,
  0101, 0144, 0145
Reis, Isabel  0139, 0142, 0161
Reis, Patrícia  0028, 0030
Reis, Salomé  0289
Relva, Andreia  0244, 0246, 0259
Remesso, Lília  0253
Ribeiro, Filipa  0089, 0091
Ribeiro, Rita  0270
Ribeiro, Samuel  0058, 0092, 0279
Ribeiro, Vera  0087, 0088
Rijo, Claudia  0186, 0218
Robalo, Raquel  0272
Rocha, Anabela  0165, 0184, 0198
Rocha, Carlos Alberto da  0078
Rocha, Ilda  0029, 0083, 0135,
  0287
Rocha, Isilda  0228, 0285
Rocha, Mara  0232
Rocha, Maria José  0235, 0237, 0266
Rocha, Pedro  0086, 0144
Rocha, Tiago  0022
Roda, Juliana  0163
Rodrigues, Ana  0058, 0194, 0207,
  0209, 0216, 0264,
  0267, 0279
Rodrigues, Ana Claúdia  0206
Rodrigues, Ana Isabel  0104, 0105, 0174
Rodrigues, Ana Margarida  0061, 0066
Rodrigues, Andreia  0058, 0236, 0257,
  0265, 0279
Rodrigues, Carlos  0024
Rodrigues, Fedra  0055, 0061, 0066
Rodrigues, Graça  0174

Rodrigues, Manuel  0028, 0173
Rodrigues, Maria do Céu  0030, 0044, 0172,
  0174, 0225, 0282
Rodrigues, Marisa  0152
Rodrigues, Marta  0273
Rodrigues, Nina  0289
Rodrigues, Nuno  0032
Rodrigues, Olinda  0013, 0172
Rodrigues, Rosa Maria  0105, 0284
Rodrigues, Teresa  0002, 0147, 0184,
  0192, 0193, 0215,
  0220
Romo, João Carlos  0172
Rosmaninho, Adosinda  0032
Roza, Thuane Huyer da  0093, 0102, 0103,
  0160
Ruas, Luisa  0216
Ruivo, Paula 187

S
Saleiro, Sofia  0068
Salgado, Lurdes  0210
Santo, Céu  0145
Santos Pereira, Helena  0244
Santos, Ana Paula  0155, 0285, 0287
Santos, Ana Vanessa  0169, 0280
Santos, Armindo Esteves   0117, 0118, 0119,
   0170
Santos, Celeste  0088
Santos, Diana  0206
Santos, Fernando  0095, 0250
Santos, Joana  0028, 0152, 0178,
  0250, 0255, 0275
Santos, José Augusto 
Rodrigues dos   0102, 0103
Santos, Lourdes  0063
Santos, Mónica  0098, 0239, 0260
Santos, Paula  0067
Santos, Ricardo  0047, 0048, 0049,
  0052, 0243
Santos, Vanessa  0155, 0285
Saraiva, João  0281
Sardinha, Rosa  0096, 0139, 0142
  0212
Sardinha, Tânia  0117, 0118, 0119,
  0170, 0171
Sarmento, Ricardo  0031
Sartori, Marair Gracio Ferreira   0093
Sereno, Pedro  0009, 0010, 0070,
  0159
Serranito, Anabela  0114, 0246, 0261
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Serrano, Fátima  0286
Serrano, Paula  0055
Severo, Regina  0185
Silva Pereira, José  0128
Silva, António  0052
Silva, Artur Oliveira   0273
Silva, Aurora  0097
Silva, Clara  0065
Silva, Daniel Pereira da   0039, 0069
Silva, Fátima  0062, 0083, 0110,
  0180
Silva, Gervásio  0234
Silva, Isabel Santos  0082, 0098, 0099,
  0239, 0260
Silva, Joana Raquel  0135, 0179, 0287
Silva, José Carlos  0075
Silva, Manuela  0036, 0037
Silva, Maria Teresa Teixeira da   0137
Silva, Miguel  0125
Silva, Patrícia  0253
Silva, Pedro  0056
Silva, Pedro Tiago  0273
Silva, Vera  0250, 0254, 0255
Simões, Ana  0124
Simões, Mafalda  0089, 0123, 0158
Simões, Mafalda Martinho  0091
Simões, Teresinha  0153, 0229, 0234
Soares, Clara  0272
Soares, Paulo  0173
Sobral, Ermelinda  0216, 0267
Sobral, Marta  0020, 0200, 0201,
  0204, 0224, 0263
Sofia, Alexandra  0039
Sousa Fernandes, Teresa  0154, 0267
Sousa, Ana  0060, 0081, 0242,
  0249, 0256
Sousa, Ana Margarida  0131
Sousa, Evanira  0270
Sousa, Filomena  0051
Sousa, Luísa  0284
Sousa, Rita  0039, 0044, 0056,
  0057, 0069, 0079,
  0210, 0213, 0225
Sousa, Sandra  0236
Sousa, Silvia  0194

T
Tapadinhas, Paula  0276
Tavares, Margarida  0150, 0151, 0268
Tavares, Mariana  0264, 0288
Tavares, Mariana Vide  0150, 0151, 0268

Teixeira, José  0222
Teixeira, Marcília  0213
Teixeira, Neusa  0080, 0214
Toller, Alexia  0081, 0131
Tomé, Teresa  0286
Torgal, Isabel  0034, 0035, 0041,
  0085, 0107, 0108,
  0156, 0164
Torgal, Mariana  0112, 0114, 0244,
  0271, 0278
Torre, Carla  0196
Torres, Rita  0022, 0286
Torres, Sílvia  0007, 0008, 0084

U
Urzal, Cecília  0015, 0016, 0094,
  0095, 0152, 0249,
  0254, 0256

V
Valadares, Sara  0009, 0010, 0070,
  0159, 0269
Valdoleiros, Sandra  0089
Vale Fernandes, Emídio  0061, 0066
Valente, Francisco  0110
Varela, Maria Gil  0164
Vasco, Elsa  0115, 0154, 0209,
  0258
Vasconcelos, Catarina  0124
Vasconcelos, Eugénia  0006
Vasconcelos, Joana  0048
Vasconcelos, Maria Inês 
Sarmento Pestana de   0102
Vaz, Domingos  0051, 0222
Vaz, Inês  0282, 0283, 0284
Veiga, Elisa  0032
Ventura, Ludovic  0048
Veríssimo, Carlos  0127, 0128
Viana, Rui  0111, 0112, 0114,
  0148
Vicente, Ana  0222
Vicente, Ana Rita  0270
Vieira, Águeda 0261, 0271, 0278
Vieira, Alberto  0174
Vieira, José  0203
Vieira-Baptista, Pedro  0014, 0078
Vila Boas, Alice  0139, 0142
Vilaverde, Joana  0065
Vilhena, Cristina  0166, 0167, 0189, 
 0190, 0202, 0217,
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  0271, 0278, 0281
Vilhena, Vera  0031, 0097
Vinagre, Claudia  0166, 0167, 0202
Viseu, Olga  0087, 0088, 0200,
  0201

X
Xavier, Maria Raul  0289

Y
Yida, Fan  0006, 0044, 0174,
  0225

Z
Zulmira, Rosa  0104
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Lista de Comunicações Orais

0014 MYCOPLASMA PNEUMONIAE: CAUSA DE 
ÚLCERAS VULVARES?

 Pedro Vieira-Baptista1, Luísa Machado1, Tia-
go Ferraz1, Rui Carvalho-de-Azevedo1, Ana 
Rosa Costa1, Jorge Beires1, José Martinez-
de-Oliveira2

 1Hospital de São João, Porto, Portugal, 2Centro 
Hospitalar da Cova da Beira, Covilhã, Portugal, 
3Universidade da Beira Interior, Covilhã, Portu-
gal

0024 INSUCESSO TERAPÊUTICO DA INCONTI-
NÊNCIA URINÁRIA DE ESFORÇO APÓS 
COLOCAÇÃO DE FITA SUBURETRAL POR 
VIA TRANSOBTURADORA (FACTORES 
DE RISCO) 

 Carlos Rodrigues1, Alexandra Cordeiro2, 
Amália Martins2

 1Hospital de Santarém, Santarém, Portugal, 2Ma-
ternidade Dr. Alfredo da Costa, Lisboa, Portugal

0040 O CONHECIMENTO DE UM DESFECHO 
NEONATAL ADVERSO ALTERA A INTER-
PRETAÇÃO DO CARDIOTOCOGRAMA IN-
TRAPARTO

 Diana Arteiro1, Diogo Ayres-de-Campos2, 
Cristina Costa-Santos3, João Bernardes2

 1Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, Hospital 
de São João, Porto, Portugal, 2Serviço de Gi-
necologia e Obstetrícia, Hospital de São João; 
Faculdade de Medicina e Instituto de Engenha-
ria Biomédica da Universidade do Porto, Porto, 
Portugal, 3Departamento de Biostatística e Infor-
mática Médica, Faculdade de Medicina da Uni-
versidade do Porto, Porto, Portugal

0067 EVIDÊNCIA CIENTIFICA BASEADA NA RE-
EDUCAÇÃO DOS MÚSCULOS DO PAVI-
MENTO PÉLVICO 

 Margarida Ferreira1, Paula Santos1, 
 José Duarte1

 1Instituto Superior de Saúde do Norte, Gandra, 
Portugal, 2Escola Superior de Tecnologia e Saúde 
do Porto, Porto, Portugal, 3Faculdade de Desporto 
da Universidade do Porto, Porto, Portugal

0093 PRIMEIRO ESTUDO EM PORTUGAL DA 
PREVALÊNCIA DA INCONTINÊNCIA URI-
NÁRIA EM DESPORTISTAS NULÍPARAS

 Maíta Poli de Araujo1, Thuane Huyer da 
Roza2, Monica Barros3, Joana Amaral3, Ma-
rair Gracio Ferreira Sartori1, Renato Natal 
Jorge2, Teresa Mascarenhas3

 1Universidade Federal de São Paulo (UNI-
FESP), São Paulo, SP, Brazil, 2Universida-
de do Porto, Porto, Portugal, 3Hospital São 
João, Porto, Portugal

0160 AVALIAÇÃO DA CONTRACÇÃO DO PAVI-
MENTO PÉLVICO UTILIZANDO UMA NOVA 
TÉCNICA BASEADA EM MODELOS COM-
PUTACIONAIS TRIDIMENSINAIS

 Thuane da Roza1, Teresa Mascarenhas2, Marco 
Parente1, Joana Loureiro2, Renato Natal Jorge1

 1IDMEC - Faculdade de Engenharia da Universi-
dade do Porto, Porto, Portugal, 2Faculdade de Me-
dicina, Universidade do Porto, Hospital São João, 
Porto, Portugal

0175 GRAVIDEZ DE BAIXO RISCO IGUAL A 
PARTO DE BAIXO RISCO?

 Maria Carvalho Afonso1, Catarina Castro1, 
Nuno Clode1, Luís Mendes Graça1

 1Hospital de Santa Maria- Centro Hospitalar Lis-
boa Norte, Lisboa, Portugal

0179 PARTO PRÉ-TERMO - CASUÍSTICA DE UM 
ANO

 Joana Raquel Silva1, Diana Moreira1, Maria 
José Morais1, Cátia Lourenço1, Nise Miran-
da1, Sueli Pinelo1

 1Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho 
EPE, Vila Nova de Gaia, Portugal

0196 PADRÃO DE UTILIZAÇÃO DA VACINA 
CONTRA O HPV

 Carla Torre1, José Guerreiro1, Zilda Mendes1, 
Suzete Costa1, Ana Miranda1

 1CEFAR - Centro de Estudos e Avaliação em Saú-
de (Grupo da Associação Nacional das Farmá-
cias), Lisboa, Portugal
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0198 NOVOS CRITÉRIOS PARA DIABETES 
GESTACIONAL: IMPLICAÇÕES OBSTÉ-
TRICAS

 Tiago Ferraz1, Sofia Correia3, Cláudia Car-
dão4, Anabela Rocha1, Nuno Montenegro1,

 1Serviço Ginecologia e Obstetrícia, Hospital São 
João, EPE, Porto, Portugal, 2Faculdade de Me-
dicina da Universidade do Porto, Porto, Portugal, 
3Serviço de Higiene e Epidemiologia do Hospital 
de São João, EPE, Porto, Portugal, 4Instituto de 
Saúde Pública da Universidade do Porto, Porto, 
Portuga

0254 DUCTUS VENOSO ALTERADO NO PRI-
MEIRO TRIMESTRE: CASUÍSTICA DE 2009

 Rita Mesquita Pinto1, Joana Batista1, Vera 
Silva1, Cecília Urzal1, Isabel Cerveira1, Susa-
na Pereira1

 1Hospital São Teotónio, Viseu, Portugal

0261 PARTO VAGINAL APÓS CESARIANA AN-
TERIOR – INFLUÊNCIA DA VIA DE PARTO 
EM GRAVIDEZES ANTERIORES NO PAR-
TO ACTUAL 

 Anabela Serranito1, Vitor Gonçalves1, Ague-
da Vieira1, Teresa Avillez1,

 1Hospital Garcia de Orta, Almada, Portugal

0269 HORMONOTERAPIA COM TAMOXIFENO 
NO CARCINOMA DUCTAL INVASIVO E ES-
PESSAMENTO ENDOMETRIAL: CASUÍSTI-
CA DA CONSULTA DE SENOLOGIA DA MAC

 Sandra Barreto1, Catarina Júlio1, Carla Fran-
cisco1, Lúcia Correia1, Sara Valadares1,

 1Maternidade Dr. Alfredo da Costa, Lisboa, Portugal

0275 REGURGITAÇÃO TRICÚSPIDE NO 1º TRI-
MESTRE – RELAÇÃO COM OUTCOME FE-
TAL

 Joana Batista1, Cláudia Andrade1, Joana San-
tos1, Fátima Pinto1, James Anderson1, Susana 
Pereira1

 1Hospital São Teotónio, Viseu, Portugal

0289 INTERRUPÇÃO VOLUNTÁRIA DA GRAVI-
DEZ - ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE 
RAZÕES E VIVÊNCIA DO PROCESSO 
NUM GRUPO DE MULHERES UTENTES DE 
UMA UNIDADE HOSPITALAR DO GRANDE 
PORTO

 Nina Rodrigues1, Maria Raul Xavier1, Salomé 
Reis2

 1Centro de Estudos de Desenvolvimento Humano 
(CEDH), Faculdade de Educação e Psicologia da 
Universidade Católica Portuguesa, Porto, Portu-
gal, 2Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hos-
pital de São João – EPE, Porto, Portugal
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0002 PARTO VAGINAL APÓS CESARIANA – 
FACTORES PREDITIVOS DE SUCESSO

 Daniela Freitas1, Tiago Ferraz1, Teresa Rodri-
gues1, Nuno Montenegro1

 1Hospital de São João, E.P.E., Porto, Portugal

0015 BIÓPSIA DO GÂNGLIO SENTINELA NO CAN-
CRO DA MAMA: EXPERIÊNCIA DE 5 ANOS

 Cecília Urzal1, Cristina Frutuoso2, Margarida 
Figueiredo Dias2

 1Hospital São Teotónio, EPE, Viseu, Portugal, 
2Hospitais da Universidade de Coimbra, EPE, 
Coimbra, Portugal

0070 DOENÇA DE PAGET DO MAMILO – CASU-
ÍSTICA DE 15 ANOS DA MATERNIDADE 
DR ALFREDO DA COSTA

 Alexandra Queirós1, Neuza Mendes1, Lucia 
Correia1, Sara Valadares1, Rosário Fernan-
des1, Pedro Sereno1

 1Maternidade Dr Alfredo da Costa, Lisboa, Portugal

0082 EMERGÊNCIAS EM OBSTETRÍCIA – SIMU-
LAÇÃO MULTIDISCIPLINAR

 Elsa Nunes1, Andrea Gomes1, Joana Carvalhas1, 
Fernando Jorge Costa1, Isabel Santos Silva1

 1Centro de Simulação Biomédica dos Hospitais da 
Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal

0115 AVALIAÇÃO ECOGRÁFICA DA ESTIMATI-
VA DE PESO FETAL E CRESCIMENTO DIS-
CORDANTE EM GESTAÇÕES GEMELARES

 Ana Patrícia Domingues1, Etelvina Fonseca1, 
Elsa Vasco1, Paulo Moura1

 1Serviço de Obstetrícia - Maternidade Dr Daniel 
de Matos, Hospitais da Universidade de Coimbra 
EPE, Coimbra, Portugal

0150 RESTRIÇÃO DE CRESCIMENTO INTRA-
UTERINO E PREMATURIDADE: AVALIAÇÃO 
DA MORBIMORTALIDADE PERINATAL 

 Mariana Vide Tavares1, Ana Patricia Domin-
gues1, Margarida Tavares1, Etelvina Fonse-
ca1, Paulo Moura1

 1Hospitais da Universidade de Coimbra, Coimbra, 
Portugal

0153 O IMPACTO DA OBESIDADE MATERNA 
NA GRAVIDEZ GEMELAR

 Alexandra Queirós1, Lúcia Correia1, Elsa 
Dias1, Teresinha Simões1

 1Maternidade Dr. Alfredo da Costa, Lisboa, Portugal

0168 LAQUEAÇÃO TUBÁRIA HISTEROSCÓPI-
CA COM MICROIMPLANTES ESSURE®-
Experiência do Serviço de Ginecologia do 
HESE 

 Elisa Pereira1, Fernando Fernandes1, Vitor 
Caeiro1

 1Hospital Espírito Santo, Évora, Portugal

0171 AVALIAÇÃO DA SINTOMATOLOGIA NUMA 
POPULAÇÃO DE MULHERES NA MENO-
PAUSA UTILIZANDO A ESCALA DOS SIN-
TOMAS CLIMATÉRIOS DE GREENE

 Tânia Sardinha1, Ana Mealha1, Isabel Marques1

 1Centro Hospitalar Barreiro Montijo EPE, Barreiro, 
Portugal

0184 ACUIDADE DA ECOGRAFIA NA DETEC-
ÇÃO DE DISCORDÂNCIA DE CRESCIMEN-
TO E RESTRIÇÃO DE CRESCIMENTO FE-
TAL EM GESTAÇÕES GEMELARES

 João Pedro Neves1, Anabela Rocha1, Manue-
la Cunha1, Teresa Rodrigues2

 1Serviço de Ginecologia/Obstetrícia do Hospital de 
São João, E.P.E., Porto, Portugal, 2Faculdade de 
Medicina da Universidade do Porto, Porto, Portugal

0200 CONSULTA DE REFERÊNCIA ÀS 35 SE-
MANAS E RASTREIO DE RESTRIÇÃO 
DE CRESCIMENTO FETAL - UMA NOVA 
ABORDAGEM

 João Luis Calheiros Alves1, Marta Sobral1, 
Carolina Oliveira1, Leonor Ferreira1, Oriana 
Leça1, Vera Mourinha1, Ana Isabel Paramos1, 
Ivone Lobo1, Olga Viseu1

 1Hospital de Faro, EPE, Faro, Portugal

0215 RESTRIÇÃO DE CRESCIMENTO FETAL E 
VIA DE PARTO – REVISÃO SISTEMÁTICA

 Inês Nunes1, Ana Amaral1, Teresa Rodrigues1

 1Hospital de S. João, EPE, Porto, Portugal

Lista de Discussão de Posters
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0003 CARCINOMA INVASOR DA VAGINA ASSO-
CIADO A PROLAPSO UTERINO COMPLE-
TO: A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO 

 Mónica Marques Melo1, Elisabete Gonçal-
ves1, Ana Rita Neiva1, Avelina Almeida1, Jor-
ge Mesquita1, Agostinho Carvalho1, Domin-
gos Magalhães1, José Maia1

 1Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E.P.E./
Hospital de Santa Luzia, Viana do Castelo, Portugal

0005 LINFOMA DA VULVA: CASO CLÍNICO
 Daniela Freitas2, Susana Leitão1, Soledade 

Ferreira1, António Lanhoso1

 1Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, Santa 
Maria da Feira, Portugal, 2Hospital São João, Por-
to, Portugal

0006 MALFORMAÇÃO ADENOMATÓIDE CÍSTI-
CA DO PULMÃO TIPO II

 Fan Yida1, Lúcia Coutinho1, Gonçalo Inocên-
cio1, Eugénia Vasconcelos1, Abílio Ferreira1

 1Centro Hospitalar do Porto, Porto, Portugal

0007 HISTERECTOMIA PERIPARTO EMERGEN-
TE: CASUÍSTICA DO NOSSO SERVIÇO

 Joana Ferreira Carvalho1, Adelaide Cubal1, 
Sílvia Torres1, Olímpia Carmo1

 1Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, Penafiel, 
Portugal

0008 ABORDAGEM DA TROMBOCITOPENIA 
GRAVE NA GRÁVIDA PREVIAMENTE 
SAUDÁVEL – CASO CLÍNICO E REVISÃO 
DA LITERATURA

 Joana Ferreira Carvalho1, Adelaide Cubal1, 
Sílvia Torres1, Olímpia Carmo1

 1Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, Penafiel, 
Portugal

0009 TRIPLE-NEGATIVE BREAST CANCER VS 
OTHER TYPES OF BREAST CANCER: CLI-
NICAL IMPLICATIONS OF DIFFERENT TU-
MOR SUBCLASSES

 Neuza Mendes1, Alexandra Queirós1, Catarina 
Marques1, Ana Andrade1, Inês Reis1, Ana Luísa 
Fontes1, Sara Valadares1, Pedro Sereno1

 1Maternidade Dr. Alfredo da Costa, Lisboa, Portu-
gal, 2Faculdade de Ciências Médicas da Universi-
dade Nova de Lisboa, Lisboa, Portugal

0010 CANCRO DA MAMA EM ESTADIOS AVAN-
ÇADOS: EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO 
DE DIFERENCIAÇÃO TERCIÁRIA

 Neuza Mendes1, Alexandra Queirós1, Patrícia 
Amaral1, Inês Reis1, Ana Luísa Fontes1, Sara 
Valadares1, Pedro Sereno1

 1Maternidade Dr. Alfredo da Costa, Lisboa, Portu-
gal, 2Faculdade de Ciências Médicas da Universi-
dade Nova de Lisboa, Lisboa, Portugal

0012 GESTAÇÃO MÚLTIPLA: CINCO ANOS DA 
EXPERIÊNCIA DO NOSSO HOSPITAL

 Adelaide Cubal1, Joana Carvalho1, Lurdes 
Mota1, Olímpia Carmo1

 1Centro Hospitalar Tamega e Sousa, Penafiel, 
Portugal

0013 RUPTURA UTERINA COM EXTRUSÃO DE 
SACO AMNIÓTICO INTACTO DURANTE 
INTERRUPÇÃO MÉDICA DE GRAVIDEZ 
NO 2º TRIMESTRE – CASO CLÍNICO

 Maria Manuel Sampaio Carvalho1, Sara Aze-
vedo1, Maria João Carinhas1, Olinda Rodri-
gues1, Teresa Oliveira1

 1Centro Hospitalar do Porto, Porto, Portugal

0016 FALSOS NEGATIVOS DA BIÓPSIA DO 
GÂNGLIO SENTINELA: PASSÍVEIS DE 
PREVISÃO?

 Cecília Urzal1, Cristina Frutuoso2, Margarida 
Figueiredo Dias2

 1Hospital São Teotónio, EPE, Viseu, Portugal, 
2Hospitais da Universidade de Coimbra, EPE, 
Coimbra, Portugal

0020 INDUÇÃO DO TRABALHO DE PARTO NO 
HOSPITAL DE FARO – REVISÃO DE 2009 
E 2010 

 Carolina Oliveira1, Leonor Ferreira1, Vera 
Mourinha1, Oriana Leça1, Marta Sobral1, 
João Alves1, Ivone Lobo1

 1Hospital Faro, Faro, Portugal

Lista de Posters



14

Acta Obstet Ginecol Port 2011;suplemento 1

0022 MULTICULTURALIDADE NA DIABETES 
GESTACIONAL – PIORES RESULTADOS 
OBSTÉTRICOS E PERINATAIS?

 Rita Torres1, Bruno Carrilho1, Njila Amaral1, 
Francisca Aleixo1, Tiago Rocha1

 1Maternidade Dr. Alfredo da Costa, Lisboa, Portugal

0023 GRAVIDEZ APÓS CIRURGIA DE BYPASS 
GÁSTRICO – RESULTADOS OBSTÉTRI-
COS, EVIDÊNCIAS ACTUAIS E RECOMEN-
DAÇÕES

 Cláudia Guerra1, Daniela Lopes1, Cláudia 
Freitas1, Célia Araújo1

 1Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, EPE, 
Santa Maria da Feira, Portugal

0025 LEIOMIOMA PÉLVICO VOLUMOSO 10 
ANOS APÓS HISTERECTOMIA POR LEIO-
MIOMATOSE UTERINA

 Mónica Barros1, Rosário Gorgal1, Helena 
Coutinho2, Teresa Fernandes3, Raquel Mota1, 
Antónia Costa4, Vera Paiva1, Rui Cunha3, 
Jorge Beires1

 1Serviço de Ginecologia e Obstetrícia; Hospital de 
São João, Porto, Portugal, 2Serviço de Anatomia 
Patológia, Hospital de São João, Porto, Portugal, 
3Serviço de Radiologia, Hospital de São João, 
Porto, Portugal, 4Serviço de Ginecologia e Obste-
trícia, Hospital de São João. Faculdade de Medici-
na da Universidade do Porto, Porto, Portugal

0026 PSEUDOMIXOMA PERITONEAL 
 Mónica Barros1, Rosário Gorgal1, Fernanda 

Pinto2, Raquel Mota1, Antónia Costa3, Vera 
Paiva1, Jorge Beires1

 1Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, Hospital de 
São João, Porto, Portugal, 2Serviço de Anatomia 
Patológica, Hospital de São João, Porto, Portugal, 
3Hospital de S. João e Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto, Porto, Portugal

0027 METASTIZAÇÃO ESPLÉNICA ISOLADA 
COMO APRESENTAÇÃO DE ADENOCAR-
CINOMA DO OVÁRIO

 Elsa Nunes1, Ana Maçães1, Joana Raposo2, 
Fátima Peralta1, Raquel Pina2, António Azi-
nhais1

 1Serviço de Ginecologia da Maternidade Bissaya 
Barreto - Centro Hospitalar de Coimbra, E.P.E., 
Coimbra, Portugal, 2Serviço de Anatomia Patológi-
ca do Centro Hospitalar de Coimbra, E.P.E., Coim-
bra, Portugal

0028 A PROPÓSITO DE UM SARCOMA
 Patrícia Reis1, Joana Santos1, Teresa Olivei-

ra1, Manuela Leal1, Manuel Rodrigues1

 1Centro Hospitalar do Porto-Maternidade Júlio Di-
nis, Porto, Portugal

0029 CISTOS ANEXIAIS MATERNOS – CASUÍS-
TICA DO CHVNG/E

 Ilda Rocha1, Maria José Morais1, Jorge Castro1, 
Cátia Lourenço1, Cristina Godinho1, Sandra 
Baptista1

 1Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do CHVNG/E, 
EPE, Vila Nova de Gaia, Portugal

0030 METRORRAGIAS AOS 41 ANOS APÓS UM 
LONGO PERÍODO DE AMENORREIA: O 
QUE PENSAR? 

 Patrícia Reis1, Vânia Ferreira1, Noémia Nu-
nes1, Manuela Leal1, Maria Céu Rodrigues1

 1Centro Hospitalar do Porto - Maternidade Júlio Di-
nis, Porto, Portugal

0031 MACROSSOMIA FETAL: FACTORES DE 
RISCO ASSOCIADOS

 Filipa Paixão Barradas1, Cristiana Gonçal-
ves1, Vera Vilhena1, Ricardo Sarmento1, Ma-
ria de Lurdes Pinho1

 1Centro Hospitalar Barreiro Montijo, Barreiro, Portugal

0032 RASTREIO PRÉ-NATAL E IMPACTO PSI-
COLÓGICO 

 Nuno Rodrigues1, Elisa Veiga1, Adosinda Ros-
maninho2

 1Universidade Católica Portuguesa, Porto, Portugal, 
2Centro de Diagnóstico Pré-Natal do Centro Hospita-
lar do Alto Ave (C.H.A.A.), Guimarães, Portugal

0033 DISCORDÂNCIA DE PESO NA GRAVIDEZ 
GEMELAR

 Leonor Castro Ferreira1, Carolina Oliveira1, 
Carmo Cruz1, Ivone Lobo1

 1Hospital Faro, Faro, Portugal

0034 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE METÁSTA-
SES CEREBRAIS DE CANCRO DA MAMA

 Sara Campos1, Tiago Lima1, Margarida Dias1, 
Isabel Torgal1

 1Hospitais da Universidade de Coimbra, EPE, 
Coimbra, Portugal

0035 EM BUSCA DO DIU PERDIDO – CASO CLÍ-
NICO

 Sara Campos1, Rui Lagarto1, Isabel Dias1, 
Giselda Carvalho1, Isabel Torgal1
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 1Hospitais da Universidade de Coimbra, EPE, 
Coimbra, Portugal

0036 CONCORDÂNCIA INTER-OBSERVADOR 
NA ANÁLISE VISUAL DE REGISTOS CON-
TÍNUOS DA FREQUÊNCIA CARDÍACA MA-
TERNA NAS HORAS FINAIS DO TRABA-
LHO DE PARTO

 Paula Pinto1, João Bernardes2, Manuela Sil-
va1, Célia Costa2, Diogo Ayres-de-Campos2

 1Hospital Dr. Nélio Mendonça, EPE, Funchal, Por-
tugal, 2Hospital S. João - Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto, Porto, Portugal, 3Institu-
to Engenharia Biomédica, Porto, Portugal, 4Cen-
tro de Investigação em Tecnologias e Sistemas de 
Informação em Saúde, Porto, Portugal

0037 COMPARAÇÃO DA FREQUÊNCIA CAR-
DÍACA MATERNA INTRAPARTO OBTIDA 
POR OXIMETRIA E POR ELECTROCAR-
DIOGRAFIA

 Paula Pinto1, João Bernardes2, Manuela Sil-
va1, Diogo Ayres-de-Campos2

 1Hospital Dr. Nélio Mendonça, EPE, Funchal, Por-
tugal, 2Hospital S. João, EPE, Porto, Portugal, 3Fa-
culdade de Medicina da Universidade do Porto, 
Porto, Portugal, 4Instituto de Engenharia Biomédi-
ca do Porto, Porto, Portugal, 5Centro de Investiga-
ção em Tecnologias e Sistemas de Informação em 
Saúde, Porto, Portugal

0038 SÍNDROME DAS BRIDAS AMNIÓTICAS - 
UM CASO CLÍNICO

 Bárbara Faria1, Eulália Galhano1, Ana Rei1, 
Fabiana Ramos1

 1Maternidade Bissaya Barreto - CHC, Coimbra, 
Portugal

0039 SISTEMA INTRA-UTERINO COM LEVO-
NORGESTREL E CANCRO DA MAMA

 Nuno Pereira1, Alexandra Sofia1, Paulo Cor-
reia2, Rita Sousa2, Elizabeth Castelo-Bran-
co2, Daniel Pereira da Silva2

 1Maternidade Bissaya-Barreto, Coimbra, Portugal, 
2Serviço de Ginecologia do IPOCFG, Coimbra, 
Portugal

0041 TUMOR TROFOBLÁSTICO DO LEITO PLA-
CENTAR – A PROPÓSITO DE UM CASO 
CLÍNICO

 Filipa Nunes1, Manuel Pontes2, Ana Brandão1, 
Sofia Custódio1, Cristina Frutuoso1, Luis Al-

meida e Sousa1, Isabel Torgal1
 1Serviço de Ginecologia dos Hospitais da Univer-

sidade de Coimbra, Coimbra, Portugal, 2Serviço 
de Anatomia Patológica dos Hospitais da Universi-
dade de Coimbra, Coimbra, Portugal

0042 CARCINOMA DO COLO DO ÚTERO E PRE-
SERVAÇÃO DA FERTILIDADE – A PROPÓ-
SITO DE UM CASO CLÍNICO

 Diana Arteiro1, Susana Leitão2, Soledade 
Ferreira2, António Alves2, António Lanhoso2

 1Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, Hospital 
de São João, Porto, Portugal, 2Serviço de Gine-
cologia e Obstetrícia, Centro Hospitalar de Entre o 
Douro e Vouga, Santa Maria da Feira, Portugal

0043 DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO PRÉ-
NATAL DO CENTRO HOSPITALAR DE SE-
TÚBAL – CASUÍSTICA DE UM ANO

 Rui Leal1, Rubina Mendonça1

 1Centro Hospitalar de Setúbal, Setúbal, Portugal

0044 RASTREIO PRÉ-NATAL
 Gonçalo Inocêncio1, Lúcia Coutinho1, Fan 

Yida1, Rita Sousa1, Maria do Céu Rodrigues1, 
Arminda Costa1, Helena Martins1

 1Centro Hospitalar do Porto - Maternidade Júlio Di-
nis, Porto, Portugal

0047 PARTURIENTES E RECÉM-NASCIDOS: O 
QUE MUDOU EM 11 ANOS (1999-2009)

 Ricardo Santos1, Hermínia Afonso1, Sofia Cos-
ta1, Diana Coelho1, Ana Andrade1, José Furtado1

 1Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, Centro Hospi-
talar do Alto Ave, Guimarães, Portugal, 2CINTESIS/
SBIM, Faculdade de Medicina da UP, Porto, Portugal

0048 PROGESTERONE SUPPLEMENTATION CAN 
PREVENT PRETERM BIRTH IN WOMEN 
WITH SHORT CERVICAL LENGTH IN SE-
COND TRIMESTER PREGNANCY

 Alfredo Castro1, Joana Vasconcelos1, Lu-
dovic Ventura1, Margarida Freitas1, Ricardo 
Santos2, Mário Dinis-Ribeiro2

 1Faculdade de Medicina da Universidade do Por-
to, Porto, Portugal, 2CINTESIS/SBIM, Faculdade 
de Medicina da UP, Porto, Portugal

0049 QUALIDADE DE DADOS EM OBSTETRÍ-
CIA: EXEMPLO DOS NASCIMENTOS

 Ricardo Santos1, Hermínia Afonso1, Sofia Cos-
ta1, Diana Coelho1, Ana Andrade1, José Furtado1
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 1Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, Centro Hos-
pitalar do Alto Ave, Guimarães, Portugal, 2CINTE-
SIS/SBIM, Faculdade de Medicina da UP, Porto, 
Portugal

0051 RUPTURA UTERINA - A PROPÓSITO DE 2 
CASOS CLÍNICOS 

 Vanessa Olival1, Raquel Condenço1, Domin-
gos Vaz1, Filomena Sousa1, Maria João Nu-
nes1, Carla Leitão1, Celina Ferreira1, Ivone 
Dias1, Manuela Caetano1, Manuela Coelho1, 
Ricardo Mira1

 1Centro Hospitalar de Lisboa Central - Hospital 
D.Estefânia, Lisboa, Portugal

0052 SPONTANEOUS HEMOPERITONEUM AT 
38 WEEKS GESTATION – CASE REPORT

 Ricardo Santos1, António Silva1, Ana Andra-
de1, José Furtado1

 1Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, Centro Hos-
pitalar do Alto Ave, Guimarães, Portugal, 2CINTE-
SIS/SBIM, Faculdade de Medicina da UP, Porto, 
Portugal

0053 ENDOMETRIOSE APENDICULAR – CASO 
CLÍNICO

 Cátia Moreira1, Teresa Castro1, Ana Costa1

 1Hospital de São João, Porto, Portugal

0054 FACTORES DE RISCO ASSOCIADOS A 
CARCINOMA SÍNCRONO DO OVÁRIO E 
ENDOMÉTRIO – CASO CLÍNICO

 Luisa Montes1, Andrea Quintas1, Ana Rita 
Neiva1, João Gonçalves1, Graça Ramalho1

 1Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia7Espinho, 
EPE, Vila Nova de Gaia, Portugal

0055 TUMOR BORDERLINE DO OVÁRIO E FER-
TILIDADE – CASO CLÍNICO

 Fedra Rodrigues1, Cristina Nogueira-Silva1, Emi-
dio Fernandes1, Paula Serrano1, Etelvina Cruz1

 1Hospital de Braga, Braga, Portugal

0056 LIPOMA VULVAR – CASO CLÍNICO RARO
 Rita Sousa1, Lúcia Coutinho1, Yida Fan1, Pe-

dro Silva1, Cláudia Marques1

 1Centro Hospitalar do Porto, Porto, Portugal

0057 DIAGNÓSTICO PRÉ-NATAL DE AUSÊNCIA 
DO SEPTO PELÚCIDO ISOLADA: CASO 
CLÍNICO

 Rita Sousa1, Gonçalo Inocêncio1, Lúcia Cou-

tinho1, Yida Fan1, Cristina Dias1, Luisa Ferreira1

 1Centro Hospitalar do Porto, Porto, Portugal

0058 CARCINOMA DE PEQUENAS CÉLULAS 
PRIMÁRIO DO ENDOMÉTRIO: UMA ENTI-
DADE RARA E AGRESSIVA

 Andreia Rodrigues1, Samuel Ribeiro1, Inês 
Rato1, Ana Rodrigues1

 1Departamento de Obstetrícia, Ginecologia e Me-
dicina da Reprodução do Hospital de Santa Maria 
- CHLN, EPE, Lisboa, Portugal

0060 GRAVIDEZ HETEROTÓPICA UM CASO DE 
CONCEPÇÃO ESPONTÂNEA 

 Ana Sousa1, Ana Moreira1, António Lanhoso1

 1Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, Santa 
Maria da Feira, Portugal

0061 SÍNDROME DE ENCEFALOPATIA POSTE-
RIOR REVERSÍVEL (PRES) E ECLÂMPSIA 
- RELATO DE CASO CLÍNICO E REVISÃO 
DA LITERATURA

 Emídio Vale Fernandes1, Fedra Rodrigues1, 
Luís Braga1, Carla Monteiro1, Luís Carvalho1, 
Ana Margarida Rodrigues1, Domingos Jardim 
Pena1

 1Hospital de Braga, Braga, Portugal

0062 DIABETES GESTACIONAL: PREVALÊN-
CIA E COMPLICAÇÕES OBSTÉTRICAS 
ANÁLISE CASUÍSTICA DE 24 MESES 

 Fátima Silva1, Cátia Lourenço1, Emília 
Cunha1, Eva Ferreira1, Sara Monteiro1

 1CHVNGaia/Espinho, V.N.Gaia, Portugal

0063 TORSÃO ANEXIAL - A PROPÓSITO DE UM 
CASO CLÍNICO

 Laura Raposo1, Santos Paulo1, Lourdes San-
tos1, Nogueira Martins1

 1Hospital de São Teotónio, Viseu, Portugal

0065 AVALIAÇÃO DA MORBILIDADE MATER-
NO-FETAL EM GESTANTES COM HIPOTI-
ROIDISMO CONGÉNITO

 Lúcia Coutinho1, Gonçalo Inocêncio1, Sofia 
Cardoso1, Ana Maria Maia2, Teresa Azeve-
do2, Joana Vilaverde2, Jorge Dores2, Joaquim 
Gonçalves1, Clara Silva1

 1Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, Uni-
dade Maternidade Júlio Dinis - Centro Hospitalar 
do Porto, Porto, Portugal, 2Serviço de Endocrino-
logia - Centro Hospitalar do Porto, Porto, Portugal
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0066 NEUROSSÍFILIS E GRAVIDEZ - A PROPÓ-
SITO DE UM CASO CLÍNICO

 Emídio Vale Fernandes1, Luís Braga1, Fedra 
Rodrigues1, Carla Monteiro1, Luís Carvalho1, 
Ana Margarida Rodrigues1, Judite Barros1, 
Domingos Jardim Pena1

 1Hospital de Braga, Braga, Portugal

0068 GRAVIDEZ ECTÓPICA DO CORNO UTERI-
NO ASSINTOMÁTICA- CASO CLÍNICO 

 Ana Brandão1, Teresa Miranda1, Sofia Salei-
ro1, Rogério Ferreira1, Paulo Moura1

 1Maternidade Daniel de Matos-HUC, Coimbra, 
Portugal

0069 CARCINOMA EPIDERMÓIDE DO OVÁRIO 
COM ORIGEM EM TERATOMA QUÍSTICO

 Catia Carnide1, Rita Sousa1, Elizabeth Castelo 
Branco1, Paulo Correia1, Daniel Pereira da Silva1

 1IPO Coimbra, Coimbra, Portugal

0071 GRAVIDEZ APÓS TRANSPLANTE CARDÍA-
CO: CASO CLÍNICO

 Luisa Machado1, Maria Júlia Maciel1, Diogo 
Ayres Campos1

 1Hospital de S.João, Porto, Portugal

0072 SÍNDROME DE SUSAC – A PROPÓSITO 
DE UM CASO CLÍNICO

 Bárbara Faria1, Ana Isabel Rei1, Eulália Ga-
lhano1

 1Maternidade Bissaya Barreto, Coimbra, Portugal

0073 DESFECHO REPRODUTIVO APÓS ME-
TROPLASTIA HISTEROSCÓPICA _ ESTU-
DO RETROSPECTIVO DE DEZ ANOS

 Sílvia Fernandes1, Ana Maçães1, Elsa Nu-
nes1, Joana Belo1, Helena Leite1

 1Departamento de Saúde da Mulher, Serviço de 
Ginecologia, Centro Hospitalar de Coimbra, Coim-
bra, Portugal

0074 UM AZAR NUNCA VEM SÓ! NOVO TUMOR 
PRIMÁRIO IPSILATERAL DA MAMA

 Sílvia Fernandes1, Ana Maçães1, Fátima Pe-
ralta1, Joana Belo1, António Azinhais1

 1Departamento de Saúde da Mulher, Serviço de 
Ginecologia, Centro Hospitalar de Coimbra, Coim-
bra, Portugal

0075 GRAVIDEZ ECTÓPICA CERVICAL: TRATA-
MENTO BEM SUCEDIDO COM METOTRE-
XATO INTRAMUSCULAR

 Ana Moreira2, Daniela Freitas2, José Carlos 
Silva1, Carlinda Cruz1, António Lanhoso1

 1Hospital de São Sebastião, Santa Maria da Feira, 
Portugal, 2Hospital de São João, Porto, Portugal

0076  COLESTASE INTRA-HEPÁTICA DA GRA-
VIDEZ - CASUÍSTICA DA MATERNIDADE 
DO H.D.ESTEFÂNIA

 André Reis Correia1, Vanessa Gomes Olival1, 
Naiegal Pereira1, Ana Ravara Bello1, Manue-
la Caetano1, Fazila Mahomed1

 1Serviço de Ginecologia/Obstetrícia - Hospital D. 
Estefânia, CHLCentral, Lisboa, Portugal

0077 RECÉM-NASCIDOS DE MUITO BAIXO 
PESO E PATOLOGIA OBSTÉTRICA ASSO-
CIADA: ANÁLISE DE 2 ANOS 

 Sílvia Couto1, Susana Marcelino1, Filipa Cal-
deira1, Berta López1

 1Hospital Garcia de Orta, Almada, Portugal

0078 CONSULTA DE PATOLOGIA VULVAR: UM 
LUXO OU UMA NECESSIDADE?

 Pedro Vieira-Baptista1, Luísa Machado1, Ana 
Rosa Costa1, Carlos Alberto da Rocha1, Jor-
ge Beires1

 1Hospital de São João, Porto, Portugal

0079 INDUÇÃO LAPAROSCÓPICA DA OVULA-
ÇÃO NO SÍNDROME DO OVÁRIO POLI-
QUÍSTICO

 Carine Marinho1, Rita Sousa1, Lúcia Couti-
nho1, Joana Mesquita-Guimarães1, Rosa Ma-
cedo1, Rosália Cubal1, Cláudia Lourenço1

 1Centro Hospitalar do Porto, Porto, Portugal

0080 GRAVIDEZ ECTÓPICA ABDOMINAL: A 
PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

 Neusa Teixeira1, Luís Castro1, Arlindo Ferreira1

 1Hospital de Braga, Braga, Portugal

0081 HEMATOMETRA – A PROPÓSITO DE UM 
CASO CLÍNICO

 Alexia Toller1, Ana Albuquerque Martins1, Ana 
Sousa1

 1Hospital São Francisco Xavier, Lisboa, Portugal

0083 PENFIGÓIDE GESTACIONAL - A PROPÓ-
SITO DE UM CASO CLÍNICO

 Jorge Castro1, Fátima Silva1, Cátia Louren-
ço1, Maria José Morais1, Ilda Rocha1, Sandra 
Batista1
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 1Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia, Vila Nova 
de Gaia, Portugal

0084 ATONIA UTERINA, HEMORRAGIA PÓS-
PARTO E SUTURA HEMOSTÁTICA DE B-
LYNCH: TRÊS CASOS CLÍNICOS

 Odete Figueiredo1, Amélia Almeida1, Carla 
Marinho1, Sílvia Torres1, Ana Morgado1

 1Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, Penafiel, 
Portugal

0085 ESTUDO COMPARATIVO DE DOIS GRU-
POS DE DOENTES COM CANCRO DA 
MAMA: ABAIXO DOS 40 ANOS E ACIMA 
DOS 70 ANOS

 Sofia Raposo1, Patrícia Almeida1, Carlos No-
bre1, Margarida Dias1, Isabel Torgal1

 1Serviço de Ginecologia dos HUC, Coimbra, Portugal

0086 INDUÇÃO ELECTIVA DE TRABALHO DE 
PARTO – ACRÉSCIMO NA TAXA DE CESA-
RIANAS?

 Inês Reis1, Inês Pereira1, Luciana Patrício1, 
Carla Nunes1, Joana Barros1, Pedro Rocha1, 
Helena Ferreira1, Luís Graça1

 1Hospital de Santa Maria, Lisboa, Portugal

0087 DOENÇA GESTACIONAL DO TROFOBAS-
TO UMA DÉCADA EM RETROSPECTIVA 

 Vera Ribeiro1, António Lagoa1, Amália Pa-
checo1, Olga Viseu1

 1Hospital de Faro- EPE, Faro, Portugal

0088 GRAVIDEZ EXTRA-UTERINA UMA DÉCA-
DA A DIAGNOSTICAR E TRATAR 

 Vera Ribeiro1, Rui Carmo2, Eunice Capela1, 
Ana Casquilho1, Carmo Cruz1, Celeste San-
tos1, Olga Viseu1

 1Hospital de Faro- EPE, Faro, Portugal, 2Universi-
dade do Algarve, Faro, Portugal

0089 MASSA PÉLVICA DE ETIOLOGIA A ES-
CLARECER - A PROPÓSITO DE UM CASO 
CLÍNICO

 Catarina Marques1, Sandra Valdoleiros1, Ma-
falda Simões1, Filipa Ribeiro1, Carlos Barros1

 1Maternidade Dr. Alfredo Costa, Lisboa, Portugal

0090 ABORDAGEM CIRÚRGICA DE MASSAS 
ANEXIAIS

 Luísa Montes1, Andrea Quintas1, António 
Barbosa1, João Gonçalves1, Graça Ramalho1

 1Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, 
E.P.E., Vila Nova de Gaia, Portugal

0091 TRATAMENTO MÉDICO DA GRAVIDEZ EC-
TÓPICA PODEMOS PREVER O SUCESSO?

 Mafalda Martinho Simões1, Catarina Mar-
ques1, Ana Gonçalves1, Filipa Ribeiro1, Ale-
xandra Cordeiro1, Carlos Barros1

 1Maternidade Dr. Alfredo da Costa, Lisboa, Portugal

0092 PERFURAÇÃO UTERINA TARDIA POR SIU
 Diana Martins1, Filipa Osório1, Samuel Ribei-

ro1, Carlos Calhaz-Jorge1, Luís Graça1

 1Centro Hospitalar Lisboa Norte, Hospital Santa 
Maria, Lisboa, Portugal

0094 INFECÇÕES VAGINAIS ASSINTOMÁTICAS 
EM GRÁVIDAS COM COLOS CURTOS VER-
SUS GRÁVIDAS COM COLOS NORMAIS

 Cláudia Andrade1, Carolina Ferreira1, Fátima 
Pinto2, Cecília Urzal1, James Anderson1, Su-
sana Pereira1

 1Hospital São Teónio , Unidade de Medicina Fetal, 
Viseu, Portugal, 2Maternidade Júlio Dinis, Porto, 
Portugal

0095 E SE TODAS AS GRÁVIDAS COM MAIS DE 
35 ANOS REALIZASSEM AMNIOCENTE-
SE? COMPARAÇÃO COM OS DADOS DO 
RASTREIO COMBINADO DO PRIMEIRO 
TRIMESTRE

 Cláudia Andrade1, Fátima Pinto1, Ana Rita 
Pinto1, Cecília Urzal1, Fernando Santos1, 
Susana Pereira1

 1Hospital São Teotónio, Unidade Medicina 
Fetal, Viseu, Portugal

0096 SÍNDROME DE HELLP: QUANDO O INES-
PERADO ACONTECE

 Rosa Sardinha1, Filipa Bras1, Herminia Afon-
so1, Sofia Costa1, Elsa Pereira1, Ana Andrade1

 1Centro Hospitalar do Alto Ave, Guimarães, Portugal

0097 MIOPATIA MIOTUBULAR LIGADA AO X – 
CASO CLÍNICO

 Cristiana Gonçalves1, Filipa Barradas1, Vera Vi-
lhena1, Aurora Silva1, Maria de Lurdes Pinho1

 1Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, Barreiro, Portugal

0098 SÍNDROME DE HELLP CASUÍSTICA DA 
MATERNIDADE BISSAYA BARRETO 

 Joana Lima Rego1, Mónica Santos1, Bárbara 
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Faria1, Isabel Santos Silva1

 1MaternidadeBissayaBarreto, Coimbra, Portugal

0099 SÍNDROME DE HELLP NA GRAVIDEZ MÚL-
TIPLA CASUÍSTICA DA MATERNIDADE 
BISSAYA BARRETO 

 Joana Lima Rego1, Rita Passarinho1, Miguel 
Branco1, Isabel Santos Silva1

 1MaternidadeBissayaBarreto, Coimbra, Portugal

0101 COMPLICAÇÕES MATERNAS E PERINA-
TAIS NO TERMO. QUAL O MOMENTO IDE-
AL PARA O PARTO?

 Joana Barros1, Inês Pereira1, Inês Reis1, Carla 
Nunes1, Luciana Patrício1, Nuno Clode1, Luís 
M. Graça1

 1Hospital de Santa Maria - Centro Hospitalar Lis-
boa Norte, Lisboa, Portugal

0102 RELAÇÃO ENTRE A IDADE DA MENARCA 
E A ESTATURA FINAL EM DESPORTISTAS 
UNIVERSITÁRIAS

 Maíta Poli de Araujo1, Maria Inês Sarmento 
Pestana de Vasconcelos3, Thuane Huyer da 
Roza2, Renato Natal Jorge2, Manoel João 
Baptista Castello Girão1, Teresa Mascare-
nhas3, José Augusto Rodrigues dos Santos2

 1Universidade Federal de São Paulo, Sao Paulo, 
Brazil, 2Universidade do Porto, Porto, Portugal, 
3Hospital São João, Porto, Portugal

0103 USO DE MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS 
ENTRE DESPORTISTAS ADOLESCENTES

 Maita Poli de Araujo1, Thuane Huyer da 
Roza2, Cátia Moreira3, Rodrigo de Aquino 
Castro1, Teresa Mascarenhas3, José Augusto 
Rodrigues dos Santos2, Renato Natal Jorge2

 1Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 
Brazil, 2Universidade do Porto, Porto, Portugal, 
3Hospital São João, Porto, Portugal

0104 GRANDE CORIOANGIOMA PLACENTAR E 
POLIHIDRÂMNIOS ASSOCIADO

 Ana Paula Reis1, Ana Isabel Rodrigues1, Da-
niela Almeida1, Helena Lopes1, Luisa Ferrei-
ra1, Rosa Zulmira1, Ana Cunha1

 1MJD/CHP, Porto, Portugal

0105 RESTRIÇÃO DISCORDANTE DO CRESCI-
MENTO INTRAUTERINO EM GESTAÇÃO 
BICORIÓNICA

 Ana Paula Reis1, Ana Isabel Rodrigues1, Ra-

quel Maciel1, Ana Cristina Braga1, Rosa Ma-
ria Rodrigues1, Ana Cunha1

 1MJD/CHP, Porto, Portugal

0107 A AVALIAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA DOS 
CORRIMENTOS MAMILARES E SUA COR-
RELAÇÃO HISTOLÓGICA

 Patrícia Almeida1, Sofia Raposo1, Margarida 
Marques1, Manuela Gonçalo1, Cristina Mar-
ques1, Teresa Rebelo1, Margarida Dias1, Isa-
bel Torgal1

 1HUC, EPE, Coimbra, Portugal

0108 A RM NA AVALIAÇÃO DOS CORRIMEN-
TOS MAMILARES

 Patrícia Almeida1, Sofia Raposo1, Margarida 
Marques1, Manuela Gonçalo1, Cristina Mar-
ques1, Teresa Rebelo1, Margarida Dias1, Isa-
bel Torgal1

 1Hospitais da Universidade de Coimbra, EPE, 
Coimbra, Portugal

0109 APLASIA CUTIS CONGÉNITA E EXPOSI-
ÇÃO IN UTERO AO METIBAZOL

 Andrea Quintas1, Ana Rita Neiva1, Margarida 
Mesquita1

 1Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia, Espinho/
EPE, VNGaia, Portugal

0110 TRATAMENTO CONSERVADOR DA GRA-
VIDEZ ECTÓPICA NÃO TUBAR- SERÁ A 
OPÇÃO IDEAL?

 Andrea Quintas1, Fátima Silva1, Luisa Mon-
tes1, Margarida Mesquita1, Francisco Valente1

 1Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia, Espinho/
EPE, VNGaia, Portugal

0111 A ECOGRAFIA TRANSPERINEAL NA AVA-
LIAÇÃO DOS DEFEITOS DO PAVIMENTO 
PELVICO

 João Colaco1, Rui Viana1, Isabel Grilo1, Filo-
mena Nunes1

 1HPP Hospital de Cascais, Cascais, Portugal
 
0112 AVALIAÇÃO ENDOMETRIAL POR ECO-

GRAFIA 3 D NA PRÉ HISTEROSCOPIA
 Mariana Torgal1, JoãoColaco1, Rui Viana1, Fi-

lomena Nunes1

 1HPP Hospital de Cascais, Cascais, Portugal

0113 CONCORDÂNCIA INTER-OBSERVADOR 
NA ANÁLISE DA VARIABILIDADE, ACELE-
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RAÇÕES E DESACELERAÇÕES DA FRE-
QUÊNCIA CARDÍACA FETAL, ENTRE CAN-
DIDATOS AO INTERNATO MÉDICO

 Rosália Cubal-Pena1, Sara Castello-Branco1, 
Ana Hipólito-Reis1, João Bernardes1

 1Faculdade de Medicina da Universidade do Por-
to, Porto, Portugal

0114 A ECOGRAFIA VOLUMETRICA NA AVA-
LIAÇÃO DOS ORGÃOS PÉLVICOS

 Anabela Serranito1, Mariana Torgal1, Rui Viana1, 
João Colaco1, Ana Pinho1, Filomena Nunes1

 1HPP Hospital de Cascais, Cascais, Portugal

0116 CONCORDÂNCIA INTER-OBSERVADOR 
NA ANÁLISE DA LINHA DE BASE DA 
FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL ENTRE 
CANDIDATOS AO INTERNATO MÉDICO 

 Ana Hipólito-Reis1, Rosália Cubal-Pena1, Sara 
Castello-Branco1, João Bernardes1

 1Faculdade de Medicina da Universidade do Por-
to, Porto, Portugal

0117 FACTORES DE RISCO PARA ROTURA 
DE GRAVIDEZ ECTÓPICA – ESTUDO RE-
TROSPECTIVO DE 4 ANOS

 Ana Mealha1, Tânia Sardinha1, Ana Paula Lo-
pes1, Armindo Esteves Santos1, Isabel Ama-
ral1, Isabel Marques1

 1Centro Hospitalar Barreiro Montijo - Hospital Nos-
sa Senhora do Rosário, Barreiro, Portugal

0118 ENDOMETRIOMA UMBILICAL PRIMÁRIO 
– RELATO DE CASO

 Ana Mealha1, Tânia Sardinha1, Armindo Este-
ves Santos1, Isabel Amaral1

 1Centro Hospitalar Barreiro Montijo - Hospital Nos-
sa Senhora do Rosário, Barreiro, Portugal

0119 TUMOR GEMINATIVO MALIGNO EM ADO-
LESCENTE - RELATO DE CASO

 Ana Mealha1, Tânia Sardinha1, Armindo Este-
ves Santos1, Isabel Amaral1

 1Centro Hospitalar Barreiro Montijo - Hospital Nos-
sa Senhora do Rosário, Barreiro, Portugal

0120 ADENOCARCINOMA MESONÉFRICO DO 
COLO UTERINO

 João Sequeira Alves2, António Gomes1, Ana 
Francisca Jorge1

 1Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Lisboa, 
Portugal, 2Hospital Garcia de Orta, Almada, Portugal

0121 CONCORDÂNCIA INTER-OBSERVADOR NA 
CLASSIFICAÇÃO DE TRAÇADOS CARDIO-
TOCOGRÁFICOS, ENTRE CANDIDATOS AO 
INTERNATO MÉDICO

 Sara Castello-Branco1, Ana Hipólito-Reis1, 
Rosália Cubal-Pena1, João Bernardes1

 1de Medicina da Universidade do Porto, Porto, 
Portugal

0122 MELANOMA PRIMÁRIO DA VAGINA
 João Sequeira Alves1, António Gomes2, Ana 

Francisca Jorge2

 1Hospital Garcia de Orta, Almada, Portugal, 2Ins-
tituto Português de Oncologia de Lisboa, Lisboa, 
Portugal

0123 LEIOMIOSARCOMA – APRESENTAÇÃO 
ATÍPICA DE UM TUMOR RARO

 Vera Cunha1, Mafalda Simões1, Elisa Perei-
ra2, Henrique Nabais3, António Gomes3, Ana 
Francisca Jorge3

 1Maternidade Dr.Alfredo da Costa, Lisboa, Portu-
gal, 2Hospital do Espírito-Santo, Évora, Portugal, 
3Instituto Português de Oncologia, Lisboa, Portugal

0124 GRAVIDEZ “DIAGNOSTICADA” EM BIÓP-
SIA RENAL

 Vera Cunha1, Sandra Barreto1, Catarina Vas-
concelos1, Ana Simões1, Lina Redondo1, Te-
reza Paula1, Elsa Delgado1, Ana Fatela1

 1Maternidade Dr.Alfredo da Costa, Lisboa, Portugal

0125 COMPARAÇÃO DA ANÁLISE COMPUTA-
DORIZADA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA 
MATERNA COM A OPINIÃO DE ESPECIA-
LISTAS, NAS HORAS FINAIS DO TRABA-
LHO DE PARTO

 Paula Pinto1, João Bernardes2, Célia Costa2, 
Miguel Silva1, Diogo Ayres-de-Campos2

 1Hospital Dr. Nélio Mendonça, EPE, Funchal, Por-
tugal, 2Faculdade de Medicina da Universidade do 
Porto, Porto, Portugal

0126 CARCINOMA DA TROMPA DE FALÓPIO 
EM DOENTE COM MUTAÇÃO DO BRCA1

 Ana Maçães1, Sílvia Fernandes1, Elsa Nu-
nes1, Joana Rego1, Fátima Peralta1, Marga-
rida Barros1, Ana Beleza2, Lina Ramos2

 1Serviço de Ginecologia, Maternidade Bissaya Bar-
reto – Centro Hospitalar de Coimbra, EPE, Coim-
bra, Portugal, 2Serviço de Genética Médica – Cen-
tro Hospitalar de Coimbra, EPE, Coimbra, Portugal
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0127 TRAUMATISMO ABDOMINAL DURANTE A 
GRAVIDEZ

 Carlos Veríssimo1

 1Hospital Fernando Fonseca, Amadora, Portugal

0128 LESÃO VERMELHA DO COLO: INDICA-
ÇÃO PARA COLPOSCOPIA?

 Carlos Veríssimo1, Irina Ramilo1, Amélia Pe-
dro1, José Silva Pereira1

 1Hospital Fernando Fonseca, Amadora, Portugal

0131 TUBERCULOSE GENITAL - A PROPÓSITO 
DE UM CASO CLÍNICO

 Ana Margarida Sousa1, Ana Constâncio Mar-
tins1, Alexia Toller1, Cristina Costa1, Maria 
dos Anjos Frutuoso1, Vitor Ferreira1

 1Serviço de Ginecologia do Hospital São Francis-
co Xavier, Lisboa, Portugal

0135 ABCESSOS TUBO-OVÁRCOS – REVISÃO 
DE UM ANO

 Joana Raquel Silva1, Ilda Rocha1, Ana No-
gueira1

 1Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho 
EPE, Vila Nova de Gaia, Portugal

0136 FÍGADO GORDO AGUDO DA GRAVIDEZ: A 
PROPÓSITO DE DOIS CASOS CLÍNICOS

 Ana Amaral1, Sofia Fernandes1, Sónia Duar-
te1, Teresa Carraca1, Manuela Cunha1, Cris-
tina Gamboa1, Marina Moucho1, Rosa Maria 
Mesquita1, Nuno Montenegro1

 1Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, Hospital 
São João, Portugal

0137 UNINTENDED PREGNANCY WITH ETO-
NOGESTREL IMPLANT (IMPLANON®) IN A 
HIV AND HCV POSITIVE WOMAN

 Daniela Ferreira de Almeida1, Luísa Ferreira1, 
Luís Guedes Martins1, Ana Paula Reis1, Ana 
Sofia Cardoso1, Maria Teresa Teixeira da Sil-
va1, Ana Catarina Paiva1

 1Centro Hospitalar do Porto, Porto, Portugal

0138 MASSA PÉLVICA COMO CAUSA DE RE-
TENÇÃO URINÁRIA AGUDA

 João Pedro Neves1, Teresa Costa Castro1, 
Antónia Costa2, Vera Paiva1

 1Serviço de Ginecologia/Obstetrícia do Hospital 
de São João, E.P.E., Porto, Portugal, 2Faculda-
de de Medicina da Universidade do Porto, Porto, 
Portugal

0139 FACTORES DE RISCO DA DIABETES GES-
TACIONAL E SEMANAS DE DIAGNÓSTI-
CO DA PATOLOGIA

 Hermínia Afonso1, Ana Maria Andrade1, Isa-
bel Reis1, Sofia Costa1, Alice Vila Boas1, Fili-
pa Brás1, Rosa Sardinha1, António Almeida e 
Silva1, Horácio Azevedo1

 1Centro Hospitalar do Alto Ave, Guimarães, Portugal

0140 CANDIDA ALBICANS, AGENTE INÓCUO 
NA GRAVIDEZ? UM CASO DE CORIOAM-
NIONITE POR ESTE FUNGO 

 João Pedro Prata1, Elisabete Gonçalves1, 
Sandra Ferreira1, Domingos Magalhães1

 1Unidade Local de Saúde do Alto Minho, Viana do 
Castelo, Portugal

0141 DEPOSIÇÃO MACIÇA DE FIBRINA NA 
PLACENTA: SIGNIFICADO CLÍNICO

 Luisa Machado1, Carla Ramalho1, Susana Gui-
marães1, Otília Brandão1, Nuno Montenegro1

 1Hospital de S.João, Porto, Portugal

0142 INFLUÊNCIA DA ESCOLARIDADE NO 
PERCURSO E DESFECHO DA GESTAÇÃO 
NA ADOLESCÊNCIA

 Hermínia Afonso1, Isabel Reis1, Alice Vilas 
Boas1, Sofia Costa1, Maria José Costeira1, 
Amélia Moreira1, Filipa Brás1, Rosa Sardi-
nha1, Ana Isabel Ferreira1, António Almeida e 
Silva1, Horácio Azevedo1

 1Centro Hospitalar do Alto Ave, Guimarães, Portugal

0143 SINDROME DE TRANSFUSAO FETO-FE-
TAL - E DEPOIS DO TRATAMENTO LASER?

 Paula Ambrosio1, Alvaro Cohen1, Isabel Mar-
tins1, Ana Teresa Martins1, Joaquim Correia1

 1Maternidade Dr. Alfredo da Costa, Lisboa, Portugal

0144 PARTO VAGINAL APÓS CESARIANA – AVA-
LIAÇÃO RETROSPECTIVA DE 6 MESES

 Carla Nunes1, Luciana Patrício1, Inês Reis1, 
Inês Pereira1, Joana Barros1, Pedro Rocha1, 
Helena Ferreira1, Luís Graça1

 1Hospital Santa Maria - Departamento de Obste-
trícia, Ginecologia e Medicina da Reprodução, Lis-
boa, Portugal

0145 MORTALIDADE PERINATAL NUM HOSPI-
TAL DE APOIO PERINATAL DIFERENCIADO 
– ANÁLISE RETROSPECTIVA DE 3 ANOS

 Luciana Patrício1, Carla Nunes1, Inês Reis1, 
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Céu Santo1, Luís Graça1

 1Hospital Santa Maria - Departamento de Obste-
trícia, Ginecologia e Medicina da Reprodução, Lis-
boa, Portugal

0146 CISTADENOMA MUCINOSO GIGANTE DU-
RANTE A GRAVIDEZ

 Cátia Rasteiro1, Mónica Barros1, Antónia 
Costa1, Vera Paiva1

 1HSJ, Porto, Portugal, 2FMUP, Porto, Portugal

0147 SÍNDROME DE HELLP: ANÁLISE DOS CA-
SOS INTERNADOS NAS UNIDADES DE 
CUIDADOS INTENSIVOS (UCIS) DE UM 
HOSPITAL CENTRAL 

 Cátia Rasteiro1, Teresa Garcia1, Aida Faria1, 
Teresa Rodrigues1

 1HSJ, Porto, Portugal, 2FMUP, Porto, Portugal

0148 AVALIAÇÃO ECOGRAFICA PERINEAL NO 
PÓS PARTO - A PROPOSITO DE UM CASO 
CLINICO

 Marta Marum1, João Colaco1, Rui Viana1, Isa-
bel Grilo1, Filomena Nunes1

 1HPP Hospital de Cascais, Cascais, Portugal

0149 COLESTASE GRAVÍDICA: RESULTADOS 
DE UM PROTOCOLO DE INDUÇÃO À 37ª 
SEMANA DE GESTAÇÃO 

 Catarina Castro1, Maria Carvalho Afonso1, 
Nuno Clode1, Luís Mendes Graça1

 1Hospital de Santa Maria, Lisboa, Portugal

0151 ANGIOEDEMA HEREDITÁRIO E GRAVI-
DEZ: CASO CLÍNICO

 Mariana Vide Tavares1, Vera Ramos1, Margarida 
Tavares1, Maria São José Pais1, Paulo Moura1

 1Hospitais da Universidade de Coimbra, Coimbra, 
Portugal

0152 MORTALIDADE PERINATAL EM VISEU: 
CASUÍSTICA DE 10 ANOS

 Rita Mesquita Pinto1, Joana Santos1, Marisa Ro-
drigues2, Cecília Urzal1, Cláudia Andrade1, Isa-
bel Cerveira1, Isabel Andrade2, João Morgado1

 1Departamento Obstetrícia/Ginecologia, Hospital 
São Teotónio, Viseu, Portugal, 2Serviço de Pedia-
tria, Hospital São Teotónio, Viseu, Portugal

0154 PICO DE VELOCIDADE SISTÓLICA DA 
ARTÉRIA CEREBRAL MÉDIA EM GESTA-
ÇÕES COMPLICADAS POR ISOIMUNIZA-

ÇÃO RH: PREDIÇÃO DA GRAVIDADE DE 
ANEMIA FETAL

 Maria João Carvalho1, Sofia Cabrita1, Nuno 
Guerra1, Etelvina Fonseca1, Elsa Vasco1, Te-
resa Sousa Fernandes1, Paulo Moura1

 1Hospitais da Universidade de Coimbra - Serviço 
de Obstetrícia, Coimbra, Portugal

0155 PARTO VAGINAL ATRAVÉS DE DESTACA-
MENTO DO LÁBIO POSTERIOR DO COLO

 Irina Ramilo1, Gonçalo Dias1, Vanessa San-
tos1, Ana Paula Santos1, Gustavo Mendi-
nhos1, Ana Paula Ferreira1, Antónia Nazaré1

 1Hospital Fernando Fonseca EPE, Amadora, Por-
tugal

0156 PERFIL IMUNOHISTOQUÍMICO NA META-
TIZAÇÃO PULMONAR IN VIVO DE CÉLU-
LAS TUMORAIS DA MAMA

 Maria João Carvalho1, Margarida Abrantes2, 

Mafalda Laranjo2, Francisco Falcão1, Silvério 
Cabrita3, Filomena Botelho2, Carlos Freire de 
Oliveira4, Isabel Torgal1

 1Hospitais da Universidade de Coimbra - Serviço 
de Ginecologia, Coimbra, Portugal, 2Instituto de 
Biofísica e Biomatemática, Faculdade de Medici-
na da Universidade de Coimbra, Coimbra, Portu-
gal, 3Instituto de Patologia Experimental, Facul-
dade de Medicina da Universidade de Coimbra, 
Coimbra, Portugal, 4CIMAGO, Faculdade de 
Medicina da Universidade de Coimbra, Coimbra, 
Portugal

0157 TUMOR DO SEIO ENDODÉRMICO DO 
OVÁRIO – CASO CLÍNICO

 Cristina Costa1, Joana Matos1, Vanda Patrí-
cio1, Boaventura Alves1, Almerinda Petiz1

 1IPO, Porto, Portugal

0158 METOTREXATO NA GRAVIDEZ ECTÓPICA 
E ACTIVIDADE CARDÍACA EMBRIONÁ-
RIA, CONTRAINDICAÇÃO?

 Catarina Marques1, Ana Gonçalves1, Mafalda 
Simões1, Carlos Barros1

 1Maternidade Dr Alfredo da Costa, Lisboa, Portugal

0159 CORRIMENTO MAMILAR E CANCRO DA 
MAMA: QUANDO A AVALIAÇÃO CLINICO-
IMAGIOLÓGICA É NEGATIVA

 Ana Gonçalves1, Catarina Marques1, Patrícia 
Amaral1, Neuza Mendes1, Sara Valadares1, 
Pedro Sereno1



23

Acta Obstet Ginecol Port 2011;suplemento 1

 1Maternidade Dr Alfredo da Costa, Lisboa, Portu-
gal, 2Faculdadde de Ciência Médicas de Lisboa, 
Lisboa, Portugal

0161 UTILIZAÇÃO DA CABERGOLINA NA PRE-
VENÇÃO SECUNDÁRIA DO SÍNDROME 
DE HIPERESTIMULAÇÃO DO OVÁRIO

 Horácio Azevedo1, Cristina Nogueira1, Moisés 
Moreira1, Sofia Dantas1, Luís Gonzaga1, Isa-
bel Reis1, Sandra Carvalho1, Rita Ramalho1

 1Centro Hospitalar do Alto Ave, Guimarães, Portugal

0162 MALIGNANT MIXED MULLERIAN TUMOR 
OF THE OVARY – CASE REPORT AND RE-
VIEW

 Elisa Pereira1, Vera Cunha1, Henrique Na-
bais1, António Gomes1, Ana Francisca Jorge1

 1Hospital Espírito Santo, Évora, Portugal

0163 FUNÇÃO REPRODUTIVA APÓS TRATA-
MENTOS ONCOLÓGICOS PEDIÁTRICOS

 Joana Palmira Almeida1, Helena Leite1, Ana 
Maçães1, Silvia Fernandes1, Juliana Roda2, 
Isabel Albuquerque3, Henriqueta Pereira3, 
Joana Belo1

 1Departamento da Saúde da Mulher, Serviço de 
Ginecologia, Centro Hospitalar de Coimbra, COIM-
BRA, Portugal, 2Serviço de Pediatria, Hospital Pe-
diátrico de Coimbra, Centro Hospitalar de Coimbra, 
COIMBRA, Portugal, 3Departamento de Medicina 
Laboratorial, Serviço de Patologia Clínica, Centro 
Hospitalar de Coimbra, COIMBRA, Portugal

0164 HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA NA AVA-
LIAÇÃO DAS METRORRAGIAS PÓS-ME-
NOPAUSA

 Sofia Raposo1, Patrícia Almeida1, Anabel 
Ferreira1, Carlos Nobre1, Francisco Falcão1, 
Maria Gil Varela1, Isabel Torgal1

 1Serviço de Ginecologia dos HUC, Coimbra, Portugal

0165 PANCREATITE AGUDA HIPERTRIGLICE-
RIDÉMICA DA GRAVIDEZ

 Anabela Rocha1, Teresa Costa Castro1, Tia-
go Ferraz1, Carla Ramalho2, Joana Queirós1, 
Gabriela Namora1, Nuno Montenegro2

 1Hospital São João, Porto, Portugal, 2Hospital São 
João/Faculdade Medicina Universidade Porto, 
Porto, Portugal

0166 CARCINOMA DUCTAL INVASIVO: IMUNOFE-
NOTIPO E METÁSTASES GANGLIONARES

 Claudia Vinagre1, Cristina Vilhena1, Maria 
João Botica1, Teresa Avillez1

 1Hospital Garcia de Orta, Almada, Portugal

0167  CARCINOMA DUCTAL IN SITU COM MI-
CROMETÁSTASE AXILAR – CASO CLÍNICO

 Claudia Vinagre1, Cristina Vilhena1, Maria 
João Botica1, Teresa Avillez1

 1Hospital Garcia de Orta, Almada, Portugal

0169 UM CASO DE RETENÇÃO URINÁRIA
 Ana Vanessa Santos1, Irina Ramilo1, Sónia 

Barata1, Gonçalo Dias1, Joaquim Fonseca1, 
Gustavo Mendinhos1, Fernando Igreja1, Silva 
Pereira1

 1Hospital Fernando Fonseca, Amadora, Portugal

0170 METASTIZAÇÃO GANGLIONAR INGUINAL 
COMO RECIDIVA NO ADENOCARCINOMA 
DO ENDÓMETRIO - A PROPÓSITO DE UM 
CASO CLÍNICO! 

 Tânia Sardinha1, Ana Mealha1, Armindo Este-
ves1, Isabel Amaral1, Isabel Marques1

 1Centro Hospitalar Barreiro Montijo EPE, Barreiro, 
Portugal

0172 CONVULSÃO PUERPERAL – O DESAFIO 
DO DIAGNÓSTICO

 Sara Azevedo1, Carlos Mexedo1, João Carlos 
Romo1, Maria João Carinhas1, Maria Céu Ro-
drigues1, Olinda Rodrigues1

 1Departamento de Obstetrícia, Unidade Materni-
dade Júlio Dinis, Centro Hospitalar do Porto, Por-
to, Portugal

0173 TUMEFACÇÃO ANEXIAL – O DESAFIO DO 
DIAGNÓSTICO

 Sara Azevedo1, Manuel Rodrigues1, Paulo 
Soares1, Gabriel Madureira1

 1Departamento de Ginecologia, Unidade Materni-
dade Júlio Dinis, Centro Hospitalar do Porto, Por-
to, Portugal

0174 LINFANGIOMA CÍSTICO CONGÉNITO 
COM LOCALIZAÇÃO INCOMUM - CASO 
CLÍNICO

 Ana Isabel Rodrigues1, Gonçalo Inocêncio1, 
Fan Yida1, Madalena Moreira1, Graça Rodri-
gues2, Olímpia Carmo2, Luisa Oliveira3, Al-
berto Vieira4, Maria do Céu Rodrigues1

 1Centro Hospitalar do Porto - Unidade Maternidade 
Júlio Dinis; Centro de Diagnóstico Pré-Natal, Porto, 



24

Acta Obstet Ginecol Port 2011;suplemento 1

Portugal, 2Centro Hospitalar Tâmega e Sousa - Uni-
dade Hospital Padre Américo; Centro de Diagnósti-
co Pré-Natal, Penafiel, Portugal, 3Centro Hospitalar 
do Porto - Unidade Maria Pia; Serviço de Cirurgia 
Pediátrica, Porto, Portugal, 4Centro de Imagiologia 
Médica Dr. Campos Costa, Porto, Portugal

0178 COMPRIMENTO CERVICAL MEDIDO NO 2º 
TRIMESTRE – INDICADOR DE CESARIA-
NA?

 Carolina Ferreira1, James Anderson1, Laura 
Raposo1, Joana Santos1, Carla Henriques2, 
Susana Pereira1

 1Unidade de Medicina Fetal, Departamento de 
Obstetrícia e Ginecologia, Hospital São Teotónio, 
Viseu, Portugal, 2Departamento de Matemática, 
Escola Superior Tecnologia Gestão, Instituto Po-
litécnico de Viseu, Viseu, Portugal

0180 COLO CURTO NA AMEAÇA DE TRABA-
LHO DE PARTO PRÉ-TERMO ESTUDO RE-
TROSPECTIVO DE 22 MESES 

 Fátima Silva1, Mª José Morais1, Cátia Louren-
ço1, Marta Osório1, Emília Cunha1

 1Centro Hospitalar Vila Nova Gaia/Espinho, Vila 
Nova Gaia, Porto, Portugal

0182 SÍNDROME ANTI-FOSFOLIPÍDICO: ANÁ-
LISE RETROSPECTIVA DO DESFECHO 
MATERNO-FETAL 

 Ana Amaral1, Sónia Duarte1, Joaquim Andra-
de1, Mariana Guimarães1

 1Hospital São João, Porto, Portugal

0185 A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO- 
CARCINOMA DA TROMPA DE FALÓPIO

 Diana Melo Castro1, Joana Lisboa1, Zélia Go-
mes1, Regina Severo1, Osvaldo Moutinho1

 1Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Dou-
ro, Vila Real, Portugal

0186 RECIDIVA DE PROLAPSO DA CÚPULA VA-
GINAL

 Claudia Rijo1, Paula Ambrosio1, Neuza Men-
des1, Alexandra Cordeiro1, Amalia Martins1

 1Maternidade Dr. Alfredo da Costa, Lisboa, Portu-
gal

0187 ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA - QUE 
DISTÚRBIOS GINECOLÓGICOS?

 Ana Maçães1, Fernanda Geraldes1, Sílvia 
Fernandes1, Paula Ruivo1, Helena Leite1, Jo-

ana Belo1, Rute Barreto2, Guiomar Oliveira3

 1Serviço de Ginecologia, Maternidade Bissaya 
Barreto – Centro Hospitalar de Coimbra, EPE, 
Coimbra, Portugal, 2Serviço de Pediatria, Hospi-
tal Espírito Santo de Évora, EPE, Évora, Portugal, 
3Centro de Desenvolvimento da Criança, Hospi-
tal Pediátrico de Coimbra - Centro Hospitalar de 
Coimbra, EPE, Coimbra, Portugal

0188 CISTO DO MESENTÉRIO: DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL POUCO PROVÁVEL DE 
CISTO ANEXIAL 

 Rosário Gorgal1, Cátia Rasteiro1, Ana Sofia 
Fernandes1, Margarida Martinho1

 1Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital 
de São João, EPE, Porto, Portugal

0189 MORTE FETAL IN ÚTERO: CASUíSTICA 
DE 10 ANOS

 Berta López1, Sílvia Couto1, Cristina Vilhena1

 1Hospital Garcia de Orta, Almada, Portugal

0190 ESTUDO ANATOMO-PATÓLOGICO DA 
PLACENTA E AVALIAÇÃO DA ETIOLOGIA 
DA MORTE FETAL IN ÚTERO 

 Cristina Vilhena1, Berta López1, Sílvia Couto1

 1Hospital Garcia de Orta, Almada, Portugal

0191 PARTO GEMELAR VIA VAGINAL: UMA 
BOA OPÇÃO PARA O 2º GÉMEO?

 Vera Ramos1, Ana Patrícia Domingues1, An-
drea Gomes1, Eugénia Malheiro1, Etelvina 
Fonseca1, Paulo Moura1

 1Hospitais da Universidade de Coimbra, Coimbra, 
Portugal

0192 AVALIAÇÃO DO DESFECHO OBSTÉTRI-
CO E PERINATAL EM MULHERES COM 
CONIZAÇÃO CERVICAL PRÉVIA 

 Teresa Costa Castro1, Luísa Machado1, Tere-
sa Rodrigues2, Rosa Maria Mesquita1, Nuno 
Montenegro2

 1Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital 
de São João, E.P.E., Porto, Portugal, 2Faculdade 
de Medicina da Universidade do Porto, Porto, Por-
tugal

0193 MENINGITE PUERPERAL – 2 CASOS CLÍ-
NICOS

 Teresa Costa Castro1, Tiago Ferraz1, João 
Pedro Neves1, Teresa Rodrigues2, Rosa Ma-
ria Mesquita1, Nuno Montenegro2
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 1Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital 
de São João, Porto, Portugal, 2Faculdade de Me-
dicina da Universidade do Porto, Porto, Portugal

0194 RISCO DE GRAVIDEZ. RESULTADO DE 
UM INQUÉRITO DE OPINIÃO

 Vera Ramos1, Ana Rodrigues1, Silvia Sousa1, 
Teresa Bombas1, Maria do Céu Almeida1, 
Paulo Moura1

 1Hospitais da Universidade de Coimbra, Coimbra, 
Portugal

0197 NEOPLASIA DA VAGINA – DOIS CASOS 
CLÍNICOS

 Horácio Azevedo1, Maria José Pires1, José 
Manuel Furtado1, Pedro Vieira de Castro1

 1Grupo de Ginecologia Oncológica do Centro Hos-
pitalar do Alto Ave, Guimarães, Portugal

0199 CORDOCENTESE – EXPERIÊNCIA DE 2 
ANOS EM UM CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
PRÉ-NATAL EM PORTUGAL

 Alvaro Cohen1, Isabel Martins1, Luisa Mar-
tins1, Ana Teresa Martins1, Joaquim Correia 
Correia1

 1Maternidade Alfredo da Costa, lisboa, Portugal

0201 “FORMAÇÃO E TREINO EM EMERGÊN-
CIAS OBSTÉTRICAS: O PAPEL DA SIMU-
LAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO – A EX-
PERIÊNCIA DO NOSSO HOSPITAL”

 João Luis Calheiros Alves1, Marta Sobral1, 
Carolina Oliveira1, Leonor Ferreira1, Ivone 
Lobo1, Olga Viseu1

 1Hospital de Faro, EPE, Faro, Portugal

0202 TUBERCULOSE MAMÁRIA: A PROPÓSI-
TO DE 1 CASO CLÍNICO

 Cristina Vilhena1, Cláudia Vinagre1, Silvia 
Couto1, Maria João Botica1, Teresa Avillez1

 1Hospital Garcia de Orta, Lisboa, Portugal

0203 “RASTREIO PRÉ-NATAL: A EXPERIÊNCIA 
DE UM CENTRO PRIVADO AO LONGO DE 
10 ANOS”

 João Luis Calheiros Alves1, José Vieira1, Ale-
xandrina Botinas1, Ivone Lobo1, Aguinaldo 
Andrade1

 1Centro Médico Lejana, Faro, Portugal

0204 SACROPEXIA POR PROLAPSO DA CÚ-
PULA VAGINAL APÓS HISTERECTOMIA: 

AVALIAÇÃO DE 10 ANOS DE ACTIVIDADE 
CIRÚRGICA

 Marta Sobral1, Fernando Guerreiro1

 1Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, Porti-
mão, Algarve, Portugal

0205 ANENCEFALIA - UM CASO CLÍNICO
 Elsa Landim1, Ana Paula Ferreira1, Fernando 

Igreja1, Cátia Paixão1, Adriana Franco1

 1Hospital Fernando da Fonseca, Lisboa, Portugal

0206 CARACTERÍSTICAS E IMPACTO DA DIS-
MENORREIA EM ADOLESCENTES

 Diana Santos1, Angela Santos Neves2, Regina 
Belo3, Gil Correia1, Joana Matos1, Luís Gon-
çalves1, Ana Claúdia Rodrigues4, Sónia Gala5

 1UCSP Montemor-o-Velho, Montemor-o-Velho, 
Portugal, 2CEMGF, Coimbra, Portugal, 3Centro de 
Saúde Castanheira-de-Pera, Castanheira de Pera, 
Portugal, 4Hospital da Universidade de Coimbra, 
Coimbra, Portugal, 5Centro de Saúde de Ílhavo, 
Ílhavo, Portugal

0207 DIABETES PRÉ-GESTACIONAL: CONSE-
QUÊNCIAS MATERNAS E PERINATAIS

 Ana Rodrigues1, Eduardo Baptista1, Vera Ra-
mos1, Sandra Paiva1, António Lobo1, Elvira 
Marta1, Paulo Moura1

 1Hospitais da Universidade de Coimbra, Coimbra, 
Portugal

0208 PROPRIEDADES MECÂNICAS DOS TECI-
DOS PÉLVICOS-POSSÍVEIS APLICAÇÕES 
CLÍNICAS

 Pedro Martins1, Renato Natal1, Teresa Mas-
carenhas3, António Ferreira2

 1IDMEC-Polo FEUP, Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto, Porto, Portugal, 2Faculda-
de de Engenharia da Universidade do Porto, Por-
to, Portugal, 3Faculdade de Medicina da Universi-
dade do Porto, Porto, Portugal

0209 INFLUÊNCIA DAS TÉCNICAS DE PRO-
CRIAÇÃO MEDICAMENTE ASSISTIDA 
NOS RESULTADOS PERINATAIS DE GES-
TAÇÕES GEMELARES BICORIAIS BIAM-
NIÓTICAS

 Ana Rodrigues1, Vera Ramos1, Anabel Ferrei-
ra1, Patricia Domingues1, Etelvina Fonseca1, 
Elsa Vasco1, Paulo Moura1

 1Hospitais da Universidade de Coimbra, Coimbra, 
Portugal
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0210 SARCOMA DA VAGINA
 Lúcia Coutinho1, Rita Sousa1, Yida Fan1, 

Carlos Lopes3, Lurdes Salgado3, Irene Leal2, 
Cláudia Marques1

 1Centro Hospitalar do Porto - Maternidade Júlio 
Dinis, Porto, Portugal, 2Centro Hospitalar do Porto 
- Serviço de Anatomia Patológica, Porto, Portugal, 
3Instituto Português de Oncologia, Porto, Portugal

0212 CARACTERIZAÇÃO DAS GRÁVIDAS SE-
GUIDAS NA CONSULTA DE DIABETES 
GESTACIONAL

 Sofia Costa1, Hermínia Afonso1, António Al-
meida1, Filipa Brás1, Rosa Sardinha1, Ana 
Maria Andrade1, Maria José Pires1

 1Centro Hospitalar Alto Ave, Guimarães, Portugal

0213 CARCINOMA DAS GLÂNDULAS DE SKENE
 Lúcia Coutinho1, Susana Carvalho1, Rita Sou-

sa1, Marcília Teixeira1, Olinda Lima2, Cláudia 
Marques1

 1Centro Hospitalar do Porto, Porto, Portugal, 2Cen-
tro Hospitalar do Porto - Serviço de Anatomia Pa-
tológica, Porto, Portugal

0214 BLOQUEIO AURICULO-VENTRICULAR 
COMPLETO CONGÉNITO: CASO CLÍNICO

 Diogo Cunha1, Neusa Teixeira1, Belandina 
Gil1

 1Hospital de Braga, Braga, Portugal

0216 DIABETES GESTACIONAL RECORRENTE 
– REPERCUSSÕES OBSTÉTRICAS E PE-
RINATAIS

 Eduardo Baptista1, Vera Ramos1, Ana Rodri-
gues1, Helena Lopes1, Sandra Paiva1, Luisa 
Ruas1, António Lobo1, Ermelinda Sobral1, El-
vira Marta1, Paulo Moura1

 1Hospitais da Universidade de Coimbra, Coimbra, 
Portugal

0217 GRAVIDEZ APÓS MORTE FETAL IN ÚTERO
 Sílvia Couto1, Cristina Vilhena1, Berta López1

 1Hospital Garcia de Orta, Almada, Portugal

0218 LINFOMA DO COLO DO ÚTERO: UMA 
FORMA DE APRESENTAÇÃO RARA

 Claudia Rijo1, Raquel Condeço2, João Alves2, 
Henrique Nabais2, Ana Francisca2

 1Maternidade Alfredo da Costa, Lisboa, Portugal, 
2Instituto Portugues de Oncologia Francisco Gen-
til, Lisboa, Portugal

0219 TRÊS ANOS DE EXPERIÊNCIA COM VER-
SAPOINT

 Susana Mineiro1, Lara Caseiro1, Elisa Perei-
ra1, Fernando Fernandes1

 1Hospital Espírito Santo Évora, Évora, Portugal

0220 EPILEPSIA E GRAVIDEZ: A REALIDADE 
DUM HOSPITAL CENTRAL

 Diogo Cunha1, Rosa Maria Mesquita2, Teresa 
Rodrigues2, Nuno Montenegro2

 1Hospital de Braga, Braga, Portugal, 2Hospital 
S.João, Porto, Portugal

0222 CARCINOMA DUCTAL IN SITU DA MAMA: 
A NOSSA CASUÍSTICA

 Ana Vicente1, Domingos Vaz1, Madalena No-
gueira1, José Fiel1, José Teixeira1

 1Hospital de Santarém, Sanatrém, Portugal

0224 TERAPÊUTICA E FOLLOW-UP DOS CA-
SOS DE MOLA HIDATIFORME EM 10 
ANOS: UM ESTUDO RETROSPECTIVO

 Marta Sobral1, Fernando Guerreiro1

 1Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, Porti-
mão, Algarve, Portugal

0225 ECOCARDIOGRAFIA FETAL
 Gonçalo Inocêncio1, Ana Guedes1, Elisa Pro-

ença1, Maria José Mendes1, Lúcia Coutinho1, 
Fan Yida1, Rita Sousa1, Sílvia Álvares1, Maria 
do Céu Rodrigues1

 1Centro Hospitalar do Porto, Porto, Portugal

0227 TUMOR MUCINOSO GIGANTE ASSINTO-
MÁTICO DO OVÁRIO – CASO CLÍNICO

 Catarina Júlio1, Carla Francisco1, Carlos Barros1

 1Maternidade Dr. Alfredo da Costa, Lisboa, Portugal

0228 COARTAÇÃO DA AORTA E GRAVIDEZ: 
CASO CLÍNICO 

 Adriana Franco1, Gonçalo Dias1, Cátia Pai-
xão1, Teresa Matos1, Fernanda Matos1, Isilda 
Rocha1

 1Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, 
E.P.E, Amadora, Portugal

0229 GRAVIDEZ GEMELAR MONOCORIÓNICA 
BIAMNIÓTICA: É O PARTO VAGINAL UMA 
OPÇÃO VÁLIDA?

 Lúcia Correia1, Alexandra Queirós1, Elsa 
Dias1, Teresinha Simões1

 1Maternidade Dr. Alfredo da Costa, Lisboa, Portugal
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0230 HISTERECTOMIA LIFE-SAVIN 
 Susana Mineiro1, Elisa Pereira1, Lara Casei-

ro1, Anabela Ramos1, Fausto Barata1, Joa-
quim Carvalho1

 1Hospital Espírito Santo Évora, Évora, Portugal

0232 TUMOR CARCINOIDE ESTRUMAL MULTI-
FOCAL EM TERATOMA DO OVÁRIO – UM 
CASO CLÍNICO

 Joana Batista1, Nuno Nogueira Martins1, 
Mara Rocha1, Cristina Costa1

 1Hospital São Teotónio, Viseu, Portugal

0233 INSUFICIÊNCIA CERVICAL E CERCLAGE
 Cátia Lourenço1, Evelin Pinto1, Emília Cunha1

 1CHVNG/E, Gaia, Portugal

0234 SÍNDROME DE CÉLULAS DE SERTOLI: 
ESTUDO RETROSPECTIVO DE 4 ANOS

 Lúcia Correia1, Catarina Moreira1, Soraia Pin-
to1, Sónia Correia1, Teresinha Simões1, Ger-
vásio Silva1, Graça Pinto1

 1Maternidade Dr. Alfredo da Costa, Lisboa, Portugal

0235 CARCINOMA METAPLÁSICO DA MAMA: 
REVISÃO DE CASOS 12 ANOS

 Cláudia Guerra1, Teresa Ramos2, Luís Cas-
tro2, Maria José Rocha2, Arlindo Ferreira2

 1Centro Hospitalar do Alto Ave, Guimarães, Portu-
gal, 2Hospital Escala Braga, Braga, Portugal

0236 PARÉSIA FACIAL PERIFÉRICA NA GRAVI-
DEZ

 Carla Nunes1, Catarina Castro1, Andreia Ro-
drigues1, Filipa Passos1, Joaquim Nunes1, 
Sandra Sousa1, Fátima Alves1, Luís Graça1

 1Hospital Santa Maria - Departamento de Obste-
trícia, Ginecologia e Medicina da Reprodução, Lis-
boa, Portugal

0237 PECOMA MALIGNO: TUMOR RARO EM 
ACHADO ECOGRÁFICO MAMÁRIO

 Cláudia Guerra1, Teresa Ramos2, Luis Cas-
tro2, Maria José Rocha2, Arlindo Ferreira2

 1Centro Hospitalar do Alto Ave, Guimarães, Portu-
gal, 2Hospital Escala Braga, Braga, Portugal

0238 NEOPLASIA TROFOBLASTO GESTACIO-
NAL APÓS GRAVIDEZ NÃO MOLAR

 Cláudia Guerra1, Susana Leitão2, Soledade 
Ferreira2, Carlinda Cruz2, António Lanhoso2

 1Centro Hospitalar do Alto Ave, Guimarães, Portu-

gal, 2Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, Fei-
ra, Portugal

0239 UM CASO RARO DE ROTURA UTERINA 
ESPONTÂNEA NA PAREDE POSTERIOR 
DO ÚTERO 

 Mónica Santos1, Bárbara Faria1, Joana 
Rego1, Rita Passarinho1, Isabel Santos Silva1

 1Maternidade Bissaya Barreto, Coimbra, Portugal

0242 DIAGNÓSTICO DE MALFORMAÇÕES MA-
JOR NO PRIMEIRO TRIMESTRE 

 Fátima Pinto1, Ana Sousa1, Cláudia Andra-
de1, Joana Batista1, James Anderson1, Susa-
na Pereira1

 1Hospital S. Teotónio, Viseu, Portugal

0243 CERVICAL CANCER AWARENESS AND 
BEHAVIOUR AMONG MEDICAL STU-
DENTS: THE ROLE OF EDUCATION

 Sara Alves2, Luisa Fernandes2, Ricardo San-
tos1, Mário Dinis-Ribeiro1

 1Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, Centro 
Hospitalar do Alto Ave, Guimarães, Portugal, 2Fa-
culdade de Medicina da Universidade do Porto, 
Porto, Portugal

0244 MIOMECTOMIA VAGINAL DE MIOMA DO 
COLO UTERINO 

 Andreia Relva1, Mariana Torgal1, José Maia1, 
Sónia Pedroso1, Helena Santos Pereira1, Ana 
Pinho1, Filomena Nunes1

 1Hospital de Cascais - Dr José de Almeida, Cas-
cais, Portugal

0246 ÍNDICE DE MASSA CORPORAL E ÍNDICE 
DE BISHOP NA INDUÇÃO DO TRABALHO 
DE PARTO

 Andreia Relva1, Anabela Serranito1, Cristina 
Leite1, Teresa Avillez1

 1Hospital Garcia de Orta, Almada, Portugal

0247 BIÓPSIA DAS VILOSIDADES CORIÓNI-
CAS: EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO PRÉ-NATAL

 Ana Teresa Martins1, Isabel Martins1, Hildeber-
to Correira1, Alvaro Cohen1, Joaquim Correia1

 1MAC, Lisboa, Portugal

0248 CESARIANA POR TRABALHO DE PARTO 
ESTACIONÁRIO: ANÁLISE DA POPULA-
ÇÃO, MOTIVOS E PARTOGRAMAS
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 Ana Sofia Fernandes1, Cátia Rasteiro1, Ana 
Amaral1, Marina Moucho1, Nuno Montene-
gro1

 1Hospital de São João, Porto, Portugal

0249 BIÓPISA DE VILOSIDADES CORIÓNICAS: 
EXPERIÊNCIA DA UNIDADE DE MEDICINA 
FETAL DO HST 

 Ana Sousa1, Cecília Urzal1, Isabel Cerveira1, 
James Anderson1, Sérgio Castedo2, Susana 
Pereira1

 1Hospital S. Teotónio, Viseu, Portugal, 2GDPN - 
Genética Médica e Diagnóstico Pré Natal Profes-
sor Doutor Sérgio Castedo, Lda., Porto, Portugal

0250 RASTREIO COMBINADO DO PRIMEIRO 
TRIMESTRE COM BIOQUÍMICA PRECO-
CE: - RESULTADOS DA UNIDADE DE ME-
DICINA FETAL – HOSPITAL SÃO TEOTÓ-
NIO, VISEU 

 Joana Santos1, Vera Silva1, James Ander-
son1, Isabel Cerveira1, Fernando Santos1, 
Susana Pereira1

 1Hospital São Teotónio, Viseu, Portugal

0251 VENTOSA VERSUS FORCEPS: AVALIA-
ÇÃO DA MORBILIDADE MATERNA E FE-
TAL. A PROPÓSITO DE 100 CASOS

 Andrea Gomes1, Maria Carvalho1, Fernando 
Costa1, Paulo Moura1

 1Hospitais da Universidade de Coimbra, Coimbra, 
Portugal

0253 MACROSSOMIA FETAL – FACTORES DE 
RISCO MATERNOS E DESFECHO OBSTÉ-
TRICO

 Patrícia Silva1, Filipe Bacelar1, Nuno Noguei-
ra Martins1, Lília Remesso1

 1Hospital Dr. Nélio Mendonça, Funchal, Portugal

0255 GRAVIDEZ INTERSTICIAL NÃO ROTA: A 
PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

 Vera Silva1, Joana Santos1, Cláudia Andra-
de1, António Pipa1, José Marques1

 1Departamento de Obstetrícia e Ginecologia - 
Hospital São Teotónio, Viseu, Portugal

0256 TESTES INVASIVOS DE DIAGNÓSTICO 
PRÉ-NATAL POR OPÇÃO MATERNA

 Cecília Urzal1, Ana Sousa1, Carolina Ferreira1, 
Rita Pinto1, Isabel Cerveira1, Susana Pereira1

 1Hospital São Teotónio, EPE, Viseu, Portugal

0257 TRATAMENTO CIRÚRGICO DA ENDOME-
TRIOSE PROFUNDA – UM CASO CLÍNICO 

 Sónia Barata1, Andreia Rodrigues1, Concei-
ção Alho1, Filipa Osório1

 1Centro Hospitar Lisboa Norte, EPE, Lisboa, Por-
tugal

0258 ATRESIA INTESTINAL – UM DIAGNÓSTI-
CO PRÉNATAL

 Andrea Gomes1, Sofia Franco1, António 
Lobo1, Elsa Vasco1, Paulo Moura1

 1Maternidade Daniel de Matos, Coimbra, Portugal

0259 APENDICITE NO PUERPÉRIO – O DESA-
FIO NO DIAGNÓSTICO

 Andreia Relva1, Marta Marum1, A. Ramon La 
Féria1, Carla Lilaia1, Isabel Grilo1, Filomena 
Nunes1

 1Hospital de Cascais - Dr José de Almeida, Cas-
cais, Portugal

0260 RESTRIÇÃO DO CRESCIMENTO INTRA-
UTERINO NAS GESTAÇÕES GEMELA-
RES: CASUÍSTICA DE 2 ANOS DO SERVI-
ÇO DE OBSTETRÍCIA DA MATERNIDADE 
BISSAYA BARRETO

 Mónica Santos1, Bárbara Faria1, Joana 
Rego1, Rita Passarinho1, Isabel Santos Silva1

 1Maternidade Bissaya Barreto, Coimbra, Portugal

0262 PARTO VAGINAL VS CESARIANA- PERS-
PECTIVA DA UTENTE

 Bárbara Moita1, Teresa Bombas1, Paulo Moura1

 1Hospitais da Universidade de Coimbra, Coimbra, 
Portugal

0263 A PLACENTA: A CHAVE NA MEDICINA MA-
TERNO-FETAL?

 Marta Sobral1, Rosete Nogueira1, Oriana 
Leça1, Carolina Oliveira1, Vera Mourinha1, 
Leonor Ferreira1, Ivone Lobo1, João Dias1

 1Hospital de Faro, Faro, Algarve, Portugal

0264 CORTICOTERAPIA E MORBILIDADE RES-
PIRATÓRIA NEONATAL NA PREMATURI-
DADE TARDIA

 Eduardo Baptista1, Bárbara Moita1, Mariana 
Tavares1, Ana Rodrigues1, Ana Patricia Do-
mingues1, Etelvina Fonseca1, Elvira Marta1, 
Paulo Moura1

 1Hospitais da Universidade de Coimbra, Coimbra, 
Portugal
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0265 MIOMECTOMIA LAPAROSCÓPICA – UM 
CASO CLÍNICO

 Sónia Barata1, Andreia Rodrigues1, Filipa Osório1

 1Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE, Lisboa, 
Portugal

0266 PAPILOMATOSE FLORIDA DA MAMA - RE-
VISÃO DA LITERATURA A PROPÓSITO DE 
TRÊS CASOS CLÍNICOS 

 Teresa Ramos1, Cláudia Guerra2, Luís Cas-
tro1, Conceição Antunes1, Maria José Rocha1, 
Arlindo Ferreira1

 1Hospital Escala Braga, Braga, Portugal, 2Centro 
Hospitalar do Alto Ave, Guimarães, Portugal

0267 ESCOLARIDADE E CONTRACEPÇÃO: 
ESTUDO DE UMA POPULAÇÃO QUE RE-
CORREU À IVG

 Anabel Ferreira1, Ana Rodrigues1, Teresa 
Bombas1, Ermelinda Sobral1, Teresa Sousa 
Fernandes1, Augusto Regedor1, Paulo Moura1

 1Serviço de Obstetricia, Hospitais da Universidade 
de Coimbra, Coimbra, Portugal

0268 CRESCIMENTO DISCORDANTE EM GES-
TAÇÕES GEMELARES: FACTORES AS-
SOCIADOS E RESULTADOS PERINATAIS

 Mariana Vide Tavares1, Ana Patrícia Domin-
gues1, Margarida Tavares1, Etelvina Fonse-
ca1, Paulo Moura1

 1Serviço de Obstetrícia - Maternidade Dr Daniel 
de Matos, Hospitais da Universidade de Coimbra, 
Coimbra, Portugal

0270 HIPERTENSÃO EM GRÁVIDAS DIABÉTICAS
 Rita Ribeiro1, Sofia Estevinho1, Ana Rita Vi-

cente1, Evanira Sousa1, Judite Matias1

 1Hospital de Santarém EPE, Santarém, Portugal

0271 SLING TRANSOBTURATÓRIO ARIS® NO 
TRATAMENTO DA INCONTINÊNCIA URI-
NÁRIA DE ESFORÇO- OS NOSSOS RE-
SULTADOS DOS ÚLTIMOS 4 ANOS

 Joana Faria2, Mariana Torgal1, Cátia Gamei-
ro1, Cristina Vilhena1, José Luís Metello1, 
Águeda Vieira1, Vítor Gonçalves1

 1Hospital Garcia de Orta, Almada, Portugal, 2Hos-
pital Dona Estefânia, Lisboa, Portugal

0272 MORTE FETAL INTRA PARTO – SERÁ 
POSSÍVEL PREVENIR? 

 Célia Pedroso1, Raquel Robalo1, Njila Ama-

ral1, Clara Soares1

 1Maternidade Dr. Alfredo da Costa, Lisboa, Portugal

0273 CARCINOSSARCOMA DO OVÁRIO A PRO-
PÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

 Cristina Costa1, Cláudio Rebelo1, Marta Rodri-
gues1, Artur Oliveira Silva1, Pedro Tiago Silva1

 1Hospital Pedro Hispano - ULS Matosinhos, Mato-
sinhos, Portugal

0274 ENDOMETRIOSE INGUINAL: A PROPÓSI-
TO DE TRÊS CASOS CLÍNICOS

 Joana Amaral1, Mónica Barros1, Ana Rosa 
Costa1, Jorge Beires1, Nuno Montenegro1

 1Hospital de S.João. Faculdade de Medicina. Uni-
versidade do Porto, Porto, Portugal

0276 HEMORRAGIA PÓS-PARTO – PARA ALÉM 
DA MASSAGEM UTERINA E ANTES DA 
HISTERECTOMIA

 Cátia Paixão1, Fernando Igreja1, Paula Tapa-
dinhas1

 1Hospital Fernando Fonseca, Lisboa, Portugal

0277 HEMORRAGIA PÓS-PARTO – CASUÍSTI-
CA DE 5 ANOS DO SERVIÇO DE OBSTE-
TRÍCIA DO HOSPITAL DONA ESTEFÂNIA

 Rita Passarinho1, Naiegal Pereira2, Ana Ber-
nardo2, Manuela Caetano2, Ricardo Mira2

 1Maternidade Bissaya Barreto, Coimbra, Portugal, 
2Hospital Dona Estefânia, Lisboa, Portugal

0278 A INTERPRETAÇÃO DA QUEIXA CLÍNICA 
NO DIAGNÓSTICO INCONTINÊNCIA URI-
NÁRIA DE ESFORÇO - A NOSSA EXPERI-
ÊNCIA NOS ÚLTIMOS 3 ANOS

 Mariana Torgal1, Joana Faria2, Cristina Vilhena1, 
Cátia Gameiro1, José Luís Metello1, Águeda 
Vieira1, Vítor Gonçalves1

 1Hospital Garcia de Orta, Almada, Portugal, 2Hos-
pital Dona Estefânia, Lisboa, Portugal

0279 HEMORRAGIA VAGINAL PÓS-HISTEREC-
TOMIA: UM CASO RARO DE ENDOME-
TRIOSE RECTO-VAGINAL GRAVE

 Inês Rato1, Samuel Ribeiro1, Andreia Rodri-
gues1, Ana Rodrigues1, C. Calhaz-Jorge1

 1Hospital de santa Maria, Lisboa, Portugal

0280 METRORRAGIA PÓS-MENOPAUSA: UM 
CASO DE STRUMA OVARII E ADENOCAR-
CINOMA ENDOMETRIAL
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 Ana Vanessa Santos1, Irina Ramilo1, Rui Go-
mes1, Adriana Franco1, Gonçalo Dias1, Gustavo 
Mendinhos1, Fernando Igreja1, Silva Pereira1

 1Hospital Fernando Fonseca, Amadora, Portugal

0281 CONIZAÇÃO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS: AVA-
LIAÇÃO DE 558 CASOS

 Cátia Gameiro1, José Metello1, Cristina Vilhe-
na1, Ana Quintas1, João Saraiva1

 1Hospital Garcia de Orta, Almada, Portugal

0282 OBSTRUÇÃO INTESTINAL E PERITONITE 
MECONIAL - DIAGNÓSTICO PRÉ-NATAL 
CASO CLÍNICO 

 Inês Vaz1, Vânia Ferreira1, João Moreira 
Pinto2, Angélica Osório2, José Cidade-Rodri-
gues2, Maria José Mendes1, Madalena Morei-
ra1, Maria do Céu Rodrigues1

 1Centro Hospitalar do Porto - Maternidade Júlio 
Dinis, Porto, Portugal, 2Centro Hospitalar do Porto 
- Hospital Maria Pia, Porto, Portugal

0283 TERAPIA HORMONAL DE SUBSTITUIÇÃO 
NA ADOLESCÊNCIA

 Inês Vaz1, Vânia Ferreira1, Teresa Oliveira1, 
Eugénia Fernandes1

 1Centro Hospitalar do Porto-Maternidade Júlio Di-
nis, Porto, Portugal

0284 DELECÇÃO PARCIAL DO CROMOSSOMA 
X – CASO CLÍNICO

 Inês Vaz1, Vânia Ferreira1, Rosa Maria Rodri-
gues1, Luísa Sousa1, Joana Mesquita1

 1Centro Hospitalar do Porto-Maternidade Júlio Di-
nis, Porto, Portugal

0285 AMNIOCENTESES REALIZADAS NO HOS-
PITAL FERNANDO FONSECA – EXPERI-
ÊNCIA DE 5 ANOS

 Gonçalo Dias1, Adriana Franco1, Vanessa 
Santos1, Irina Ramilo1, Ana Paula Ferreira1, 
Ana Paula Santos1, Isilda Rocha1

 1Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca, Amadora, 
Portugal

0286 SÍNDROME ANTICORPO ANTIFOSFOLÍPI-
DO PRIMÁRIO E DESFECHO PERINATAL: 
A EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO TERCIÁ-
RIO

 Bruno Carrilho1, Rita Torres1, Teresa Tomé1, 
Fátima Serrano1

 1Maternidade Dr. Alfredo da Costa, Lisboa, Portu-
gal, 2Faculdade de Ciências Médicas da Universi-
dade Nova de Lisboa, Lisboa, Portugal

0287 ESTERILIZAÇÃO HISTEROSCÓPICA COM 
COLOCAÇÃO DE MICRO-IMPLANTES TU-
BARES – EXPERIÊNCIA DE 7 ANOS

 Joana Raquel Silva1, Ilda Rocha1, António 
Barbosa1, Ana Paula Santos1

 1Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho 
EPE, Vila Nova de Gaia, Portugal

0288 GRAVIDEZ GEMELAR EM TRANSPLANTA-
DA RENAL E MEDULAR. CASO CLÍNICO

 Vera Ramos1, Anabel Ferreira1, Mariana Tava-
res1, Nélia Bento1, Etelvina Fonseca1, Maria 
São José Pais1, Luis Freitas1, Paulo Moura1

 1Serviço de Obstetricia, Hospitais da Universidade 
de Coimbra, Coimbra, Portugal
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COMUNICAÇÕES ORAIS

0014
MYCOPLASMA PNEUMONIAE: CAUSA DE ÚL-
CERAS VULVARES?

Pedro Vieira-Baptista1, Luísa Machado1, Tiago 
Ferraz1, Rui Carvalho-de-Azevedo1, Ana Rosa 
Costa1, Jorge Beires1, José Martinez-de-Oliveira2

1Hospital de São João, Porto, Portugal, 2Centro 
Hospitalar da Cova da Beira, Covilhã, Portugal, 
3Universidade da Beira Interior, Covilhã, Portugal

Introdução: O diagnóstico etiológico das úlceras vul-
vares agudas é difícil e em muitos casos não chega 
a ser estabelecido. Os autores relatam dois casos de 
úlceras vulvares em contexto de infecção respiratória 
por Mycoplasma pneumoniae, em mulheres adultas. 
Na literatura, apenas se encontrou um caso seme-
lhante, para além de relatos esparsos em adolescen-
tes e um num homem adulto.
Caso clínico: Apresentam-se dois casos em mulhe-
res na 3ª década de vida, que recorreram ao Serviço 
de Urgência por úlceras vulvares extensas e doloro-
sas. Na semana anterior ambas haviam tido queixas 
respiratórias altas. Foram feitas colheitas de sangue 
para hemograma, estudos bioquímicos e serológicos 
e nas lesões com zaragatoas para exame cultural e 
por PCR.

Os resultados foram negativos para os agentes 
usualmente pesquisados nestas situações.

Em ambos os casos as serologias foram positivas 
(IgG e IgM) para Mycoplasma pneumoniae. Houve 
evolução para cicatrização total das úlceras em cer-
ca de 3 semanas. Num dos casos houve perda de 
substância de um pequeno lábio, com necessidade 
de ninfoplastia.

Discussão e conclusões: A infecção por My-
coplasma pneumoniae é muito frequente e quase 
sempre assintomática ou parcamente sintomática. O 
achado destes dois casos num curto espaço de tem-
po leva os autores a sugerir que no estudo de uma 
úlcera vulvar aguda deverão ser pedidas as serolo-
gias deste agente.

Postula-se que as lesões sejam vasculíticas, por 
fenómenos auto-imunes, dada a conhecida seme-
lhança entre epitopos dos Mycoplasmas e de células 

humanas . O papel da antibioterapia não está escla-
recido nestes casos; a hipótese de recidiva no caso 
de re-infecção poderá existir, mas o escasso tempo 
decorrido nos não permite qualquer conclusão.

0024
INSUCESSO TERAPÊUTICO DA INCONTINÊNCIA 
URINÁRIA DE ESFORÇO APÓS COLOCAÇÃO 
DE FITA SUBURETRAL POR VIA 
TRANSOBTURADORA (FACTORES DE RISCO) 

Carlos Rodrigues1, Alexandra Cordeiro2, Amália 
Martins2

1Hospital de Santarém, Santarém, Portugal, 2Maternidade 
Dr. Alfredo da Costa, Lisboa, Portugal

Introdução: A utilização das técnicas transobturado-
ras no tratamento cirúrgico da incontinência urinária 
de esforço (IUE) feminina tem uma taxa de sucesso 
elevada (entre 70 a 90%). Nos casos de insucesso 
terapêutico é necessário identificar potenciais facto-
res de risco para adequar a estratégia terapêutica e 
melhor elucidar a doente.
Objectivos: Identificar factores que possam estar 
associados a insucesso terapêutico da IUE após co-
locação de fita suburetral por via transobturadora.
Metodologia: Estudo retrospectivo dos registos clí-
nicos das mulheres com IUE tratadas cirurgicamente 
com colocação de fita suburetral por via transobtura-
dora na Maternidade Dr. Alfredo da Costa, entre 2003 
e 2006 (n=298). Analisaram-se as seguintes variáveis: 
idade, índice de massa corporal (IMC), paridade, me-
nopausa, prolapso dos órgãos pélvicos associado, 
testes urológicos, tipo de prótese (in-out v/s out-in), 
cirurgias combinadas, cirurgias prévias, coexistência 
de incontinência por imperiosidade ou diagnóstico uro-
dinâmico prévio de bexiga hiperactiva.
Resutados: Ocorreram 70 casos de insucesso 
(23,5%) dos quais 20 casos foram de insucesso total 
e 50 casos de insucesso apenas parcial. IMC elevado 
(≥30), antecedentes de cirurgia a prolapso ou histerec-
tomia abdominal, hipomobilidade uretral e a existência 
de urgência e/ou incontinência por imperiosidade fo-
ram factores associados ao insucesso da terapêutica.
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Conclusão: O conhecimento dos factores de risco 
para falha no tratamento cirúrgico da IUE feminina 
permite intervir corrigindo previamente à cirurgia os 
factores modificáveis e, por outro lado, permite um 
melhor aconselhamento/esclarecimento da doente 
face aos espectáveis resultados da intervenção.

0040
O CONHECIMENTO DE UM DESFECHO 
NEONATAL ADVERSO ALTERA A INTERPRETAÇÃO 
DO CARDIOTOCOGRAMA INTRAPARTO

Diana Arteiro1, Diogo Ayres-de-Campos2, Cristina 
Costa-Santos3, João Bernardes2

1Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, Hospital de São João, 
Porto, Portugal, 2Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, 
Hospital de São João; Faculdade de Medicina e Instituto de 
Engenharia Biomédica da Universidade do Porto, Porto, 
Portugal, 3Departamento de Biostatística e Informática 
Médica, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, 
Porto, Portugal

Introdução: A asfixia intraparto continua a ser res-
ponsável por um número importante de mortes peri-
natais e de sequelas a longo prazo, sendo a interpre-
tação do cardiotocograma (CTG) um aspecto impor-
tante no litígio médico-legal.
Objectivos: Avaliar o impacto do conhecimento do 
desfecho neonatal na interpretação do CTG intraparto.
Metodologia: Seleccionaram-se sequencialmente 
40 traçados intraparto, obtidos por monitorização in-
terna da frequência cardíaca fetal, de uma base de 
dados pré-existente. Em vinte casos, o pH da artéria 
umbilical do recém-nascido (RN) era <7.05, e nos ou-
tros 20 este era >7.20. Solicitou-se a cinco Obstetras 
de hospitais diferentes, com entre 9 e 27 anos de 
experiência em interpretação cardiotocográfica, que 
analizassem os traçados individualmente, de acor-
do com as normas da FIGO. Numa primeira ronda, 
os clínicos não tiveram conhecimento do desfecho 
neonatal; dois meses mais tarde, a ordem dos traça-
dos foi aleatoriamente alterada e foi-lhes pedido para 
avaliarem novamente os mesmos traçados, desta 
vez com informação acerca do pH arterial do RN. Os 
Obstetras desconheciam o objectivo do estudo e o 
facto de na segunda ronda estarem a avaliar os mes-
mos traçados.
Resultados: Quando havia informação do pH<7.05, 
identificaram-se mais frequentemente desacelera-
ções repetitivas e variabilidade reduzida (p<0.001 e 
p=0.001, respectivamente) e classificaram-se mais 

traçados como patológicos (p=0.002); as desacele-
rações variáveis foram menos frequentes (p=0.008). 
Nos casos com pH normal, na segunda ronda foram 
identificadas menos desacelerações prolongadas e 
menos acelerações (p=0.013); no entanto, ocorreram 
mais desacelerações pronunciadas (p=0.031) e varia-
bilidade reduzida (p=0.007); houve uma redução de 
21% na classificação dos traçados como patológicos, 
mas esta diferença não atingiu significado estatístico 
(p=0.051).
Conclusões: o conhecimento de um desfecho neona-
tal adverso conduz ao agravamento da classificação 
do CTG intraparto, especialmente devido à avaliação 
das desacelerações e da variabilidade.

0067
EVIDÊNCIA CIENTIFICA BASEADA NA REEDU-
CAÇÃO DOS MÚSCULOS DO PAVIMENTO PÉL-
VICO 

Margarida Ferreira1, Paula Santos1, José Duarte1

1Instituto Superior de Saúde do Norte, Gandra, Portugal, 
2Escola Superior de Tecnologia e Saúde do Porto, Porto, 
Portugal, 3Faculdade de Desporto da Universidade do 
Porto, Porto, Portugal

Introdução: A incontinência urinária (IU) é um im-
portante problema de saúde pública que afec-
ta 21,4% da população feminina portuguesa. 
Objectivo: Determinar a eficácia dos exercícios dos 
músculos do pavimento pélvico (EMPP) isolado ou 
combinado com outras terapias (biofeedback, esti-
mulação eléctrica e cones vaginais), no tratamento 
da incontinência urinária de esforço (IUE) feminina.
Métodos/Tipo de estudo: Estudos experimentais. A 
base de dados foi a MEDLINE, PUBMED, COCHRANE, 
PEDro e SCOPUS; com publicações entre 1999-2009.
Amostra: Mulheres com diagnóstico de IUE atra-
vés da avaliação dos sintomas, sinais e/ou estudo 
urodinamico. Foram excluídas investigações cuja 
IUE é desencadeada por factores externos ao trac-
to urinário inferior (patologias do foro neurológico, 
imobilidade, diminuição da capacidade cognitiva). 
Procedimentos: Foram incluídos todos os progra-
mas de EMPP (diferentes métodos de ensino, dura-
ção do tratamento, tipo e número de contracções).
Todas as investigações incluíram como intervenção 
no tratamento da IUE os EMPP isoladamente ou 
combinado com outras terapias.
Instrumentos de medição: O Outcome primário uti-
lizado foi a percepção subjectiva da melhora (curada 
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e curada/melhorada) e o outcome secundário o Pad 
Test, frequência dos episódios de IU e medição da 
contracção voluntaria máxima dos MPP. 
Avaliação da qualidade metodológica dos estu-
dos: Os revisores avaliaram de forma independente 
a qualidade metodológica dos estudos selecciona-
dos, através da escala de PEDro.
Resultados: Foram encontrados dezanove estudos 
que preenchiam os critérios de inclusão do presente 
artigo. A revisão dos estudos experimentais demons-
trou que os EMPP isolados ou combinados com o 
biofeedback e estimulação eléctrica são eficazes no 
tratamento da IUE. Na percepção subjectiva da me-
lhora os parâmetros de curada e curada/melhorada 
foi de 73% e 97% respectivamente.
Conclusões: Existe uma forte evidência da eficácia 
na reeducação do pavimento pélvico na IUE femini-
na. No entanto, são necessárias futuras investiga-
ções para seleccionar o protocolo de treino específi-
co e determinar a duração do tratamento.

0093
PRIMEIRO ESTUDO EM PORTUGAL DA 
PREVALÊNCIA DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA 
EM DESPORTISTAS NULÍPARAS

Maíta Poli de Araujo1, Thuane Huyer da Roza2, 
Monica Barros3, Joana Amaral3, Marair Gracio Ferreira 
Sartori1, Renato Natal Jorge2, Teresa Mascarenhas3

1Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São 
Paulo, SP, Brazil, 2Universidade do Porto, Porto, Portugal, 
3Hospital São João, Porto, Portugal

Objetivos: A incontinência urinária (IU) pode aco-
meter jovens desportistas e que não possuem os 
clássifcos factores de risco para os problemas do 
pavimento pélvico, como a idade, menopausa e pa-
ridade. O objectivo deste estudo foi avaliar a preva-
lência, factores associados e impacto na qualidade 
de vida (QV) da IU em desportistas nulíparas. Méto-
dos: foi feito um estudo transversal em 184 mulheres 
desportistas da Faculdade de Desporto da Universi-
dade do Porto, Sporting Clube de Coimbrões, Clu-
be Naval Infante Dom Henrique e Escola de remo 
do Fluvial. A prevalência, gravidade e o impacto da 
IU na QV foram avaliados por meio do questionário 
“International Consultation of Incontinence Question-
naire - Short Form (ICIQ-SF)”. O resultado do ICIQ-
SF Escore (ICIQ-E) igual a zero determina ausência 
de incontinência urinária. O ICIQ-E maior ou igual a 
oito é considerado como a melhor nota de corte para 

diferenciar pacientes que se incomodam com a IU 
daquelas que não se incomodam (sensibilidade de 
64% e especificidade de 91%). Resultados: A média 
da idade foi de 19±3 anos, peso 64,7±6,8Kg, altura 
170±0.01cm e índice de massa corporal 21,2±3,5Kg/
cm2. A prevalência geral de IU foi de 28% (51 des-
portistas). As modalidades desportivas com maior 
prevalência foram: atletismo (n=10), basquetebol 
(n=10), futebol (n=6) e ginástica (n=5). O ICIQ Es-
core da amostra foi de 5,3±3,1. Comparando as des-
portistas continentes com as desportistas incontinen-
tes nao houve diferenca estatisticamente significante 
quanto à idade (p=0,5) e índice de massa corporal 
(p=1,0). Conclusão: A IU mostrou-se prevalente nes-
ta amostra populacional de desportistas nulíparas. 
Medidas de esclarecimento, prevencão e tratamento 
multidisciplinar da IU em atletas devem ser institui-
das no meio médico e desportivo.

0160
AVALIAÇÃO DA CONTRACÇÃO DO PAVIMENTO 
PÉLVICO UTILIZANDO UMA NOVA TÉCNICA 
BASEADA EM MODELOS COMPUTACIONAIS 
TRIDIMENSINAIS

Thuane da Roza1, Teresa Mascarenhas2, Marco 
Parente1, Joana Loureiro2, Renato Natal Jorge1

1IDMEC - Faculdade de Engenharia da Universidade 
do Porto, Porto, Portugal, 2Faculdade de Medicina, 
Universidade do Porto, Hospital São João, Porto, Portugal

Distúrbios no pavimento pélvico (PP) são um amplo 
espectro de condições clínicas incluindo, prolapso de 
órgãos pélvicos (POP), incontinência urinária e fecal, 
disfunção miccional de defecação. Essas desordens 
podem afectar significativamente a qualidade de vida, 
incluindo a vida social, psicológica, ocupacional, física, 
doméstica, e o bem-estar sexual. Prolapso dos órgãos 
pélvicos afecta quase um terço das mulheres pré-me-
nopausicas e 45% das mulheres pós-menopausicas. 
O treino dos músculos do pavimento pélvico (TMPP) é 
geralmente preconizado como intervenção de primeira 
linha para o tratamento de desordens no PP. O objecti-
vo do estudo é avaliar o deslocamento do PP por meio 
de contracções simuladas em duas mulheres com pro-
lapso (compartimento anterior e posterior) e uma hígida 
utilizando um modelo computacional 3D. Isto Repre-
senta uma tentativa de entender melhor a função do PP 
feminino e prever os resultados do TMPP no prolapso. 
Materiais e Métodos: Para construção do modelo 
3D foram realizados exames de ressonância magné-
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tica nas três mulheres. Para cada mulher foi criado o 
modelo computacional do músculo pubovisceral. No 
modelo gerado, simulou-se a contracção muscular 
através do software ABAQUS com uma rotina que 
contém a formulação de activação, nas intensidades 
de 10% 50% e 100% da contracção máxima. 
Resultados: Foi observado no modelo geométrico 
diferenças marcantes na morfologia do músculo pu-
bovisceral entre as duas mulheres. Notou-se que a 
mulher assintomática pode manter contracções em 
valores maiores do que as mulheres com prolapso. 
No processo de activação muscular, pode-se verificar, 
nas mulheres prolapsadas, que os deslocamentos do 
músculo causado pelas simulações não foram sufi-
cientes para restaurar a posição anatómica original. 
Conclusão: Prever deslocamentos do PP é de gran-
de importância no planeamento do tratamento de 
pacientes com prolapso. Este estudo concluiu que o 
fortalecimento muscular pode não ser suficiente para 
restaurar a anatomia original muscular observada 
nas pacientes higidas.

0175
GRAVIDEZ DE BAIXO RISCO IGUAL A PARTO 
DE BAIXO RISCO? 

Maria Carvalho Afonso, Catarina Castro, Nuno 
Clode, Luís Mendes Graça 
Hospital de Santa Maria- Centro Hospitalar Lisboa 
Norte, Lisboa, Portugal

Introdução: Tem-se vindo a verificar um interesse 
crescente pelo conceito de parto natural em ambien-
te extra-hospitalar, com o pressuposto de que uma 
gestação de baixo risco obstétrico estará associada 
a um parto eutócico com risco desprezível para a 
grávida e para o feto.
Objectivo: Verificar a incidência e como uma gravi-
dez de baixo risco evolui para um parto de alto risco.
Metodologia: Estudo prospectivo observacional en-
globando todas as grávidas com gestações de feto 
único, com ≥ 37 semanas, vigiadas (> 6 consultas), 
sem patologia fetal ou materna conhecida, e que en-
traram em trabalho de parto espontâneo entre 1 de 
Fevereiro de 2009 e 31 de Janeiro de 2010. O tra-
balho de parto decorreu sempre sob vigilância fetal 
continua - cardiotocografia (CTG) - e, sempre que 
solicitado pela parturiente, foi efectuada analgesia 
loco-regional. Os dados foram obtidos a partir dos 
processos clínicos e englobaram as características 
maternas, o tipo de parto e sua indicação, o Índice 

de Apgar (IA) do recém-nascido ao 1º minuto e a he-
moglobina materna determinada entre as 6-24h após 
o parto. Definiu-se como trabalho de parto de risco 
aquele em ocorresse pelo menos uma das seguin-
tes ocorrências: febre materna, existência de CTG 
patológico, necessidade de parto instrumental ou de 
cesariana, IA ao primeiro minuto ≤7 e hemoglobina 
pós parto< 8 g/dL. Foi utilizada a estatística descritiva 
para caracterizar a população.
Resultados: Das 808 mulheres com gravidez de 
baixo risco, 323 (39.9%) tiveram um parto de risco. 
Os motivos que mais frequentemente conduziram 
à alteração do risco foram a distócia de progressão 
(76.1%) e a suspeita de sofrimento fetal (13.6%), le-
vando à necessidade de parto instrumental ou cesa-
riana.
Conclusão: Numa população de grávidas de baixo 
risco, a eventualidade do parto se tornar de risco é 
elevada. Assim, este estudo dá ênfase à importância 
de um parto em ambiente hospitalar, independente-
mente do risco associado à gravidez.

0179
PARTO PRÉ-TERMO - CASUÍSTICA DE UM ANO

Joana Raquel Silva, Diana Moreira, Maria José 
Morais, Cátia Lourenço, Nise Miranda, Sueli Pinelo 
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho EPE, 
Vila Nova de Gaia, Portugal

Introdução: O parto pré-termo permanece uma im-
portante causa de morbi-mortalidade materno-neo-
natal, apesar dos esforços no sentido de o prever e 
prevenir.
Objectivos: Objectivar a incidência de partos pré-
termo (>24s e <37s); caracterizar a população de 
grávidas; verificar a comorbilidade precoce e a mor-
talidade dos recém-nascidos pré-termo.
Metodologia: Estudo retrospectivo dos partos e re-
cém-nascidos pré-termo; análise de dados maternos 
e neonatais.
Resultados: No período de um ano, num total de 
1987 partos, a taxa de partos e recém-nascidos pré-
termo foi, respectivamente, de 9,4% e 11,3% (35% 
gestações múltiplas). A idade gestacional média foi 
de 33S; de acordo com esta, classificaram-se em: 
pré-termo tardio - 69% (34-37s), pré-termo modera-
do - 15,7% (32-33s), grande pré-termo – 13,2% (28-
31s) e pré-termo extremo: 2,1% (24 -27s). A incidên-
cia de antecedentes de parto pré-termo foi de 14% 
(45% das grávidas não primíparas). Presença de pa-



35

Acta Obstet Ginecol Port 2011;suplemento 1

tologia materna em 18%, sendo a trombofilia a mais 
frequente (52%). Em 51% dos casos houve interna-
mento prévio ao parto (motivo mais frequente: ame-
aça de trabalho de parto pré-termo (30%)), com ciclo 
de indução de maturidade pulmonar fetal completo 
em 63% dos casos. Os motivos de parto foram: tra-
balho de parto espontâneo (47%), rotura prematura 
de membranas pré-termo (30%) e iatrogenia (23%) 
(patologia hipertensiva 31%, estados fetais não tran-
quilizadores 31%, complicações da gravidez múltipla 
20%, alterações placentares 13%, outras 5%). Parto 
por cesariana em 61% dos casos. 7% dos recém-
nascidos tiveram índice de Apgar inferior a 7 ao 5º 
minuto. 80% necessitaram de internamento na Uni-
dade de Cuidados Intermédios/Intensivos Neonatais. 
6 (2,6%) mortes neonatais: 4 precoces e 2 tardias.

0196
PADRÃO DE UTILIZAÇÃO DA VACINA CONTRA 
O HPV

Carla Torre, José Guerreiro, Zilda Mendes, Suzete 
Costa, Ana Miranda 
CEFAR - Centro de Estudos e Avaliação em Saúde 
(Grupo da Associação Nacional das Farmácias), Lisboa, 
Portugal

Introdução: A vacina contra o HPV foi recentemente 
comercializada e incluída, em 2008, no Plano Nacio-
nal de Vacinação. Os indivíduos excluídos do PNV, 
podem adquirir a vacina, mediante prescrição, na 
Farmácia.
Objectivo: Caracterizar o perfil do utilizador da vaci-
na, identificar os eventos adversos (EA) decorrentes 
da sua administração e avaliar o cumprimento do es-
quema instituído, bem como o local de administração.
Métodos: Este estudo teve uma componente trans-
versal realizada nas Farmácias (Maio-Julho de 2009) 
e uma componente de seguimento telefónico (Junho 
2009-Fevereiro 2010). Foi recolhida informação so-
bre a vacina dispensada, o perfil do utilizador, o local 
de administração, a existência de EA e o cumprimen-
to do esquema de vacinação (EV). A análise de da-
dos consistiu no cálculo de frequências e medidas de 
localização e dispersão e na comparação de alguns 
resultados através dos testes de hipóteses do χ2 ou 
exacto de Fisher (α=0,05). Foi utilizado o coeficiente 
de concordância Kappa Cohen para analisar o grau 
de concordância entre o EV previsto e o efectuado.
Resultados: Participaram 309 indivíduos recruta-
dos por 5,2% das Farmácias (138/2669), dos quais 

74,8% participaram no seguimento. A totalidade dos 
participantes eram mulheres, com idade mediana de 
22 anos, sendo que 84,1% já tinha iniciado actividade 
sexual. 93,8% completou o ciclo de vacinação. Em 
73,6% das utilizadoras, o EV previsto correspondia 
ao efectuado (kappa=0,53; p<0,0001). Cerca de 1/3 
reportou a existência de pelo menos um EA (70,9% 
no local de injecção), não existindo diferenças entre 
incidentes e prevalentes (p=0,5061). Cerca de meta-
de das doses da vacina foram administradas no Cen-
tro de Saúde e 32% na Farmácia
Conclusão: A totalidade das utilizadoras da vacina 
eram mulheres e pelo menos metade tinha 22 anos. 
A maioria das participantes cumpriu o EV instituído e 
cerca de 1/3 reportou a existência de pelo menos um 
EA, maioritariamente no local da injecção.

0198
NOVOS CRITÉRIOS PARA DIABETES 
GESTACIONAL: IMPLICAÇÕES OBSTÉTRICAS

Tiago Ferraz1, Sofia Correia3, Cláudia Cardão4, 
Anabela Rocha1, Nuno Montenegro1

1Serviço Ginecologia e Obstetrícia, Hospital São 
João, EPE, Porto, Portugal, 2Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto, Porto, Portugal, 3Serviço 
de Higiene e Epidemiologia do Hospital de São João, 
EPE, Porto, Portugal, 4Instituto de Saúde Pública da 
Universidade do Porto, Porto, Portugal

Introdução: Após o estudo Hyperglicemia Adverse 
Perinatal Outcomes (HAPO), que mostrava associa-
ção entre os valores de glicemia e os desfechos obs-
tétricos, novos critérios de diagnóstico de diabetes 
gestacional (DG) surgiram.
Objectivo: Estimar a prevalência de glicemia plas-
mática em jejum (GPJ)≥92mg/dL na primeira visita 
prenatal. Caracterizar a população de grávidas com 
GPJ alterada na primeira visita prenatal. Comparar 
os desfechos obstétricos e neonatais entre as mulhe-
res com GPJ ≥92mg/dL e <92mg/dL, sem diagnósti-
co posterior de diabetes gestacional de acordo com 
os critérios de O’Sullivan.
Métodos: Análise retrospectiva duma coorte de nas-
cimentos, de 2005/2006, da região norte (Geração 
XXI). Em 5331 mulheres com registo de GPJ antes 
das 15 semanas, foram avaliadas as características 
demográficas, obstétricas e neonatais. Comparámos 
499 mulheres com GPJ≥92mg/dL com 4692 mulhe-
res com GPJ<92mg/dL, excluíndo aquelas com pos-
terior diagnóstico de DG pelos critérios de O’Sullivan.
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Resultados: A prevalência de GPJ≥ 92mg/dL foi de 
9,4%. As grávidas com GPJ alterada, às quais não 
foi diagnosticada DG pelos critérios de O’Sullivan, 
têm maior prevalência de macrossomia (8,1% vs 
4,1%; p<0,0001). Nas grávidas com GPJ alterada, 
foram observadas diferenças significativas em rela-
ção à idade média (30,3 anos vs 29 anos; p<0,001), 
peso materno ao nascimento >4000g (7% vs 5,9%; 
p=0,035), antecedentes familiares diabetes (32,5% 
vs 21,9%;p<0,0001), multiparidade (60.5% vs 
48.3%;p<0,0001), IMC≥30 Kg/m2 (21,6% vs 8,9%; 
p<0,0001). Não foram encontradas diferenças em re-
lação ao tipo de parto, parto pré-termo, admissão dos 
recém-nascidos na Unidade Cuidados Intensivos, Ín-
dice Apgar 5’<7 e com necessidade de fototerapia
Conclusão: A prevalência de GPJ≥ 92mg/dL foi de 
9,4%. As mulheres adicionalmente diagnosticadas 
com DG, por GPJ≥ 92mg/dL têm maior percentagem 
de macrossomia embora não tenham sido observa-
das diferenças significativas para os restantes des-
fechos obstétricos. As mulheres com GPJ alterada 
apresentam mais frequentemente: multiparidade, 
idade mais avançada, macrossomia ao nascimento, 
antecedentes familiares de diabetes e obesidade.

0254
DUCTUS VENOSO ALTERADO NO PRIMEIRO 
TRIMESTRE: CASUÍSTICA DE 2009

Rita Mesquita Pinto, Joana Batista, Vera Silva, 
Cecília Urzal, Isabel Cerveira, Susana Pereira 
Hospital São Teotónio, Viseu, Portugal

Introdução: O Ductus venoso (DV) é um shunt único 
que une a veia umbilical à veia cava inferior, orientan-
do sangue bem oxigenado para a circulação coroná-
ria e cerebral. O fluxo sanguíneo no DV tem um pa-
drão característico com: onda S (sístole ventricular), 
onda D (diástole ventricular), com velocidades ele-
vadas, e onda a (fluxo anterógrado, durante a con-
tracção auricular). Analisando qualitativamente, uma 
onda a reversa ou ausente é considerada anormal. 
Existe uma associação entre DV alterado com aneu-
ploidias e malformações nomeadamente cardíacas.
Objectivo: Analisar o outcome das gravidezes unife-
tais com DV alterado no primeiro trimestre durante o 
ano 2009.
Resultados: Durante o ano de 2009, foi efectuado 
rastreio de 1º trimestre na UMF em 1405 casos de 
gravidez unifetal. O ductus venoso foi analisado em 
1165 casos. Constatou-se DV alterado em 3,6% dos 

casos (n=40). Apenas 9 destes casos apresentavam 
Translucência Nuca P>95. Verificaram-se anomalias 
cromossómicas em 8 casos (20%), 2 casos de morte 
fetal, em fetos euploides, e necessidade de 7 Inter-
rupções Médicas de Gravidez (IMGs), quer por aneu-
ploidia, quer por malformação cardíaca.
Conclusão: A presença de DV alterado requer sem-
pre uma particular atenção, já que, mesmo na pre-
sença de cariótipo normal, aumenta três vezes o 
risco de anomalia cardíaca, bem como de outcome 
fetal adverso A monitorização deve ser cuidadosa, 
nomeadamente com realização de ecocardiograma 
fetal e anatomia cuidada no 2º trimestre.

0261
PARTO VAGINAL APÓS CESARIANA ANTERIOR 
 –INFLUÊNCIA DA VIA DE PARTO EM 
GRAVIDEZES ANTERIORES NO PARTO ACTUAL 

Anabela Serranito, Vitor Gonçalves, Agueda Vieira, 
Teresa Avillez 
Hospital Garcia de Orta, Almada, Portugal

Objectivo: Avaliar a influência dos antecedentes 
obstétricos nomeadamente a via de parto em mulhe-
res com uma cesariana anterior submetidas a prova 
de trabalho de parto.
Metodologia: Estudo retrospectivo dos registos em 
grávidas com antecedentes de uma cesariana seg-
mentar transversa (CST) anterior, com gravidez de 
termo com feto único de apresentação cefálica, sem 
contra-indicação para parto vaginal, com parto no pe-
ríodo entre Janeiro 2007 e Dezembro 2009. Foram 
constituídos três grupos para avaliação do objectivo 
proposto: Grupo I: Mulheres com parto vaginal ante-
cedendo cesariana; Grupo II: Mulheres com parto va-
ginal após cesariana e Grupo III: Mulheres com ante-
cedente de uma cesariana anterior sem anteceden-
tes de parto vaginal. Foram avaliadas as seguintes 
variáveis demográficas (idade, raça, índice de massa 
corporal), caracterização clínica (índice obstétrico, 
idade gestacional, indução de trabalho de parto, pa-
tologia obstétrica e materna, peso recém-nascido) e 
morbilidade materno-fetal (índice de apgar, admissão 
na neonatologia, complicações maternas)
Resultados: No período decorrente do estudo foram 
identificadas 629 mulheres com critérios de inclusão, 
estando a amostra distribuída da seguinte forma: 
Grupo I 86 casos (13,7%), Grupo II 79 casos (12,5%) 
e Grupo III 464 casos (73,8%). O peso médio ao nas-
cer foi acima dos 3200gr nos três grupos e a idade 
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gestacional média na altura do parto foi de 39s. A 
taxa de sucesso de um parto vaginal foi de 59,3%, 
83,5% e 52,20% respectivamente nos três grupos. A 
taxa de parto vaginal instrumentado foi mais elevada 
no terceiro grupo, com uma taxa de 17,5% relativa-
mente aos 11,6% e 10,30% verificados respectiva-
mente nos dois primeiros grupos.
Conclusão: Nesta série a ocorrência de um novo par-
to vaginal em mulheres com antecedente de um parto 
vaginal após cesariana foi elevado, sendo os resulta-
dos verificados sobreponíveis a outros centros.

0269
HORMONOTERAPIA COM TAMOXIFENO 
NO CARCINOMA DUCTAL INVASIVO E 
ESPESSAMENTO ENDOMETRIAL: CASUÍSTICA 
DA CONSULTA DE SENOLOGIA DA MAC

Sandra Barreto, Catarina Júlio, Carla Francisco, 
Lúcia Correia, Sara Valadares 
Maternidade Dr. Alfredo da Costa, Lisboa, Portugal

Introdução: O Tamoxifeno é um Modulador Selectivo de 
Receptores de Estrogéneo (SERM), possuindo activida-
de antagonista a nível da mama e, agonista a nível do 
útero. É utilizado como terapia adjuvante do cancro da 
mama em mulheres com receptores de estrogéneos po-
sitivos, com redução de 40% da sua recorrência. No en-
tanto, é conhecida a relação do uso do tamoxifeno com 
o risco aumentado de adenocarcinoma do endométrio.
Objectivos: Avaliação do espessamento endome-
trial de mulheres pós-menopáusicas submetidas a 
hormonoterapia com tamoxifeno por Carcinoma Duc-
tal Invasivo
Métodos: Os autores realizaram um estudo retrospec-
tivo com análise de processos de mulheres pós-me-
nopáusicas, submetidas a hormonoterapia adjuvante 
com tamoxifeno (entre 1995 e 2005) após cirurgia por 
Carcinoma Ductal Invasivo, com vigilância na Consul-
ta de Senologia da MAC. Pretendeu-se avaliar o grupo 
de mulheres com espessamento endometrial (definido 
por > 5mm) diagnosticado em ecografia pélvica de ro-
tina e, comparar com o grupo de controlo ( mulheres 
com ecografia pélvica de rotina sem espessamento 
endometrial) em relação à obesidade, paridade, ida-
de da menarca e menopausa, história de terapêutica 
hormonal. Procedeu-se também à comparação entre 
o grupo de mulheres com aparecimento de espessa-
mento tardio (ao fim de > 5 anos após inicio de tamo-
xifeno) com o grupo de mulheres com espessamento 
endometrial mais precoce

Resultados: Entre 1995 e 2005, 199 mulheres pós-
menopáusicas foram submetidas a hormonoterapia 
com Tamoxifeno, tendo 92 mulheres sido submetidas 
a ecografias pélvicas posteriores de rotina. Foi detec-
tado espessamento endometrial em 73 mulheres (14 
delas com episódios de metrorragias), com posterior 
histeroscopia diagnóstica com 3 casos de adenocar-
cinoma do endométrio diagnosticados (4,1%)
Conclusões: Apesar do risco aumentado de ade-
nocarcinoma endometrial associado ao tratamento 
com tamoxifeno, não está ainda estabelecida qual a 
correcta vigilância endometrial nas mulheres subme-
tidas a esta terapêutica.

0275
REGURGITAÇÃO TRICÚSPIDE NO 1º TRIMESTRE 
– RELAÇÃO COM OUTCOME FETAL

Joana Batista, Cláudia Andrade, Joana Santos, 
Fátima Pinto, James Anderson, Susana Pereira 
Hospital São Teotónio, Viseu, Portugal

Introdução: A regurgitação da válvula tricúspide (RT) 
no 1º trimestre, está associada a aneuploidias e mal-
formações cardíacas. Estudos realizados demonstra-
ram que a RT está presente em 2 a 3% dos fetos cro-
mossomicamente normais e em 60 a 70% dos fetos 
com trissomia 21 na ecografia das 11-13+6 semanas
Objectivos: Avaliar o outcome dos fetos com regur-
gitação tricúspide no 1º trimestre.
Método: Avaliou-se a presença de RT em 1143 fetos 
entre as 11 e 13+6 semanas como parte do rastreio 
de anomalias cromossómicas. Obtendo uma imagem 
apical das 4 câmaras do coração fetal, o doppler pul-
sado (com amostra de volume de 2.0-3.0 mm) é po-
sicionado através da válvula tricúspide, de forma que 
o ângulo de direcção do fluxo seja inferior a 30 graus. 
A RT é considerada se durar pelo menos metade da 
sístole atingindo uma velocidade superior a 60 cm/s
Resultados: Dos 1143 fetos em que foi avaliado o flu-
xo da válvula tricúspide no decorrer de 2009, a regur-
gitação foi diagnosticada em 38. Destes, 4 revelaram 
fetos aneuploides (2 Trissomia21, 1 trissomia 4 e 1 
trissomia X) e uma malformação cardíaca complexa.

Dos casos de aneuploidias constatados no mes-
mo período (7 casos), 4 apresentaram RT na avalia-
ção das 11-13+6 semanas (57%).

Os restantes 33 casos com RT foram controlados 
ao longo da gravidez e resultaram em partos de ter-
mo de recém-nascidos sem malformações importan-
tes.
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Discussão e conclusão: A RT foi observada em 
3,3% (38) dos fetos estudados. 4 confirmaram aneu-
ploidia (10,5%) e 1 malformação cardíaca grave. Nos 
fetos aneuploides verificou-se uma elevada taxa de 
incidência de regurgitação tricúspide (57%).

A avaliação do fluxo da válvula tricúspide constitui 
uma ferramenta importante no rastreio de aneuploi-
dias e defeitos cardíacos no 1º trimestre. A grande 
maioria dos fetos em que se verifica a presença de 
regurgitação é saudável e apresenta um excelente 
prognóstico.

0289
INTERRUPÇÃO VOLUNTÁRIA DA GRAVIDEZ 
- ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE RAZÕES 
E VIVÊNCIA DO PROCESSO NUM GRUPO 
DE MULHERES UTENTES DE UMA UNIDADE 
HOSPITALAR DO GRANDE PORTO

Nina Rodrigues1, Maria Raul Xavier1, Salomé Reis2

1Centro de Estudos de Desenvolvimento Humano (CEDH), 
Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade 
Católica Portuguesa, Porto, Portugal, 2Serviço de 
Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de São João – EPE, 
Porto, Portugal

Integrado num projecto mais alargado, longitudi-
nal, o estudo que aqui se apresenta tem como objec-
tivo explorar diversas dimensões do processo de de-
cisão de realizar uma Interrupção Voluntária da Gra-
videz (IVG) bem como compreender o modo como 
esta se integra nas trajectórias de vida das mulheres, 
nomeadamente:
• Perceber hábitos contraceptivos prévios, bem como 

razões para o seu insucesso;

• Analisar as principais razões que levam a esta de-
cisão;

• Analisar o papel atribuído ao parceiro no processo 
de decisão;

• Perceber a vivência do processo de IVG e sua ava-
liação.
Optou-se por uma abordagem metodológica qua-

litativa, dando voz aos participantes, procurando res-
ponder à complexidade do tema. Assim, recorreu-se à 
entrevista semi-estruturada, baseada num guião que 
se organizou previamente em função dos objectivos.

As participantes (um grupo de mulheres que recor-
reu a uma Unidade Hospitalar do Grande Porto para 
realizar uma IVG em Maio e Junho de 2010 - N=7) 
foram contactadas aleatoriamente. Após adesão ao 
projecto e preenchimento do formulário de Consenti-
mento Informado, foi pedida autorização para gravar 
as entrevistas. Cada entrevista foi transcrita na ínte-
gra e posteriormente o material foi analisado e codifi-
cado através dos pressupostos da Grounded Theory, 
recorrendo-se ao programa informático lQSR Nvivo8.

Os dados apresentados correspondem à obten-
ção de “saturação teórica” (7 entrevistas), ou seja, 
até que a informação codificada nas novas entrevis-
tas, enquadrando-se nas categorias já criadas, não 
acrescentasse mais informação nova relevante. Os 
resultados são discutidos tendo em conta a idade da 
mulher, estado civil e suporte social. Salienta-se a 
existência de mais de um motivo para a IVG (embora 
questões financeiras sejam as mais referidas), limita-
ção de informação relativamente a métodos contra-
ceptivos, importância da opinião do parceiro, entre 
outros. Sublinha-se ainda a pertinência do estudo e a 
necessidade de mais dados nacionais sustentadores 
de práticas cada vez mais adequadas às caracterís-
ticas da população.
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0002
PARTO VAGINAL APÓS CESARIANA  –FACTORES 
PREDITIVOS DE SUCESSO

Daniela Freitas, Tiago Ferraz, Teresa Rodrigues, 
Nuno Montenegro
Hospital de São João, E.P.E., Porto, Portugal

Introdução: O aumento verificado nas taxas de ce-
sariana levou a uma maior proporção da população 
obstétrica com história de parto anterior por cesariana
Objectivo: Identificar factores clínicos que poderão 
ser usados na previsão do sucesso da tentativa de 
parto vaginal após cesariana (PVAC)
Metodologia: Estudo retrospectivo de uma coorte de 
grávidas com cesariana anterior e gestação unifetal de 
termo(≥37 semanas), às quais foi oferecida a possibi-
lidade de um parto vaginal após cesariana entre 1 de 
Janeiro de 2004 e 30 de Junho de 2009. A recolha dos 
dados foi baseada no programa de registos médicos 
ObsGynCare. Para identificação dos factores predi-
tivos de sucesso de PVAC, foi efectuada análise de 
regressão logística múltipla com cálculo de odds ratios 
ajustados com intervalo de confiança 95% (IC 95%).
Resultados: Em 1406 grávidas com uma cesaria-
na anterior, a 786 (55,9%) foi dada a oportunidade 
de um PVAC. Destas, 528 (67,2%) tiveram um par-
to vaginal enquanto 258 (32,8%) foram submetidas 
a nova cesariana. Foram comparados os grupos 
de PVAC com e sem sucesso. Encontrou-se di-
ferença estatisticamente significativa para as se-
guintes variáveis: parto vaginal anterior(23,1% vs 
9,7%,p<0,000), motivo da cesariana anterior disto-
cia(49,9% vs 59,9%,p<0,010), início espontâneo do 
trabalho de parto (78,9% vs 50,2%,p<0,000) e idade 
gestacional maior ou igual a 40 semanas(32,6% vs 
45,7%,p<0,000). Não foram encontradas diferenças 
estatisticamente significativas para: altura uterina, 
índice de massa corporal, idade materna, peso do 
recém-nascido e existência de diabetes. Após ajuste 
para as variáveis potencialmente confundidoras, os 
factores que se associaram significativamente com o 
sucesso do PVAC foram: parto vaginal anterior(OR3,
02;IC95%:1,80-5,06), motivo da cesariana anterior di
stocia(OR0,68;IC95%:0,49-0,96), início espontâneo 

do trabalho de parto(OR3,37;IC95%:2,08-5,46) e ida-
de gestacional maior ou igual a 40 semanas(OR0,54;I 
C95 %:0,38-0,76)
Conclusão: Os factores preditivos de sucesso no 
parto vaginal após cesariana são, história de parto 
vaginal anterior, motivo da cesariana anterior sem re-
lação com distocia, início espontâneo do trabalho de 
parto e idade gestacional inferior a 40 semanas.

0003
CARCINOMA INVASOR DA VAGINA ASSOCIADO 
A PROLAPSO UTERINO COMPLETO: A 
PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO 

Mónica Marques Melo, Elisabete Gonçalves, Ana 
Rita Neiva, Avelina Almeida, Jorge Mesquita, 
Agostinho Carvalho, Domingos Magalhães, José 
Maia
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E.P.E./Hospital 
de Santa Luzia, Viana do Castelo, Portugal

Introdução:O cancro primário da vagina constitui 1-2% 
de todos os tumores malignos do trato genital feminino. 
Sendo uma entidade rara, devido à falta de experiência 
clínica, mesmo em centros de referência, não está bem 
definida uma abordagem terapêutica standardizada. 
Actualmente, como resultado dos avanços tecnológicos 
nas áreas da cirurgia radical e da radioterapia, um prog-
nóstico mais favorável tem sido alcançado, até mesmo 
em casos avançados. A literatura internacional descreve 
poucos casos que avaliem a experiência clínica no carci-
noma vaginal primário associado a prolapso genital.
Caso Clínico: Propomos apresentar o caso clínico 
de doente de 81 anos de idade com carcinoma in-
vasor epidermóide de células escamosas da parede 
anterior da vagina, associada a prolapso uterino de 
3º grau de longa duração, em estádio avançado (es-
tádio III de acordo com a classificação da FIGO). O 
tratamento proposto foi de radioterapia, que se en-
contra em curso
Conclusões: A úlcera vaginal associada a prolapso 
genital de longa duração requer uma avaliação cui-
dadosa (incluindo biópsia) para diagnóstico de car-
cinoma subjacente. O tratamento do carcinoma da 

Posters
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vagina foi durante algum tempo controverso e incon-
sistente devido à raridade desta entidade clínica. Na 
entanto, uma revisão da literatura actual sugere que 
o tratamento cirúrgico com ou sem radioterapia cons-
titui a abordagem terapêutica ideal para estadios 
mais precoces. A radioterapia primária é o tratamen-
to mais utilizado por surgirem habitualmente doentes 
em estadios mais avançados (por haver invasão pre-
coce da bexiga e/ou recto) mas também por se tratar 
de uma patologia que ocorre mais frequentemente 
em mulheres idosas e com várias comorbilidades 
associadas. O diagnóstico precoce e o tratamento 
adequado podem minimizar a morbilidade e a morta-
lidade associadas ao carcinoma vaginal.

0005
LINFOMA DA VULVA: CASO CLÍNICO

Daniela Freitas2, Susana Leitão1, Soledade 
Ferreira1, António Lanhoso1

1Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, Santa Maria 
da Feira, Portugal, 2Hospital São João, Porto, Portugal

Introducão: A ocorrência de linfomas primários do 
tracto genital feminino é muito rara. O Linfoma da vul-
va em particular é uma doença que afecta mulheres 
na pós-menopausa e tem, habitualmente, um prog-
nóstico sombrio. Os casos descritos na literatura são 
escassos, sendo a vulva, de entre os locais do tracto 
genital feminino, o mais raramente afectado. Geral-
mente, o tratamento, baseia-se na administração de 
poliquimioterapia.
Caso Clínico: Paciente pós-menopáusica de 59 
anos, encaminhada em Março de 2000 para a Con-
sulta de Ginecologia do Hospital de São Sebastião, 
por apresentar prurido vulvar intenso, dispareunia e 
parestesias vulvo-vaginais desde há 3 anos, refractá-
rios a várias terapêuticas tópicas. Nos antecedentes 
pessoais e na história ginecológica e obstétrica não 
há nada de relevante a realçar. Na primeira consul-
ta, após exame ginecológico detalhado, detectada a 
presença de eritema vulvar exuberante no pequeno 
lábio esquerdo. Efectuada biópsia dessa região. O 
exame anatomo-patológico, auxiliado pelo estudo 
imuno-histoquímico revelou um Linfoma não-Hodgkin 
de grandes células B da vulva. Após a realização de 
exames de estadiamento (tomografia computorizada 
toraco-abdomino-pélvica e biópsia da medula óssea) 
não apresentava doença disseminada. O diagnóstico 
final foi de Linfoma não-Hodgkin de células B, esta-
dio IE, segundo a classificação de Ann Arbor para 

Linfoma. Foi iniciada terapêutica com esquema de 
quimioterapia CHOP (ciclofosfamida 750mg/m2, EV; 
doxorrubicina 50mg/m2,EV; vincristina 1,4mg/m2, EV; 
prednisolona 100mg, p.os, dia 1 a 5); efectuou 6 ciclos 
de quimioterapia entre Abril e Julho de 2000. Logo 
após o início da terapêutica apresentou franca melho-
ria das queixas ginecológicas. Em Outubro de 2000 foi 
efectuada nova biópsia vulvar que revelou a ausência 
de doença linfoproliferativa. Manteve-se em vigilância 
semestral até 2005 e depois anual até 2010 na consul-
ta de Ginecologia, tendo estado sempre assintomática 
e sem evidência de doença até à data.

0006
MALFORMAÇÃO ADENOMATÓIDE CÍSTICA DO 
PULMÃO TIPO II

Fan Yida, Lúcia Coutinho, Gonçalo Inocêncio, 
Eugénia Vasconcelos, Abílio Ferreira
Centro Hospitalar do Porto, Porto, Portugal

Introdução: A malformação adenomatóide cística 
(MAC) do pulmão é uma anomalia congénita rara 
com uma prevalência de 1 em 25,000 a 35,000 gravi-
dezes. Consiste numa malformação broncopulmonar 
que se apresenta como uma massa intrapulmonar 
localizada habitualmente num lobo pulmonar. Carac-
teriza-se, histopatologicamente, por dilatação cística 
do bronquíolo terminal. Segundo a classificação de 
Stocker, a MAC é dividida em três tipos, com base 
no tamanho e na histologia dos cistos presentes nes-
tas lesões. Os factores como lesão tipo III, hidrópsia 
fetal, envolvimento pulmonar bilateral e presença de 
outras malformações graves associam-se a um prog-
nóstico pobre.
Caso Clínico: C.S.R.F, sexo feminino, 31 anos, cau-
casiana, G2P1, saudável, foi referenciada ao nosso 
centro às 21 semanas de gestação (SG) por apre-
sentar anomalia pulmonar fetal detectada na eco-
grafia morfológica do segundo trimestre. Tratava-se 
de uma massa hiperecogénica contendo no interior 
pequenos quistos de até 10 mm de diâmetro, com 36 
x 36 mm de dimensões combinadas, localizada no 
pulmão direito. O diagnóstico de MAC tipo II foi feito 
com base nos achados ecográficos e do exame Do-
ppler. O ecocardiograma fetal foi realizado às 27 SG, 
com resultado normal. O estudo ecográfico seriado 
subsequente revelou um crescimento fetal dentro da 
normalidade. Não foram encontradas evidências eco-
gráficas sugestivas de crescimento da lesão, desvio 
do mediastino, hidrópsia fetal ou polihidrâmnio. Um 
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recém-nascido, de sexo masculino, 2910 gramas, 
nasceu por parto vaginal espontâneo às 37 SG. Os 
achados da radiografia simples e da tomografia axial 
computorizada do tórax pós-natais eram compatíveis 
com MAC. Actualmente, a criança de 10 meses de 
idade apresenta um crescimento normal e mantêm-
se em vigilância na consulta de Pneumologia.
Conclusão: A propósito deste caso clínico, os auto-
res salientam a importância do exame ecográfico no 
diagnóstico pré-natal da MAC e na determinação do 
seu prognóstico. No nosso caso clínico, a evolução 
pós-natal da MAC foi favorável.

0007
HISTERECTOMIA PERIPARTO EMERGENTE: 
CASUÍSTICA DO NOSSO SERVIÇO

Joana Ferreira Carvalho, Adelaide Cubal, Sílvia 
Torres, Olímpia Carmo
Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, Penafiel, Portugal

Introdução: A histerectomia periparto emergente é 
efectuada como último recurso para salvar a vida de 
uma puérpera com hemorragia pós-parto persistente 
e incontrolável com medidas conservadoras. A sua 
incidência na Europa e nos EUA é de 0,05-0,1%. As 
principais causas de hemorragia pós-parto incontro-
lável são anomalias da placentação, atonia uterina, 
ruptura uterina, coagulopatia, lacerações de vasos 
pélvicos e sépsis. Esta cirurgia difere daquela efectu-
ada num útero não grávido, sendo mais difícil e com 
possibilidade de maior número de complicações, de-
vido às alterações anatómicas associadas à gravidez.
Objectivos: Analisar os casos de histerectomia peri-
parto emergente e avaliar a sua incidência, factores 
de risco, causas, a evolução do trabalho de parto e a 
via de parto, a intervenção realizada e as complica-
ções maternas e neonatais.
Metodologia: Analisaram-se retrospectivamente 
os processos clínicos das puérperas submetidas a 
histerectomia periparto emergente no nosso serviço 
entre Janeiro/2000 e Setembro/2010 e dos recém-
nascidos correspondentes. Procedeu-se à avaliação 
dos parâmetros acima indicados e efectuou-se uma 
análise estatística descritiva.
Resultados: Durante o período estudado realizaram-
se 13 histerectomias periparto emergentes, para um 
total de 31.767 partos - incidência de 0,04%. A idade 
materna média foi de 32 anos. A maioria dos casos 
ocorreu após parto cirúrgico (8/13); os restantes ocor-
reram após parto instrumentado com ventosa (3/13) 

e após parto eutócico (2/13). A principal causa de 
hemorragia pós-parto incontrolável foi a atonia ute-
rina (10/13), seguida das anomalias da placentação 
(3/13). Registou-se um caso de morte materna por 
complicações infecciosas graves no pós-operatório. 
Não se registaram complicações maternas nem neo-
natais graves nos restantes casos
Conclusões: A hemorragia pós-parto incontrolável 
com as medidas conservadoras é uma situação ex-
tremamente grave, que põe em risco a vida da puér-
pera. Actuar atempadamente é fundamental e a his-
terectomia periparto emergente não deve ser efectu-
ada nem cedo demais, nem tarde demais, pois esta 
pode ser a única solução.

0008
ABORDAGEM DA TROMBOCITOPENIA GRAVE 
NA GRÁVIDA PREVIAMENTE SAUDÁVEL – 
CASO CLÍNICO E REVISÃO DA LITERATURA

Joana Ferreira Carvalho, Adelaide Cubal, Sílvia 
Torres, Olímpia Carmo
Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, Penafiel, Portugal

Introdução: A trombocitopenia - plaquetas <150.000/
µL - afecta 7 a 8% de todas as gestações e pode ser 
causada por aumento da destruição das plaquetas, 
diminuição da produção e sequestro esplénico. Na 
gravidez 75% dos casos devem-se a trombocitope-
nia gestacional, 21% a doenças hipertensivas da gra-
videz e 4% a trombocitopenia auto-imune. A púrpura 
trombocitopénica imune (PTI) afecta 1/1.000-10.000 
gestações e caracteriza-se por trombocitopenia per-
sistente causada por anticorpos anti-plaquetários 
que se fixam às plaquetas e levam à sua destruição 
pelo sistema reticuloendotelial. O seu diagnóstico é 
de exclusão, não existindo sinais ou sintomas patog-
nomónicos, nem testes de diagnóstico específicos; 
caracteriza-se por quatro achados clássicos: trom-
bocitopenia persistente <100.000/µL, início no 1-2º 
trimestres da gestação, em mulheres geralmente as-
sintomáticas e sem outra etiologia atribuível à trom-
bocitopenia.
Objectivos: Apresentação de caso clínico de PTI 
diagnosticada durante a gravidez.
Metodologia: Apresenta-se um caso de uma pri-
migesta de 24 anos, saudável, com gestação sem 
intercorrências até às 24 semanas, quando é diag-
nosticada trombocitopenia grave (30.000/µL), que 
se manteve até ao final da gravidez, com a grávida 
assintomática, e cujo estudo revelou tratar-se de PTI
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Resultados: A gestação decorreu sem incidentes 
até às 37s+1d, altura em que ocorreu ruptura pre-
matura de membranas. Efectuou-se cesariana por 
trabalho de parto estacionário. Recém-nascido do 
sexo feminino, Índice de Apgar 8/9 ao 1º e 5º minu-
tos respectivamente e 3020 gr de peso. Não se re-
gistaram intercorrências durante o trabalho de parto 
nem neonatais. No puerpério ocorreu agravamento 
da trombocitopenia (15.000/µL). A puérpera efectuou 
tratamento com Imunoglobulina enquanto amamen-
tava e posteriormente corticoterapia, com vigilância 
periódica e melhoria gradual.
Conclusão: O diagnóstico etiológico da trombocito-
penia na grávida é muitas vezes difícil e a PTI deve 
ser sempre considerada nestas situações. É essen-
cial a orientação destes casos por equipas multidisci-
plinares, com envolvimento da Obstetrícia, ImunoHe-
moterapia e Hematologia, no sentido de optimizar o 
prognóstico materno-fetal.

0009
TRIPLE-NEGATIVE BREAST CANCER VS 
OTHER TYPES OF BREAST CANCER: CLINICAL 
IMPLICATIONS OF DIFFERENT TUMOR 
SUBCLASSES

Neuza Mendes1, Alexandra Queirós1, Catarina 
Marques1, Ana Andrade1, Inês Reis1, Ana Luísa 
Fontes1, Sara Valadares1, Pedro Sereno1

1Maternidade Dr. Alfredo da Costa, Lisboa, Portugal, 
2Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova 
de Lisboa, Lisboa, Portugal

Introduction: Breast cancer (BC) has an heteroge-
neous nature. This has implications for physicians 
and their patients. The development of hormonal 
therapies and the introduction of trastuzumab thera-
py highlighted the importance of classifying BC using 
three standard immune-histochemical markers mak-
ing it possible to distinguish between estrogen recep-
tor (ER) –positive or negative, progesterone receptor 
(PR) – positive or negative and presence or not of 
overexpressed HER2neu (HER2)
Purpose: To compare the natural history, clinical fea-
tures, and outcomes for women with “triple negative” 
breast cancer (TNBC) with women with other types of 
breast cancer (OTBC)
Study Design: We studied a cohort of 444 patients 
who received surgical treatment between 1996 and 
2005 at Maternity Dr. Alfredo da Costa. TNBC were 
defined as those that were ER negative, PR negative, 

and HER2 negative. The prognostic significance of 
TNBC was explored
Results: The median follow-up time of the 444 wom-
en was 7.6 years. Thirty six of the 444 (9.9%) had 
triple-negative breast cancer. Women with TNBC 
were younger than those with OTBC (51.0 vs 55.1 
years, p=0.05). Tumor size (mm) was larger in wom-
en with TNBC (24.26 vs 19.3, p=0.009). Tumor was 
>20mm in 71.4% of TNBC cases and in 45.5% of 
OTBC cases (p=0.019). As for lymph node status, 
women with TNBC had positive lymph node at the 
time of diagnosis in 22.2% of cases, comparing to 
15.8% in women with OTBC (p=NS). Tumor grade 
was also higher in TNBC (24% vs 16% with grade III, 
p=NS). In this cohort, there was a positive correlation 
between tumor size and number of positive lymph 
nodes in TNBC (p=0.008), as in OTBC (p<0.0001). 
Recurrence was higher in TNBC group (12% vs 
9%, p=NS) and death was similar in both groups. 
Conclusions: TNBC seem to have a more aggressive 
clinical course than OTBC.

0010
CANCRO DA MAMA EM ESTADIOS AVANÇADOS: 
EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO DE 
DIFERENCIAÇÃO TERCIÁRIA

Neuza Mendes1, Alexandra Queirós1, Patrícia Ama-
ral1, Inês Reis1, Ana Luísa Fontes1, Sara Valadares1, 
Pedro Sereno1

1Maternidade Dr. Alfredo da Costa, Lisboa, Portugal, 
2Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova 
de Lisboa, Lisboa, Portugal

Introdução: As mulheres com cancro da mama diag-
nosticado em estadios avançados são uma porção 
cada vez mais pequena, mas constituem um enorme 
desafio em termos de abordagem e orientação devi-
do à elevada morbi-mortalidade associada.
Objectivos: Avaliar o subgrupo de mulheres com 
cancro da mama em estadios avançados.
Métodos: Coorte retrospectiva que incluiu as mu-
lheres com diagnóstico de carcinoma ductal invasivo 
(CDI) operadas na Maternidade Dr. Alfredo da Costa, 
entre 1996 e 2005 (N=377). Estratificou-se a amos-
tra em 2 grupos - mulheres com CDI em estadios 
precoces (estadios I e II) e em estadios avançados 
(estadios III e IV) e avaliaram-se diversas variáveis. 
Resultados: De um total de 377 mulheres com CDI, 
25.2% (n=95) encontravam-se nos estadios III e IV da 
doença. Estas tinham uma média de idades inferior 
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(53.5 vs 55.0 anos, p=NS). Não existiram diferenças 
quanto à idade da menarca, IMC e antecedentes fami-
liares de neoplasia mamária. Existiam mais nulíparas 
no grupo de mulheres com estadios precoces (17.4 vs 
12.9%, p=NS). Maior percentagem de mulheres com 
doença avançada, embora mais jovens, amamenta-
ram (77.7 vs 68.6%, p=NS). Existiram mais casos de 
diferenciação grau III, invasão vascular, neural, linfá-
tica e profunda no grupo de CDI avançado (30.3 vs 
12.0%, p<0.001; 34.3 vs 6.2%, p<0.001; 7.5 vs 2.7%, 
p=0.082 e 69.2 vs 18.1%, p<0.001, respectivamente). 
Nestes estadios identificaram-se também mais tumo-
res de localização central (11.0 vs 4.7%, p=NS). Nos 
casos que completaram 5 anos de acompanhamento 
existiu uma mortalidade global de 8.2%. Os CDI em 
estadios avançados apresentaram uma sobrevida de 
69.7% aos 5 anos e 20.6% aos 10 anos.
Conclusões: Nesta população, cerca de um quarto 
das mulheres já tinha doença em estadio avançado 
aquando da sua detecção. Isto realça a importância 
da implementação de um programa de rastreio uni-
versal e de uma fácil e rápida acessibilidade aos cui-
dados de saúde.

0012
GESTAÇÃO MÚLTIPLA: CINCO ANOS DA 
EXPERIÊNCIA DO NOSSO HOSPITAL

Adelaide Cubal, Joana Carvalho, Lurdes Mota, 
Olímpia Carmo
Centro Hospitalar Tamega e Sousa, Penafiel, Portugal

Introdução: A taxa de gestação múltipla está a au-
mentar, tornando-se um problema de saúde pública 
dadas as complicações associadas.

Para além da morbimortalidade perinatal associa-
da ao parto pré-termo, os fetos de gestações múl-
tiplas estão vulneráveis a distúrbios de crescimen-
to, anomalias congénitas, morte fetal, síndrome de 
transfusão feto-fetal, entre outros problemas.

Algumas complicações maternas são também 
mais frequentes.
Métodos: O estudo realizado consiste numa des-
crição das gestações múltiplas seguidas na nossa 
instituição de 2005 a 2010. Os dados foram colhidos 
retrospectivamente, pela consulta dos processos clí-
nicos, acerca de: idade materna, paridade, corionici-
dade, amnionicidade, testes diagnósticos, complica-
ções, idade gestacional no parto, tipo de parto, peso 
ao nascer, índice de Apgar e seguimento do recém-
nascido.

Resultados: Durante o período de estudo foram 
seguidas no hospital 133 gestações múltiplas, que 
corresponderam a 1% do total de gestações ocorri-
das. Três delas foram triplas. Em termos de placen-
tação, 46 gestações (35,4%) foram monocoriónicas, 
das quais uma foi monoamniótica. A idade média das 
grávidas foi 29 anos. O parto por cesariana foi reali-
zado em 104 casos (80,1%), e os restantes tiveram 
parto vaginal. O peso médio ao nascer foi de 2361g 
para gémeos e 1590g para triplos. A idade média ao 
nascer foi 35 semanas e a mediana 37 semanas. 
As complicações mais frequentes foram por ordem 
decrescente a diabetes gestacional, gémeo evanes-
cente, perturbações de crescimento e pré-eclâmpsia/
HELLP.
Conclusão: As mulheres com gestações múltiplas, 
considerando o alto risco da gravidez, devem ser 
seguidas em centros especializados. O diagnóstico 
deve ser confirmado o mais cedo possível por eco-
grafia e os clínicos devem estar conscientes das pos-
síveis complicações.

0013
RUPTURA UTERINA COM EXTRUSÃO DE 
SACO AMNIÓTICO INTACTO DURANTE 
INTERRUPÇÃO MÉDICA DE GRAVIDEZ NO 2º 
TRIMESTRE   – CASO CLÍNICO

Maria Manuel Sampaio Carvalho, Sara Azevedo, 
Maria João Carinhas, Olinda Rodrigues, Teresa Oli-
veira
Centro Hospitalar do Porto, Porto, Portugal

A ruptura uterina é uma das complicações obstétri-
cas mais graves. Na maioria dos casos ocorre em 
mulheres com cirurgia uterina prévia. Outros factores 
de risco são malformações uterinas, multiparidade, 
doença materna do tecido conjuntivo, indução do tra-
balho de parto e placenta acreta.

Clinicamente apresenta-se por dor abdominal in-
tensa e choque hipovolémico devido à hemorragia 
intra-abdominal que decorre da ruptura uterina

Os autores apresentam um caso de ruptura uterina 
no contexto de uma interrupção médica da gravidez com 
misoprostol. O caso é raro na literatura pela sua apre-
sentação silenciosa, assim como a extrusão de saco 
gestacional intacto numa gestação de 22 semanas.

A paciente, previamente saudável, apresentava 
uma história de 2 cesarianas prévias.

Durante a avaliação ecográfica do 2ºtrimestre fo-
ram detectadas malformações fetais que levaram à 
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realização de amniocentese, que revelou trissomia 
13. Neste contexto foi proposta interrupção médica 
da gravidez às 22 semanas.

No segundo dia de protocolo de interrupção mé-
dica de gravidez do 2º trimestre, a doente apresenta-
va-se assintomática e hemodinamicamente estável, 
analiticamente apresentava valores de hemoglobina 
decrescentes. A avaliação ecográfica sugeriu a sus-
peita de extrusão do saco amniótico. Foi proposta a 
realização de laparotomia exploradora urgente com 
eventual necessidade de histerectomia.

Na cirurgia foi detectado a presença de hemope-
ritoneu de médio volume e confirmada a presença 
de saco amniótico intacto na cavidade abdominal. 
O útero apresentava uma laceração vertical na linha 
média com cerca de 9 cm, tendo-se procedido ao en-
cerramento da mesma, sem necessidade de realiza-
ção de histerectomia.

O pós-operatório decorreu sem intercorrên-
cias, tendo a paciente alta ao 3º dia, assintomática 
O estudo anatomopatológico do feto confirmou a pre-
sença de malformações fetais compatíveis com tris-
somia 13.

0015
BIÓPSIA DO GÂNGLIO SENTINELA NO CANCRO 
DA MAMA: EXPERIÊNCIA DE 5 ANOS

Cecília Urzal1, Cristina Frutuoso2, Margarida Figuei-
redo Dias2

1Hospital São Teotónio, EPE, Viseu, Portugal, 2Hospitais 
da Universidade de Coimbra, EPE, Coimbra, Portugal

Introdução: Nas doentes com cancro da mama ope-
rável e avaliação axilar clínica e ecográfica negativa, 
a biópsia do gânglio sentinela (GS) representa uma 
oportunidade minimamente invasiva de proceder ao 
estadiamento regional.
Material e Métodos: Análise retrospectiva das 487 
doentes propostas para excisão do tumor primário 
e biopsia do GS síncronas, entre Janeiro de 2005 e 
Dezembro de 2009.

A identificação do GS efectuou-se através da in-
jecção de radiocolóide e corante vital. O exame ex-
temporâneo realizou-se mediante estudo macroscó-
pico e citológico ou histológico. A análise definitiva 
incluiu a coloração com hematoxilina-eosina e imu-
nomarcação. Os gânglios com micrometástases ou 
macrometástases foram considerados positivos
Resultados: Incluíram-se 474 doentes, correspon-
dendo a 834 GS, com uma taxa de identificação de 

97,9%. Em exame extemporâneo, detectaram-se cé-
lulas tumorais em 66 casos. Destes, a análise pós-
operatória discordou em 5. Realizaram-se 64 dissec-
ções axilares imediatas (56 casos com macrometás-
tases e 8 casos sem identificação do GS). O estudo 
histológico definitivo identificou 72 mulheres adicio-
nais com GS comprometidos. Efectuaram-se 54 dis-
secções axilares diferidas: 34 por macrometástases 
e 20 por micrometástases. Este estudo revelou sen-
sibilidade 45,3%, especificidade 98,6%, valor predi-
tivo positivo 92,1% e valor preditivo negativo 83,0%.
Discussão: A análise per-operatória do GS permite 
completar a terapêutica cirúrgica no mesmo tempo 
operatório, estando circunscrita pela disponibilidade, 
sensibilidade e especificidade. Minimizando o sobre-
tratamento, a elevada especificidade demonstrada 
configura um requisito fundamental de uma técnica 
redutora de morbilidade. Relativamente à sensibilida-
de, os resultados reflectirão a exclusão de doentes 
com adenopatias clínicas e o facto da maioria dos 
tumores se encontrar em estádios iniciais. Entre os 
verdadeiros positivos, 88,7% apresentaram macro-
metástases e 11,3% micrometástases, enquanto os 
falsos negativos corresponderam a macrometásta-
ses em 50,7% e a micrometástases em 49,3%, refor-
çando a hipótese de que a sensibilidade possa rela-
cionar-se com a carga tumoral presente no gânglio.

0016
FALSOS NEGATIVOS DA BIÓPSIA DO GÂNGLIO 
SENTINELA: PASSÍVEIS DE PREVISÃO?

Cecília Urzal1, Cristina Frutuoso2, Margarida 
Figueiredo Dias2

1Hospital São Teotónio, EPE, Viseu, Portugal, 2Hospitais 
da Universidade de Coimbra, EPE, Coimbra, Portugal

Introdução: O exame extemporâneo do gânglio 
sentinela (GS) permite proceder à dissecção axilar 
selectiva, baseada na evidência de invasão tumoral, 
no mesmo tempo operatório da sua biópsia. Todavia, 
a discordância em relação à análise definitiva deter-
mina a necessidade de programar uma intervenção 
adicional. O presente estudo pretende comparar o 
subgrupo de doentes submetidas a linfadenectomia 
imediata com os casos em que a cirurgia foi comple-
tada em diferido.
Métodos: Análise retrospectiva das 487 doentes pro-
postas para excisão do tumor primário e biópsia do 
GS síncronas, entre Janeiro de 2005 e Dezembro de 
2009. O GS foi considerado positivo na presença de 
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macro ou micrometástases. Os testes t de Student e 
qui quadrado foram utilizados na análise estatística.
Resultados: Excluíram-se os casos em que o GS 
não foi identificado (n= 8) ou estudado por exame ex-
temporâneo (n= 5), e os falsos positivos da técnica 
(n=5).

Realizaram-se 51 dissecções axilares imediatas e, 
por diagnóstico de invasão do GS em estudo definiti-
vo, 54 linfadenectomias axilares em diferido. A idade 
e status hormonal, o estádio, tipo e grau histológicos 
do tumor primário e o estado dos receptores hormo-
nais não apresentaram diferenças estatisticamente 
significativas entre os dois subgrupos. A presença de 
receptores de HER2 foi significativamente superior no 
subgrupo submetido a dissecção imediata.
Discussão: Considerando as características tumorais 
e das doentes, a presença de receptores de HER2 
foi a única variável a apresentar relação com a ca-
pacidade de identificar, em exame extemporâneo, a 
positividade do GS. A sensibilidade da detecção tem 
sido associada à magnitude da invasão ganglionar, 
podendo sugerir-se a probabilidade de cargas tumo-
rais superiores nos casos de tumores primários com 
expressão destes receptores. Por sua vez, a negati-
vidade de HER2 sugere a necessidade de um maior 
índice de suspeição na análise per-operatória do GS, 
ao associar-se ao acréscimo de falsos negativos.

0020
INDUÇÃO DO TRABALHO DE PARTO NO 
HOSPITAL DE FARO – REVISÃO DE 2009 E 2010 

Carolina Oliveira, Leonor Ferreira, Vera Mourinha, 
Oriana Leça, Marta Sobral, João Alves, Ivone Lobo
Hospital Faro, Faro, Portugal

Introdução: A indução do trabalho de parto define-
se pelo uso de fármacos que provocam contracções 
uterinas. Pode ser realizado com prostaglandinas ou 
ocitocina. Na prática médica actual é um procedi-
mento muito frequente nas nossas enfermarias, por 
múltiplas indicações como patologia fetal, doença 
materna ou idade gestacional pós-termo. Também se 
especula sobre a segurança deste procedimento e 
se leva ao aumento do número de cesarianas.
Material e métodos: Pretende-se avaliar todos os 
partos cuja indução ocorreu no Hospital de Faro 
entre 2009 e 2010. Para o efeito foi elaborada uma 
folha de recolha de dados, na qual as seguintes ca-
racterísticas foram avaliadas: idade materna, idade 
gestacional, paridade, método de indução escolhido, 

motivo e duração da indução, tipo de parto e infor-
mação relativa ao RN. Entre os vários parâmetros a 
analisar destacam-se a duração da indução e o su-
cesso em obter parto em menos de 18h, a relação 
entre indução e parto por cesariana e aplicação de 
misoprostol e apgar neonatal ao 1’ e 5’.
Resultados sumários: A análise incluirá a revisão 
de aproximadamente 1400 casos, correspondendo a 
23% dos partos ocorridos nos anos de 2009 e 2010. 
Aproximadamente 79% das induções foram iniciadas 
com misoprostol, sendo as restantes realizadas com 
ocitocina. As principais razões para indução do tra-
balho de parto foram idade gestacional ≥41 semanas 
e rotura prematura de membranas. Os achados preli-
minares sugerem uma taxa de cesarianas de aproxi-
madamente 33%, equiparando-se à taxa de cesaria-
nas dos partos não induzidos.
Conclusões: A prevalência actual da indução do tra-
balho de parto e todas as revisões bibliográficas que 
abundam sobre este tema tornam-no mais actual que 
nunca. A indução do trabalho de parto é considerado 
um método seguro e indicado em casos seleccio-
nados, que não aumentou, na nossa experiência, a 
taxa de cesarianas neste hospital ou a morbilidade 
neonatal.

0022
MULTICULTURALIDADE NA DIABETES GESTA-
CIONAL – PIORES RESULTADOS OBSTÉTRICOS 
E PERINATAIS?

Rita Torres, Bruno Carrilho, Njila Amaral, Francisca 
Aleixo, Tiago Rocha
Maternidade Dr. Alfredo da Costa, Lisboa, Portugal

Introdução: A Diabetes gestacional (DG) está asso-
ciada a complicações maternas e perinatais.
Objectivo: Avaliar a influência da nacionalidade nos re-
sultados obstétricos e perinatais em grávidas com DG.
Metodologia: Estudo de todas as gestações simples 
consecutivas complicadas por DG, vigiadas na nossa 
instituição entre 2005 e 2009 (n=945). Foram esta-
belecidos 2 grupos, um constituído por grávidas por-
tuguesas (grupo 1, n=749) e outro por grávidas PA-
LOP, brasileiras, asiáticas (grupo 2, n=196). Foram 
avaliados dados demográficos, factores de risco para 
DG, HbA1c, necessidade de insulina, complicações 
hipertensivas, hidrâmnios, idade gestacional (IG) no 
parto, tipo de parto, peso ao nascer, índice de Apgar, 
internamento em unidade de cuidados intensivos ne-
onatais (UCIN), macrossomia fetal e diagnóstico de 
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Diabetes mellitus (DM) na reclassificação pós-parto.
Resultados: Não se verificaram diferenças estatistica-
mente significativas entre os grupos no que concerne 
a idade materna, IMC, história familiar de DM, aumen-
to ponderal na gravidez e percentagem de grávidas 
tratadas com insulina. No entanto, no grupo 2 assistiu-
se a um controlo metabólico mais difícil com maior va-
lor de HbA1c (5,1±1,3 vs 4,8±0,9, p=0,01), mais tomas 
diárias (3,03±1,9 vs 2,27±1,5, p=0,009) e maior dose 
de insulina (47,5±36,3 vs 33,1±27,5, p=0,008), maior 
percentagem de hidrâmnios (3,1% vs 0,8%, p=0,01) e 
macrossomia fetal (14,8% vs 6,8%, p=0,001). O peso 
ao nascer foi também significativamente maior no gru-
po 2 (3476±538 vs 3251±539, p<0,001). Não se en-
contraram diferenças significativas para complicações 
hipertensivas, IG parto, tipo de parto, índice de Apgar, 
internamento em UCIN e DM pós-parto.
Conclusões: O controlo metabólico na DG é dife-
rente em grávidas provenientes de países diferentes. 
Os hábitos alimentares e religiosos que condicionam 
a educação nutricional durante a gravidez associada 
à barreira linguística podem ser responsáveis pelas 
diferenças encontradas. Uma maior compreensão 
dos factores multiculturais com posterior adequação 
dos cuidados perinatais às diferentes situações só-
cio-económicas poderá permitir melhores resultados 
obstétricos e perinatais.

0023
GRAVIDEZ APÓS CIRURGIA DE BYPASS 
GÁSTRICO – RESULTADOS OBSTÉTRICOS, 
EVIDÊNCIAS ACTUAIS E RECOMENDAÇÕES

Cláudia Guerra, Daniela Lopes, Cláudia Freitas, 
Célia Araújo
Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, EPE, Santa 
Maria da Feira, Portugal

Introdução e Objetivo: A obesidade é considerada 
uma epidemia mundial. Entre as diferentes formas 
de tratamento da obesidade grave, a cirurgia assume 
actualmente um papel preponderante dados os ex-
celentes resultados a longo prazo. A literatura é ain-
da deficiente de informações sobre os resultados de 
gravidez após realização de gastroplastia, havendo 
opiniões contraditórias. No presente trabalho, os au-
tores relatam os resultados de uma série de casos de 
gestações em pacientes previamente submetidas a 
cirurgia de bypass gástrico focando especificamente 
os resultados obstétricos e perinatais e as particulari-
dades da vigilância de uma gravidez deste tipo.

Métodos: Foi efectuada uma análise retrospectiva, 
com consulta de processos clínicos, tendo sido iden-
tificados 17 casos consecutivos de gravidez após 
gastroplastia ocorridos entre 2008 e 2010. Aspectos 
clínicos, laboratoriais e do acompanhamento ma-
terno e fetal foram considerados, durante o período 
gestacional bem como o desfecho obstétrico. Foi re-
alizada revisão da literatura internacional, por meio 
das bases de dados, utilizando os seguintes termos: 
gastroplasty, gastric bypass surgery, bariatric surgery 
e pregnancy.
Resultados: As complicações obstétricas não foram 
superiores às esperadas para a população em geral, 
não se tendo verificado intercorrências relevantes 
associadas à cirurgia prévia, durante o seguimento 
pré-natal e parto. Não houve registo de recém-nas-
cidos prematuros. A evolução ponderal das grávidas 
foi considerada normal. Verificaram-se défices de vi-
tamina b12, ferro e proteínas, com necessidade de 
correcções importantes.
Conclusão: A análise dos resultados obstétricos e pe-
rinatais desta série de casos sugere que a gestação 
após gastroplastia é segura para o binômio materno-
fetal, sendo importante a sua vigilância no contexto de 
uma consulta multidisciplinar. O nosso estudo refor-
ça resultados de outros autores demonstrando que, 
com vigilância pré-natal adequada e adesão à dieta 
e suplementação vitamínica recomendada, a cirurgia 
bariátrica não compromete o desenvolvimento fetal 
intra-uterino. Será interessante, no futuro, avaliar os 
outcomes a longo prazo destas crianças.

0025
LEIOMIOMA PÉLVICO VOLUMOSO 10 ANOS 
APÓS HISTERECTOMIA POR LEIOMIOMATOSE 
UTERINA

Mónica Barros1, Rosário Gorgal1, Helena Coutinho2, 
Teresa Fernandes3, Raquel Mota1, Antónia Costa4, 
Vera Paiva1, Rui Cunha3, Jorge Beires1

1Serviço de Ginecologia e Obstetrícia; Hospital de São 
João, Porto, Portugal, 2Serviço de Anatomia Patológia, 
Hospital de São João, Porto, Portugal, 3Serviço de Ra-
diologia, Hospital de São João, Porto, Portugal, 4Serviço 
de Ginecologia e Obstetrícia, Hospital de São João. Fa-
culdade de Medicina da Universidade do Porto, Porto, 
Portugal

Introdução: Apesar dos leiomiomas celulares serem 
considerados uma variante histologicamente benig-
na, a perda do cromossoma 1p poderá acarretar uma 
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semelhança genotípica com o leiomiosarcoma, resul-
tando num comportamento clínico agressivo com po-
tencial para recidivar

O tratamento não está bem definido, devido ao 
limitado número de casos descritos na literatura, 
sendo no entanto consensual a exérese cirúrgica de 
massas causadoras de sintomatologia e/ou poten-
cialmente compressivas.

Os autores apresentam um caso de leiomioma 
pélvico compressivo numa mulher previamente his-
terectomizada.
Caso Clínico: Mulher de 48 anos, com algias abdo-
minais e polaquiúria e antecendentes de histerecto-
mia total com conservação de anexos há 10 anos, 
por leiomiomatose uterina.

O exame objectivo revelou a presença de uma tu-
mefacção abdomino-pélvica descrita na RMN como 
sólida, com 23 cm, pouco vascularizada, estenden-
do-se da região anexial esquerda e com efeito com-
pressivo sobre vasos ilíacos, veia cava inferior e ure-
teres e de provável natureza leiomiomatosa.

Na laparotomia exploradora identificou-se uma 
massa de 24 cm, altamente vascularizada, com pla-
nos de clivagem difíceis a nível da cúpula vaginal e 
face posterior da bexiga, e cujo exame extemporâneo 
revelou uma neoplasia leiomiomatosa, sem sinais de 
malignidade. Ocorreu hemorragia maciça intra-opera-
toriamente, que levou a choque hipovolémico grave.

A doente teve alta ao 5º dia de operatório. O exame 
histológico da peça revelou leiomioma celular. Ficou 
com indicação para vigilância ecográfica semestral.

Conclusões: A conservação de ovários pode ter 
constituído um factor hormonal contributivo para o 
crescimento do leiomioma.

A suspeita imagiológica prévia à cirurgia poderia 
ter conduzido à embolização da referida massa com 
optimização cirúrgica e eventual diminuição do risco 
de ocorrência de choque hipovolémico.

Questiona-se o efeito adverso da terapêutica hor-
monal nestas doentes. Deverá ser sempre conside-
rado o diagnóstico de leiomioma pélvico em massa 
pélvica de mulheres histerectomizadas com conser-
vação de ovários, mesmo após um longo intervalo de 
tempo após a cirurgia.

0026
PSEUDOMIXOMA PERITONEAL 

Mónica Barros1, Rosário Gorgal1, Fernanda Pinto2, 
Raquel Mota1, Antónia Costa3, Vera Paiva1, Jorge 
Beires1

1Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, Hospital de São 
João, Porto, Portugal, 2Serviço de Anatomia Patológica, 
Hospital de São João, Porto, Portugal, 3Hospital de S. 
João e Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, 
Porto, Portugal

Introdução: O pseudomixoma peritoneal (PP) é raro, 
ocorrendo 2 casos em cada 10 000 laparotomias. Ca-
racteriza-se por implantes mucinosos nas superfícies 
peritoneais com produção de colecções difusas de 
material gelatinoso no abdómen e pelve, originando 
ascite mucinosa. A disseminação peritoneal de célu-
las produtoras de mucina pode ser atribuída a tumo-
res benignos do apêndice ou a neoplasias malignas 
de diversas origens: tracto gastrointestinal, pulmão, 
mama, pâncreas, ductos e vesícula biliares, trompa 
uterina e ovário.

O tratamento combinado de cirurgia de citorredução 
de máxima esforço, incluindo peritonectomia associada 
a quimioterapia intraperitoneal hipertérmica foi respon-
sável pelo aumento da sobrevida destas doentes.

O prognóstico varia consoante a natureza do tumor 
e tipo de tratamento, sendo as recidivas frequentes.

As autoras apresentam um caso clínico de Pseu-
domixoma peritoneal.

Caso Clínico: Mulher pós-menopáusica, de 57 
anos, com algias abdominais difusas associadas a 
perda ponderal com 3 meses de evolução.

O exame objectivo complementado por exames 
auxiliares de diagnóstico revelou uma massa pélvica 
volumosa, descrita imagiologicamente como forma-
ção cística complexa com 12 cm, na provável depen-
dência do ovário direito, associada a ascite, micronó-
dulos no epíplon e elevação do CEA e Ca125.

A laparotomia exploradora evidenciou ascite mu-
cinosa de grande volume, implantes abdomino-pél-
vicos e ovário esquerdo e apêndice tumefactos com 
exteriorização de material mucóide. Procedeu-se a 
anexectomia esquerda e apendicectomia. O exame 
histológico extemporâneo revelou cistoadenoma mu-
cinoso do apêndice, enquanto o definitivo cistadeno-
carcinoma mucinoso apendicular.

Por se tratar de um cistoadenocarcinoma do apên-
dice foi referenciada para consulta de Cirurgia Geral, 
tendo sido submetida a histerectomia total, anexec-
tomia direita, ileocolectomia direita e omentectomia, 
e orientada para quimioterapia.peritoneal.

Conclusões: Perante a presença de ascite muci-
nosa é importante a avaliação imagiologica cuidade 
do apêndice.

Necessidade de eventual colaboração interdisci-
plinar, nomeadamento com a Cirurgia Geral, dado 
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o tratamento específco relacionado com a patologia 
ovárica vs do apêndice.

0027
METASTIZAÇÃO ESPLÉNICA ISOLADA COMO 
APRESENTAÇÃO DE ADENOCARCINOMA DO 
OVÁRIO

Elsa Nunes1, Ana Maçães1, Joana Raposo2, Fátima 
Peralta1, Raquel Pina2, António Azinhais1

1Serviço de Ginecologia da Maternidade Bissaya Barreto 
- Centro Hospitalar de Coimbra, E.P.E., Coimbra, Portu-
gal, 2Serviço de Anatomia Patológica do Centro Hospita-
lar de Coimbra, E.P.E., Coimbra, Portugal

Introdução: A metastização esplénica em doentes 
com cancro do ovário é rara, encontrando-se geral-
mente associada a doença disseminada, com envol-
vimento multiorgânico. A metastização esplénica iso-
lada é extremamente rara, estando descritos cerca 
de 25 casos na literatura.
Caso Clínico: Doente de 58 anos submetida a esple-
nectomia no serviço de Cirurgia do Centro Hospitalar 
de Coimbra, em Dezembro de 2003, por lesão quísti-
ca do baço com 14cm de diâmetro, suspeita de lesão 
pós-traumática. O estudo anatomo-patológico revelou 
tratar-se de metástase de adenocarcinoma papilar 
com positividade para CA125, sugerindo neoplasia 
primitiva do ovário. A doente foi encaminhada para o 
nosso serviço, tendo efectuado ecografia endovaginal 
que revelou um quisto complexo do ovário direito, com 
8,3 cm de diâmetro e um quisto complexo do ovário 
esquerdo com 2,5cm. O valor de CA125 era normal. 
Foi efectuada laparotomia exploradora, que confirmou 
a presença de quisto volumoso do ovário direito. Rea-
lizada histerectomia total e anexectomia bilateral com 
linfadenectomia pélvica e omentectomia infra-cólica 
em Maio de 2004. O estudo anatomo-patológico re-
velou tratar-se de cistadenocarcinoma papilar seroso 
bilateral, estádio pT1 N0 M1. Realizou quimioterapia 
adjuvante com Carboplatina e Paclitaxel, permane-
cendo livre de doença durante 2 anos. Em Fevereiro 
de 2007 foi diagnosticada recidiva tumoral abdominal 
e iniciou quimioterapia paliativa. Em Janeiro de 2008 
foi detectada uma lesão nodular na mama esquerda, 
cuja biópsia revelou um carcinoma micropapilar inva-
sor, não se excluindo tratar-se de lesão primária. A do-
ente faleceu em Maio de 2010, após um período de 
pancitopenia decorrente de invasão medular.
Discussão: Neste caso, a presença de metástase 
parenquimatosa isolada do baço sugere disseminação 

hematógena, numa fase em que a cápsula do ovário 
estava intacta e não existiam implantes peritoneais. 
Embora nesta situação o diagnóstico tenha sido efec-
tuado após esplenectomia, esta deverá ser utilizada 
como modalidade terapêutica na presença de metasti-
zação esplénica isolada no cancro do ovário.

0028
A PROPÓSITO DE UM SARCOMA 

Patrícia Reis, Joana Santos, Teresa Oliveira, Ma-
nuela Leal, Manuel Rodrigues
Centro Hospitalar do Porto-Maternidade Júlio Dinis, 
Porto, Portugal

Os Sarcoma uterinos constituem um grupo de tu-
mores raros, responsáveis por 2 a 5% dos tumores 
malignos do útero, com uma incidência anual inferior 
a 2/100 000 mulheres. Têm mau prognóstico, rápi-
da progressão e uma elevada taxa de metastização 
à distância, com uma sobrevivência global inferior a 
50% aos 5 anos.

O único factor etiológico estabelecido, em 10 a 
25% destes tumores, é a existência de radioterapia 
pélvica prévia.

Caso clínico: Mulher com 73 anos, IIG IIP, meno-
pausa aos 49 anos sem THS, com antecedentes de 
HTA e DM tipo 2.

Em Setembro/07 iniciou quadro de metrorragias 
diárias e perda ponderal. Citologia cervical com san-
gue mas negativa para malignidade. Ecografia vagi-
nal mostrou volumosa massa endocavitária que dis-
tendia a cavidade e, provavelmente, invadia o mio-
métrio na região fúndica.

Pela persistência das metrorragias efectuou-se 
curetagem uterina cujo E.A.P revelou leiomiossar-
coma pleomórfico, não sendo possível excluir tumor 
Mulleriano misto maligno, em que, o componente 
carcinomatoso não estava representado.

TAC abdomino-pélvica “lâmina líquida pleural bi-
lateral; útero aumentado de volume, com cavidade 
distendida, miométrio sem sinais de invasão; sem 
adenomegalias”.

TAC torácica “ duas imagens nodulares pulmona-
res sugestivas de metástases”.

Citologia aspirativa das lesões pulmonares, con-
firmou o diagnóstico de metástases de lesão uterina.

Classificou-se como sendo Tumor Mulleriano Mis-
to, estádio IVB.

Pela persistência das metrorragias, foi propos-
ta para radioterapia hemostática e, posteriormente, 
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para quimioterapia paliativa, com a qual se obteve 
regressão das lesões pulmonares.

Em Janeiro/09 realizou histerectomia total com 
anexectomia bilateral cujo E.A.P. mostrou “sarcoma 
endometrial indiferenciado, confinado ao útero”.

A PET não mostrou sinais de doença nem mesmo 
de metástase.

Considerou-se a doente tratada mantendo vigilân-
cia naquela instituição.

Conclusão: Apesar do prognóstico desfavorável 
dos sarcomas, mostramos um caso com doença me-
tastática, na altura do diagnóstico, que reverteu com 
o tratamento.

0029
CISTOS ANEXIAIS MATERNOS � CASUÍSTICA 
DO CHVNG/E

Ilda Rocha, Maria José Morais, Jorge Castro, Cátia 
Lourenço, Cristina Godinho, Sandra Baptista
Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do CHVNG/E, EPE, 
Vila Nova de Gaia, Portugal

Introdução: A maioria das massas anexiais mater-
nas detectadas na gravidez são benignas e assin-
tomáticas, sendo frequentemente diagnosticadas em 
ecografia obstétrica de rotina. A sua incidência é de 
0,2-2% (0,01% são carcinomas do ovário).
Objectivos: Avaliar os casos de cistos anexiais ma-
ternos diagnosticados na gravidez e respectivo se-
guimento.
Métodos: Estudo retrospectivo dos casos diagnosti-
cados entre 1 de Janeiro de 2000 e 31 de Julho de 
2010 – amostra de 16 casos.
Resultados: A idade materna média foi de 29 anos 
(variância entre 23 e 41 anos). A idade gestacional do 
diagnóstico variou entre 6 e 41 semanas (mediana 
- 36 semanas). Cinquenta porcento tiveram um diag-
nóstico ecográfico e os restantes constituíram um 
achado na cesariana. A dimensão média do cisto foi 
de 79mm (variância entre 45 e 200mm). Dos cistos 
detectados ecograficamente, 3 eram simples (37,5%) 
e 5 eram complexos (62,5%). A maior parte dos cis-
tos diagnosticados antes das 20 semanas eram 
complexos e a maior parte dos cistos diagnosticados 
depois das 20 semanas eram simples (p=0,01). Três 
casos eram sintomáticos (19%). Desfecho: 2 tiveram 
resolução espontânea (12,5%); 14 tiveram tratamen-
to cirúrgico (87,5%) – 2 no período prenatal (suspeita 
de torção; aumento de volume súbito), 11 durante o 
parto por cesariana e 1 no período pós-natal (suspei-

ta de teratoma). Todas as indicações cirúrgicas gine-
cológicas ocorreram em cistos complexos (p=0,019). 
Abordagem cirúrgica: quistectomia em 7 (50%), ane-
xectomia em 3 (21,4%), ooforectomia em 3 (21,4%) 
e punção em 1 (7,1%). Resultados histológicos mais 
frequentes: teratoma cístico maduro em 5 (38,5%) 
e cistadenoma seroso em 3 (23,1%). Sem casos de 
malignidade. Sem partos pré-termo.
Conclusão: Os cistos anexiais maternos podem ser 
diagnosticados no período prenatal. Não tivemos 
casos de malignidade. Havia apenas 1 caso (6,3%) 
com dimensões <50mm – percentagem em desacor-
do com a literatura. Não houve aumento da morbili-
dade neonatal.

0030
METRORRAGIAS AOS 41 ANOS APÓS UM 
LONGO PERÍODO DE AMENORREIA: O QUE 
PENSAR? 

Patrícia Reis, Vânia Ferreira, Noémia Nunes, Ma-
nuela Leal, Maria Céu Rodrigues
Centro Hospitalar do Porto - Maternidade Júlio Dinis, 
Porto, Portugal

Caso clínico: Mulher, 41 anos, IIGIIP, antecedentes 
de alcoolismo crónico e história de amenorreia prévia 
durante 13 meses. Sem contracepção.

Recorreu ao SU por metrorragias com 2 meses 
de evolução.

Durante o exame objectivo confirmou-se metror-
ragia escassa, observou-se colo inteiro e fechado 
e útero globoso. Realizou-se ecografia transvaginal 
que mostrou cavidade uterina não virtual, com con-
teúdo heterogéneo, contendo áreas císticas e eco-
génicas.

As hipóteses de diagnóstico colocadas foram: re-
tenção de restos ovulares, mola hidatiforme e carci-
noma do endométrio. Perante a hipótese, que pare-
ceu mais viável, de retenção de restos ovulares do-
seou-se a β-hCG cujo valor foi 201,4. Administrou-se 
800μg de misoprostol por via vaginal, sem expulsão 
do conteúdo intra-uterino.

Realizou-se histeroscopia, tendo-se observado 
cavidade preenchida por conteúdo de aspecto hete-
rogéneo, visualizando-se áreas císticas, hemorrági-
cas e sinéquias. Foi efectuada biópsia dirigida cujo 
E.A.P. foi compatível com o diagnóstico de vilosida-
des coriais com intensos fenómenos regressivos.

O doseamento de β-hCG após histeroscopia foi 
de 116 U.
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Dada a dificuldade prevista do esvaziamento do 
conteúdo uterino e o desejo de planeamento familiar 
definitivo, procedeu-se a histerectomia total abdomi-
nal com conservação anexial.

O E.A.P. da peça cirúrgica revelou a presença de 
tecidos necrosados ocupando toda a cavidade, dis-
tinguindo-se estruturas vilositárias, sem invasão do 
miométrio.

0031
MACROSSOMIA FETAL: FACTORES DE RISCO 
ASSOCIADOS

Filipa Paixão Barradas, Cristiana Gonçalves, Vera 
Vilhena, Ricardo Sarmento, Maria de Lurdes Pinho
Centro Hospitalar Barreiro Montijo, Barreiro, Portugal

Introdução: O peso fetal à nascença é a única forma 
de diagnosticar com precisão a macrossomia fetal 
(peso à nascença ≥ 4000g*), embora haja inúmeros 
factores de risco associados que nos podem fazer 
suspeitar da sua presença.
Objectivos: Caracterizar os principais factores de 
risco associados à macrossomia fetal.
Metodologia: Coorte retrospectiva dos processos 
clínicos referentes a partos de fetos macrossómi-
cos ocorridos no Centro Hospitalar Barreiro Montijo 
(CHBM) entre Janeiro de 2007 e Dezembro de 2009.
Resultados: Neste período ocorreram 186 partos de 
fetos macrossómicos, correspondendo a uma inci-
dência de 3,3%. A idade materna média foi 29 anos 
(σ +/- 5.5), sendo a grande maioria das mulheres 
pertencente à raça leucodérmica (81.2%). A idade 
gestacional foi superior a 40 semanas em metade 
das grávidas e 58.6% das mulheres eram multíparas. 
Em 15.6% das parturientes havia antecedentes de 
macrossomia fetal. Entre o total de mulheres, 29.6% 
tinham excesso de peso previamente à gravidez 
(apesar de desconhecermos este dado em 52.1% da 
amostra) e 31.2% apresentaram um aumento pon-
deral superior a 15Kg durante a gestação. Cerca de 
9.1% das parturientes desenvolveram Diabetes Ges-
tacional e 7% apresentaram uma prova de O’Sullivan 
positiva, embora com um resultado normal na Prova 
de Tolerância à Glicose Oral (PTGO). A via de parto 
mais frequente foi a cesariana (47.9%) e 67.2% dos 
fetos foram do sexo masculino.
Conclusões: Os dados encontrados no CHBM mos-
tram que os principais factores de risco estão de 
acordo com a literatura. Entre alguns dos nomeados 
pela ACOG, encontramos presentes neste estudo os 

antecedentes de macrossomia fetal, a multiparida-
de, a preponderância do género masculino e a idade 
gestacional superior a 40 semanas. O excesso de 
peso prévio à gravidez e o excessivo ganho de peso 
terão de ser valorizados com cautela devido à escas-
sez destes dados numa percentagem valorizável dos 
processos analisados.

0032
RASTREIO PRÉ-NATAL E IMPACTO PSICOLÓGI-
CO 

Nuno Rodrigues1, Elisa Veiga1, Adosinda Rosmani-
nho2

1Universidade Católica Portuguesa, Porto, Portugal, 
2Centro de Diagnóstico Pré-Natal do Centro Hospitalar 
do Alto Ave (C.H.A.A.), Guimarães, Portugal

O presente estudo centrou-se na compreensão do 
impacto psicológico decorrente do rastreio pré-natal. 
O objectivo principal prendeu-se com o entendimen-
to do impacto, resultante do fenómeno denominado 
por “falso-positivo” que significa elevada probabilida-
de de anomalia cromossómica - Síndrome de Down 
(S.D.), detectada através do exame bioquímico reali-
zado pela grávida que não se confirma, aquando da 
realização da amniocentese.

Para dar voz à experiência das mulheres que rea-
lizam rastreio pré-natal, realizamos entrevistas semi-
estruturadas junto das mesmas. Para que tal fosse 
possível, construímos um guião, com o objectivo de 
apreender na totalidade a vivência emocional da grá-
vida que realiza este rastreio.

Podemos constatar que este processo é sem dú-
vida um momento desintegrador. No que concerne 
ao exame bioquímico encontramos como sentimen-
tos mais frequentes, a ansiedade e a angústia. Na 
amniocentese, percebemos que a ansiedade foi um 
sentimento muito presente mas o nosso estudo não 
se limitou somente ao entendimento da frequência 
de sentimentos mas também na compreensão da ex-
periência do rastreio pré-natal como um todo.

Em algumas participantes deparamo-nos com 
a não compreensão da informação que é fornecida 
pelos profissionais de saúde sobre os resultados da 
amniocentese. A opção pela Interrupção Médica da 
Gravidez (I.M.G.) seria tomada por todas as partici-
pantes do nosso estudo, no caso de a amniocentese 
ter confirmado a elevada probabilidade de anomalia 
cromossómica para S.D., pelas demais razões: ques-
tões financeiras, capacidade de cuidar, preocupação 
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com o futuro de uma criança com S.D., impossibili-
dade de previsão do grau de deficiência, e por fim a 
percepção sobre deficiência.

Por fim, salientamos que todas as participantes 
consideram o rastreio pré-natal um processo positi-
vo, embora lhes provoque ansiedade e seja global-
mente um momento vivido em sobressalto. Consi-
deram ainda importante saber antecipadamente se 
o seu bebé é ou não portador de alguma anomalia 
cromossómica.

0033
DISCORDÂNCIA DE PESO NA GRAVIDEZ GEME-
LAR

Leonor Castro Ferreira, Carolina Oliveira, Carmo 
Cruz, Ivone Lobo
Hospital Faro, Faro, Portugal

Nos últimos anos observa-se um aumento na inci-
dência de gravidez gemelar relacionado com o au-
mento do uso de técnicas de reprodução. Este tipo 
de gravidez está associada a complicações maternas 
e fetais, com aumento de mortalidade e morbilidade 
fetal. Actualmente, a vigilância perinatal da gravidez 
gemelar depende da corionicidade. Certas complica-
ções estão relacionadas com a placenta, não só com 
o número mas com características anatomopatologi-
cas da mesma. No entanto não existe consenso na 
correlação entre alterações anatomopatologicas en-
contradas e complicações clínicas observadas.
Objectivo: Descrever as principais complicações 
observadas na gravidez monocoriónica- biamniótica 
e na gravidez bicoriónica. Estabelecer relação entre 
discrepância ponderal fetal na gravidez bicoriónica e 
alterações anatomopatológicas da placenta.
Método: Estudo retrospectivo dos casos de gravi-
dez gemelar seguidos no Hospital de Faro de Janei-
ro 2009 a Maio 2010. Separa-los em dois grandes 
grupos de acordo com a corionicidade. Estabelecer 
as rprincipais complicações fetais e maternas obser-
vadas em cada grupo. Na gravidez gemelar bicorió-
nica determinar o número de casos de discrepância 
ponderal. Nestes casos avaliar as alterações anato-
mopatólogicas mais frequentemente observadas na 
placenta.
Resultados: No intervalo de tempo estudo forma se-
guidas no Hospital de Faro 58 gestações gemelares: 
20 monocoriónicas-biamnióticas e 40 bicoriónicas. 
No primeiro grupo observou-se uma morte fetal e 
um caso de IUGR selectivo. No grupo de gravidez 

gemelar bicoriónica com discrepância ponderal as 
principais alterações observadas forma lesões hipo-
xico-isquémicas placentares e inserção anómala do 
cordão umbilical
Conclusão: A gravidez gemelar e a placenta têm 
sido alvos de vários estudos. Na gestação gemelar 
monocoriónica está estabelecido o papel da placenta 
na ocorrência de certas complicações, tal não acon-
tece na gravidez bicoriónica.

Por este motivo são fundamentais a elaboração 
de estudos nesta área.

0034
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE METÁSTASES 
CEREBRAIS DE CANCRO DA MAMA

Sara Campos, Tiago Lima, Margarida Dias, Isabel 
Torgal
Hospitais da Universidade de Coimbra, EPE, Coimbra, 
Portugal

Introdução: O cancro da mama é a segunda causa 
mais frequente de envolvimento secundário cerebral. 
A sobrevivência média das doentes não tratadas é 
um mês. A terapêutica cirúrgica seguida de radiote-
rapia holocraniana para metástases cerebrais únicas 
sintomáticas permite melhor controlo local, alívio sin-
tomático e obtenção de diagnóstico histológico, com 
benefício na sobrevivência.
Objectivos: Avaliar o tratamento cirúrgico das me-
tástases cerebrais de carcinoma da mama, relativa-
mente ao intervalo livre de doença e sobrevivência.
Metodologia: Análise retrospectiva de 11 casos sub-
metidos cirurgia de metástases cerebrais de carcino-
ma da mama em pacientes seguidas no Serviço de 
Ginecologia e operadas no Serviço de Neurocirurgia 
(H.U.C.,E.P.E.).
Resultados: A média das idades das doentes à data 
do diagnóstico do cancro da mama foi 50,5±15,2[32-
76]anos, das quais 5 pré-menopáusicas. A maioria 
dos tumores eram carcinomas ductais invasivos (n=8), 
RE positivos (n=9) e com sobre-expressão HER-2 
(n=5), sendo 7/11 indiferenciados ou moderadamente 
diferenciados. À data de diagnóstico, a maioria encon-
trava-se em estádios avançados, a totalidade >2 cm 
com invasão ganglionar; 4/11 com metastização sisté-
mica. Apenas um caso realizou cirurgia conservadora 
e os tratamentos complementares (QT, RT, HT) foram 
necessários na totalidade das doentes. O intervalo 
médio entre o diagnóstico do cancro da mama e o de 
metastização cerebral foi 3,8±2,8[0-9]meses.
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Quatro metástases eram cerebelosas, quatro 
frontais, uma occipital, uma parietal e uma temporal. 
Nove eram únicas e duplas em dois casos. Todas as 
doentes realizaram radioterapia holocraniana após a 
neurocirurgia.

Verificou-se recidiva cerebral em seis casos, duas 
na mesma localização, quatro em localizações dife-
rentes. O intervalo médio entre a neurocirurgia e a 
recidiva foi 16,8±16,6[4-50]meses. Três sofreram re-
intervenção. A sobrevivência global aos 6 meses foi 
80%, e aos 12 meses 60%.
Conclusões: Embora rara, a metastização cerebral 
isolada no cancro da mama, beneficia de cirurgia se-
guida de radioterapia holocraniana, aumentando sig-
nificativamente a sobrevivência e qualidade de vida.

0035
EM BUSCA DO DIU PERDIDO – CASO CLÍNICO

Sara Campos, Rui Lagarto, Isabel Dias, Giselda 
Carvalho, Isabel Torgal
Hospitais da Universidade de Coimbra, EPE, Coimbra, 
Portugal

Introdução: A perfuração uterina por um DIU é uma 
complicação grave, que ocorre em 1/350 a 1/2500 
inserções. É frequente em mulheres que “perderam” 
um DIU. A uma mulher com algias pélvicas e histó-
ria de DIU “perdido” deve ser pedida uma radiografia 
abdomino-pélvica. Relata-se um caso de detecção 
incidental de 2 DIU’s na mesma paciente e conduta 
tomada.
Caso clínico: Paciente de 49 anos de idade, envia-
da ao nosso Serviço por apresentar 2 DIU’s, em ra-
diografia pélvica realizada por suspeita de patologia 
articular.

AP: Obesidade (IMC=34,89Kg/m2), hipotiroidis-
mo. AO: G6P6(6PE)

Colocado Nova T® há 8 anos, em França, proce-
dimento que terá sido doloroso (sic). DIU presumi-
velmente expulso. Engravidou 6 meses após a sua 
colocação, não tendo o dispositivo sido encontrado 
no parto. Refere rectorragias já após o parto, cuja in-
vestigação terá sido inconclusiva. Em 11.2009, após 
realização de ecografia endovaginal normal, ter-lhe-á 
sido colocado novo Nova T®, sem intercorrências.

É enviada ao nosso Serviço, em 04.2010, com ra-
diografia pélvica a revelar a presença de 2 DIU, um 
intra-uterino e outro em localização extra-uterina.

Submetida a laparoscopia diagnóstica em 
16.06.2010, tendo sido identificado DIU intra-abdomi-

nal, sub-peritoneal, tangencial à ansa sigmóide, com 
as extremidades dos braços do “T” visíveis, tal como 
um dos fios. A haste principal dirigia-se um pouco mais 
profundamente, não tendo sido removida, pelo risco 
de perfuração. Foram retirados os braços e um dos 
fios do DIU, realizada laqueação tubar bilateral por 
electrocoagulação bipolar. Retirado DIU intra-uterino. 
Pós-operatório sem complicações, alta no D1.

Observada pela Gastrenterologia para avaliar 
possibilidade de remoção da haste principal por via 
endoluminal, que referiu não haver indicação para tal 
procedimento.

Actualmente sem queixas.
Conclusões: Nos casos de DIU extra-uterino intra-
abdominal, a remoção laparoscópica deve ser a via 
de abordagem escolhida, por permitir uma correcta 
visualização da localização do DIU e remoção do 
mesmo.

0036
CONCORDÂNCIA INTER-OBSERVADOR NA 
ANÁLISE VISUAL DE REGISTOS CONTÍNUOS 
DA FREQUÊNCIA CARDÍACA MATERNA NAS 
HORAS FINAIS DO TRABALHO DE PARTO

Paula Pinto1, João Bernardes2, Manuela Silva1, Cé-
lia Costa2, Diogo Ayres-de-Campos2

1Hospital Dr. Nélio Mendonça, EPE, Funchal, Portugal, 
2Hospital S. João - Faculdade de Medicina da Univer-
sidade do Porto, Porto, Portugal, 3Instituto Engenharia 
Biomédica, Porto, Portugal, 4Centro de Investigação em 
Tecnologias e Sistemas de Informação em Saúde, Porto, 
Portugal

Introdução: A monitorização contínua da frequência 
cardíaca materna (FCM) é actualmente possível de 
realizar durante o trabalho de parto de uma forma có-
moda e não invasiva, sendo útil nomeadamente para 
a diferenciar da frequência cardíaca fetal.
Objectivos: Avaliação da concordância inter-obser-
vador na análise visual da FCM, nas horas finais do 
trabalho de parto.
Métodos: Foram obtidos registos contínuos da FCM 
por electrocardiografia em 13 parturientes, em duas 
horas anteriores ao nascimento, utilizando-se mo-
nitores STAN®, acoplados ao sistema Omniview-
Sisporto®. Solicitou-se a três clínicos com mais de 
5 anos de experiência em monitorização fetal intra-
parto que analizassem os registos visualmente e de 
forma independente. As variáveis analisadas foram 
a linha de base em cada hora, e a variabilidade a 
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longo prazo, o número de acelerações e de desace-
lerações, em segmentos de 10 minutos, tendo-se se-
guido critérios semelhantes aos propostos pela FIGO 
para a monitorização fetal. Para análise da concor-
dância inter-observador utilizaram-se as proporções 
de concordância (PC) e a estatística K (K), com inter-
valos de confiança de 95% (IC95%).
Resultados: A concordância inter-observador foi mui-
to elevada na estimação da linha de base (PC=0,92 
IC95% 0,91-0,94; K=0,91 IC95% 0,87-0,95), na identifi-
cação de desacelerações (PC=0,99 IC95% 0,98-0,99) 
e na classificação da variabilidade (PC=1,00), sendo 
ligeiramente menor para a identificação de acelerações 
(PC=0,78 IC95% 0,76-0,80; K=0,55 IC95% 0,47-0,63). 
A estatística K relativa às desacelerações e à variabili-
dade longa não foi possível de calcular, dado o diminuto 
número de casos em que estas variáveis eram anor-
mais. O valor médio da linha de base e o número de 
acelerações foi significativamente maior na última hora.
Conclusões: Existe uma concordância inter-obser-
vador boa a excelente na análise visual da FCM nas 
últimas horas do trabalho de parto, havendo assim 
condições para a realização de estudos de avalia-
ção clínica da FCM. O aumento da linha de base e 
do número de acelerações na fase final do trabalho 
de parto, chama a atenção para um maior risco de 
confusão entre a FCM e a frequência cardíaca fetal 
neste período.

0037
COMPARAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA 
MATERNA INTRAPARTO OBTIDA POR 
OXIMETRIA E POR ELECTROCARDIOGRAFIA

Paula Pinto1, João Bernardes2, Manuela Silva1, Dio-
go Ayres-de-Campos2

1Hospital Dr. Nélio Mendonça, EPE, Funchal, Portugal, 
2Hospital S. João, EPE, Porto, Portugal, 3Faculdade de 
Medicina da Universidade do Porto, Porto, Portugal, 
4Instituto de Engenharia Biomédica do Porto, Porto, Por-
tugal, 5Centro de Investigação em Tecnologias e Sistemas 
de Informação em Saúde, Porto, Portugal

Introdução: Nem sempre existem condições técni-
cas para que o registo contínuo da frequência car-
díaca materna (FCM) intra-parto seja realizado por 
electrocardiografia, podendo ser necessário recorrer-
se à oximetria como método alternativo.
Objectivos: Comparação do registo contínuo da 
FCM obtido por oximetria e por electrocardiografia, 
nas horas finais do trabalho de parto.

Métodos:Foram obtidos registos contínuos da FCM 
em oito parturientes, nas duas horas anteriores ao 
nascimento. Os registos foram obtidos por oximetria 
e electrocardiografia em simultâneo, utilizando moni-
tores STAN® 31, tendo sido posteriormente analisa-
dos pelo sistema Omniview-Sisporto® 3.6. Em três 
registos obtidos por oximetria, a perda de sinal foi 
superior a 25% na hora anterior ao nascimento, pelo 
que estes registos foram excluídos da análise subse-
quente. As variáveis avaliadas foram a linha de base, 
a variabilidade longa, o número de acelerações e de 
desacelerações. Para avaliação da concordância en-
tre a análise computadorizada da FCM, obtida por 
oximetria e por electrocardiografia, utilizaram-se as 
proporções de concordância (PC) e a estatística K 
(K), com intervalos de confiança de 95% (IC 95%).
Resultados: A concordâncias entre os dois métodos 
foi elevada na estimação da linha de base (PC=1 
IC95% 0,75-1; K=1 IC95% 0,92-1), acelerações 
(PC=0,68 IC95% 0,63-0,73; K=0,36 IC95% 0,14-0,58) 
e desacelerações (PC=1 IC95% 0,95-1; K=1 IC95% 
0,78-1), sendo menor na variabilidade (PC=0,53 
IC95% 0,47-0,58). Não foi possível a avaliação da 
estatística Kappa em relação à variabilidade, dado a 
ausência de casos anormais elativos a esta variável 
nos registos obtidos por electrocardiografia.
Conclusões: A oximetria proporciona uma análise 
computadorizada semelhante à electrocardiografia 
na avaliação da FCM, no que respeita à determina-
ção da linha de base e à detecção das acelerações e 
desacelerações. Contudo, a oximetria pode condicio-
nar uma excessiva perda de sinal e erros significati-
vos na avaliação da variabilidade.

0038
SÍNDROME DAS BRIDAS AMNIÓTICAS - UM 
CASO CLÍNICO

Bárbara Faria, Eulália Galhano, Ana Rei, Fabiana 
Ramos
Maternidade Bissaya Barreto - CHC, Coimbra, Portugal

As bridas amnióticas formam-se por descolamento 
da membrana amniótica do córion com consequen-
te rotura e/ou aderência ao segmento fetal em de-
senvolvimento, podendo levar à formação de um 
anel de constrição de tecidos embrionários ou à 
interrupção do desenvolvimento do mesmo. A sua 
ocorrência está na origem de uma síndrome respon-
sável por uma série de anomalias fetais associadas 
a estrangulamento e deformações variadas. Com 
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uma incidência rara (1:2000 a 1:15000), nos casos 
mais graves, pode levar à amputação completa de 
membros.

É descrito um caso clínico com o objectivo de aler-
tar para esta patologia cujo diagnóstico é frequente-
mente complicado pela variabilidade fenotípica.

Grávida, 36 anos, G2P1, orientada às 23 sema-
nas de gestação para consulta de DPN por detecção 
ecográfica de anomalias nos MI.

Antecedentes pessoais: hipotiroidismo e CSA por 
miomectomia recente.

ECO 12 s: Normal. Rastreio bioquímico negativo.
ECO DPN (23s): Agenésia da perna e pé direito. 

Agenésia do peróneo, tarso, metatarso e pé esquer-
do. Restante avaliação ecográfica e doppler normais. 
Ecocardiografia fetal: Normal.

Em função da gravidade da situação, o casal pe-
diu IMG aceite pelo Conselho Técnico.

O cariótipo foi normal (46XY). A observação do 
feto revelou sinais de constrição nas extremidades 
dos membros afectados e a anatomia patológica 
confirmou os achados ecográficos. Estes aspectos 
apontaram para um diagnóstico provável de Disrup-
ção por Bridas Amnióticas.

A Síndrome das Bridas Amnióticas compreende 
uma grande variabilidade de alterações estruturais 
e, não bastando os sérios efeitos deletérios fetais, 
o diagnóstico diferencial com outras síndromes po-
limalformativas de origem genética torna-se um de-
safio, já que nem sempre é possível confirmar a pre-
sença das bridas. Assim, um estudo que inclua uma 
anamnese cuidada, ecografias seriadas, o cariótipo 
fetal e por fim uma avaliação anatomo-patológica, é 
de extrema importância no sentido de prestar ao ca-
sal um aconselhamento adequado.

0039
SISTEMA INTRA-UTERINO COM LEVONORGES-
TREL E CANCRO DA MAMA

Nuno Pereira1, Alexandra Sofia1, Paulo Correia2, 
Rita Sousa2, Elizabeth Castelo-Branco2, Daniel Pe-
reira da Silva2

1Maternidade Bissaya-Barreto, Coimbra, Portugal, 2Ser-
viço de Ginecologia do IPOCFG, Coimbra, Portugal

Introdução: O sistema intra-uterino com levonor-
gestrel (SIU-L) tem sido utilizado em mulheres com 
antecedentes de cancro da mama contudo a sua 
segurança após neoplasia da mama continua a ser 
objecto de controvérsia.

Objectivos: Avaliar a segurança do SIU-L após tera-
pêutica de cancro da mama.
Metodologia: Estudo retrospectivo dos 26 casos a 
quem foi introduzido um SIU-L após terapêutica de 
cancro da mama no período de 2000 e 2009.
Resultados: Na data do diagnóstico de cancro da 
mama as doentes tinham idade média de 40,3 (32-
50) anos. O estadio pré-operatório era: I – 6; II – 16; 
III – 3. Treze tinham receptores de estrogénios po-
sitivos e 9 receptores progesterona positivo. Vinte e 
uma doentes foram submetidas a mastectomia ra-
dical modificada como tratamento cirúrgico inicial. A 
dezanove foi proposta hormonoterapia com tamoxi-
feno (TMX). O SIU-L foi introduzido em média aos 43 
(35-50) anos, com um intervalo médio de 2,2 (0-11) 
anos após a terapêutica do cancro da mama. O SIU-
L foi utilizado em média durante 2,7 (0,058-7) anos 
sendo que 15 doentes mantêm este sistema. Em 2 
casos ocorreu expulsão do SIU-L, uma doente solici-
tou a sua remoção, outra apresentou LSIL em exame 
cito-morfológico de rastreio, um caso teve um pólipo 
endometrial 2 anos após a remoção do SIU-L, noutro 
foi diagnosticado um carcinoma do endométrio em 
doente submetida a quimioprofilaxia com TMX. Em 
duas doentes ocorreu progressão da doença, um 
caso 5 anos após a remoção do SIU-L e outro após 
1,5 anos de utilização do sistema em doente que se 
apresentava no estadio IIB pré-terapêutica e que fa-
leceu posteriormente.
Conclusões: Neste estudo de pequena dimensão a 
taxa de recorrência do cancro da mama é compatível 
com a descrita na literatura. A ocorrência de um car-
cinoma do endométrio apesar da utilização de SIU-L 
alerta para a necessidade de monitorização rigorosa 
das doentes submetidas a quimioprofilaxia com TMX.

0041
TUMOR TROFOBLÁSTICO DO LEITO 
PLACENTAR – A PROPÓSITO DE UM CASO 
CLÍNICO

Filipa Nunes1, Manuel Pontes2, Ana Brandão1, Sofia 
Custódio1, Cristina Frutuoso1, Luis Almeida e Sou-
sa1, Isabel Torgal1
1Serviço de Ginecologia dos Hospitais da Universidade 
de Coimbra, Coimbra, Portugal, 2Serviço de Anatomia 
Patológica dos Hospitais da Universidade de Coimbra, 
Coimbra, Portugal

Doente de 40 anos com queixa de hemorragia de pri-
vação abundante. Antecedentes irrelevantes.
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Gesta2Para2, com última gravidez aos 36 anos 
de evolução normal e sem complicações no parto ou 
puerpério. Sob contraceptivo oral combinado desde 
então. Após estudo complementar com ecografia en-
dovaginal, histeroscopia com biópsia e ressonância 
magnética pélvica, foi colocada a hipótese diagnósti-
ca de neoplasia endometrial estadio IA (FIGO 2009), 
sem possibilidade de diagnóstico diferencial entre 
origem epitelial ou mesenquimatosa. Foi então sub-
metida a laparotomia exploradora, histerectomia total 
e anexectomia bilateral. O estudo histológico definiti-
vo revelou tratar-se de um tumor trofoblástico do lei-
to placentar. A doente ficou em controlo clínico, sem 
terapêutica adjuvante, dado ser um tumor confinado 
ao útero, sem características histológicas de risco.

O tumor trofoblástico do leito placentar é a forma 
mais rara de doença do trofoblasto gestacional. É 
mais frequente em mulheres jovens e pode ocorrer 
após qualquer tipo de gravidez. A forma mais fre-
quente de apresentação é a hemorragia vaginal irre-
gular com níveis de hCG baixos. A raridade deste tipo 
de tumor coloca problemas na sua abordagem diag-
nóstica e terapêutica. O diagnóstico, díficil e muitas 
vezes atrasado, é histológico. Dada a sua quimior-
resistência, a base do tratamento é cirúrgica, sendo 
a poliquimioterapia reservada para os casos de me-
tastização ou recorrência. O seguimento pós-opera-
tório destas doentes não é igualmente consensual. 
No entanto, recomenda-se que as doentes com este 
diagnóstico se mantenham em controlo clínico com 
doseamento de hCG durante pelo menos 5 anos. O 
comportamento biológico deste tipo de tumor é im-
previsível, pelo que a evolução e o prognóstico são 
variáveis, embora seja potencialmente curável.

0042
CARCINOMA DO COLO DO ÚTERO E PRESER-
VAÇÃO DA FERTILIDADE � A PROPÓSITO DE 
UM CASO CLÍNICO

Diana Arteiro1, Susana Leitão2, Soledade Ferreira2, 
António Alves2, António Lanhoso2

1Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, Hospital de São 
João, Porto, Portugal, 2Serviço de Ginecologia e Obste-
trícia, Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, San-
ta Maria da Feira, Portugal

Introdução: A cirurgia minimamente invasiva e a 
preservação da fertilidade são cada vez mais deba-
tidas na área da ginecologia oncológica. Em Portu-
gal, o cancro do colo do útero tem uma incidência 

de 8,77/100000, sendo a segunda causa de morte por 
cancro nas mulheres com menos de 44 anos. A maio-
ria destas é submetida a histerectomia radical (HR), 
com perda da capacidade reprodutiva. A traquelecto-
mia radical veio possibilitar a preservação da fertilida-
de, sem comprometimento do prognóstico oncológico.

Os autores descrevem o primeiro caso clínico de 
traquelectomia vaginal radical (TVR) realizada na 
sua instituição.
Caso Clínico: Mulher de 31 anos, assintomática, sem 
antecedentes patológicos, nuligesta, citologia de ras-
treio HSIL. Sem alterações ao exame ginecológico e 
colposcopia satisfatória, com lesão ácido-positiva e 
mosaico envolvendo a metade lateral direita do colo, 
sugestiva de lesão de alto grau e biópsia orientada 
com displasia grave (CIN III). Foi submetida a coni-
zação, que mostrou carcinoma epidermóide, extensão 
de 6mm, invasão do córion 4mm, sem evidência de 
invasão linfovascular ou perineural, distando 1mm do 
plano cirúrgico; estadio IA2. Perante o desejo da mu-
lher em manter a fertilidade, optou-se pela realização 
de TVR, com linfadenectomia pélvica, por laparos-
copia. Os gânglios isolados revelaram-se negativos 
no exame extemporâneo e prosseguiu-se com TVR. 
Alta ao 4ºdia pós-operatório, clinicamente estável. O 
exame histológico definitivo não mostrou evidência de 
lesão no colo do útero e confirmou ausência de metás-
tases ganglionares. Aos 4 meses de vigilância, apre-
senta citologia e colposcopia sem alterações.
Conclusões: Até há poucos anos, tratar o carcinoma 
do colo com segurança oncológica, significaria a per-
da da função reprodutiva da mulher. Com o desenvol-
vimento da TVR e a escolha criteriosa de doentes, foi 
possível seleccionar um grupo de mulheres que pode 
beneficiar deste procedimento, mais conservador e 
poupador da fertilidade, com morbilidade peri-opera-
tória menor ou semelhante à HR e com prognóstico 
oncológico comparável.

0043
DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO PRÉ-NATAL 
DO CENTRO HOSPITALAR DE SETÚBAL – CASU-
ÍSTICA DE UM ANO

Rui Leal, Rubina Mendonça
Centro Hospitalar de Setúbal, Setúbal, Portugal

O Objectivo: deste trabalho é avaliar o número de 
amniocenteses, indicações, possíveis complicações 
e interrupções médicas de gravidez realizadas no de-
partamento supracitado no ano 2008.
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Métodos: Foram analisadas as informações de to-
das as grávidas atendidas na consulta de Diagnosti-
co Pré-natal, no período de 2 de Junho de 2009 a 31 
de Maio de 2010. As variáveis estudadas foram idade 
materna, idade gestacional, indicação para amnio-
centese, cariotipo, interrupções médicas da gravidez, 
tipo de parto e abortos possivelmente relacionados 
com a amniocentese.
Resultados: Do universo de 291 grávidas que foram 
submetidas a esta técnica, verificou-se que as prin-
cipais indicações para amniocentese foram: idade 
materna (68%), rastreio bioquímico positivo (18.2%) 
e TN aumentada (6.5%). O número de abortos pos-
sivelmente relacionado com a amniocentese foi de 
3 o que corresponde a 1,0 % da população do es-
tudo. Observou-se ainda a ocorrência alterações do 
cariotipo em 2,4 % das grávidas submetidas a esta 
técnica.
Conclusões: Das 291 grávidas estudadas no inter-
valo de 12 meses, verificou-se que a idade materna 
é a principal indicação para amniocentese; a percen-
tagem de abortos secundários a amniocentese no 
centro hospitalar de Setúbal, está na média consi-
derada por grande parte das publicações na área do 
Diagnóstico Pré-Natal.

Concluímos que neste centro hospitalar e no in-
tervalo de tempo do estudo, a principal indicação 
para interrupção médica de gravidez foi a ocorrência 
de aneuploidias (entre as quais a mais frequente é a 
trissomia 21). Como limitação do estudo estatístico, 
refere-se uma percentagem de 1,7% da população 
sobre as quais não se dispõem de nenhuma informa-
ção após realização de amniocentese

0044
RASTREIO PRÉ-NATAL

Gonçalo Inocêncio, Lúcia Coutinho, Fan Yida, Rita 
Sousa, Maria do Céu Rodrigues, Arminda Costa, 
Helena Martins
Centro Hospitalar do Porto - Maternidade Júlio Dinis, 
Porto, Portugal

Introdução: O rastreio pré-natal (RPN) calcula, atra-
vés de vários parâmetros não invasivos, a probabi-
lidade do feto ser portador de uma aneuploidia, tais 
como, trissomia 21 (T21) ou trissomia 18 (T18).
Objectivos: Avaliação retrospectiva dos resultados 
do rastreio pré-natal - teste combinado do 1º trimes-
tre e teste triplo do 2º trimestre - realizados em grávi-
das do CHP no ano 2009.

Metodologia: Do total de 2318 rastreios, 508 basea-
ram-se no teste combinado (beta-hCG livre; PAPP-A 
e TN) realizado das 11 às 13 semanas, e 1810 base-
aram-se no teste triplo (AFP; beta-hCG e E3 livre), 
realizado das 15 às 20 semanas.

O “cutoff” utilizado no rastreio de T21 foi 1:250 na 
data da colheita. Os parâmetros avaliados foram a 
idade materna, os resultados dos rastreios efectua-
dos e o número e resultados dos exames invasivos 
de diagnóstico pré-natal.
Resultados: A idade média materna foi 30 anos 
no 1ºT e 28 anos no 2ºT. A taxa de falsos positivos 
(%FP) do teste combinado para T21 foi 1,8%. No 
rastreio do 2ºT, a %FP foi 3,8% para T21, 3,7% para 
T18 e 0,7% para Defeito do Tubo Neural (DTN). Das 
grávidas com RPN positivo para T21, 82% fizeram 
amniocentese.

Dos 11 casos de T21, foram realizadas 7 interrup-
ções médicas da gravidez, em que não foi efectuado 
o RPN. Nos 4 recém-nascidos com T21, foi realizado 
o teste combinado em 3, tendo sido detectado um 
caso positivo. Nos 2 casos com T18 não foi efectua-
do o rastreio bioquímico.
Conclusão: A especificidade diagnóstica (96% a 
98%) está de acordo com o descrito na literatura. 
Com esta casuística não é possível retirar conclu-
sões definitivas sobre o índice de detecção do RPN.
Mantendo a monitorização periódica dos MoM dos 
marcadores bioquímicos e da TN, a baixa %FP ve-
rificada no rastreio combinado permitirá ponderar a 
alteração do “cutoff” utilizado, para melhorar o índice 
de detecção.

0047
PARTURIENTES E RECÉM-NASCIDOS: O QUE 
MUDOU EM 11 ANOS (1999-2009)

Ricardo Santos1, Hermínia Afonso1, Sofia Costa1, 
Diana Coelho1, Ana Andrade1, José Furtado1

1Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, Centro Hospitalar 
do Alto Ave, Guimarães, Portugal, 2CINTESIS/SBIM, Fa-
culdade de Medicina da UP, Porto, Portugal

Introdução: A população mundial cresceu de cerca 
de 3 biliões em 1960 para perto de 7 biliões em 2010. 
No entanto, Portugal registou uma quebra da natali-
dade nos últimos anos, a par de drásticas mudanças 
no paradigma obstétrico.
Métodos: Procedeu-se à recolha, validação e aná-
lise dos dados dos Recém-nascidos (RN) e respec-
tivas mães no Centro Hospitalar do Alto Ave entre 
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01/01/1999 e 31/12/2009, utilizando SPSS v18. Foram 
os testes t de Student, ANOVA, Qui-quadrado e ainda 
os não paramétricos Mann-Whitney e Kruskal Wallis.
Resultados: Registaram-se no período 36.518 
RN, distribuídos por 35.560 gravidezes únicas, 476 
(1,3%) gemelares e 2 trigemelares.

O número de RN por ano variou entre 4242 em 
1999 e 2558 em 2009. 7,8% de todos os RN tinham 
menos de 37 semanas, variando gradualmente entre 
3,2% em 1999 e 11,1% em 2009 (p<0,001).

De 1999 a 2009, a idade média materna aumentou 
gradualmente de 27,4 anos a 29,4 anos (p<0,001), o 
tempo gestacional médio no parto diminuiu de 39,13 se-
manas até 38,37 semanas (p<0,001) e o peso médio dos 
RN diminuiu também de 3230g para 3089g (p<0,001). 
O peso médio ajustado à idade gestacional, no entanto, 
não mudou significativamente entre os dois anos. 30% 
das mães tiveram mais do que um parto neste período. 
A percentagem de mães com mais de 34 anos subiu de 
9,9% para 17,3% (p<0,001) enquanto se manteve cons-
tante a percentagem de adolescentes, em 1,3%.

A taxa de Cesarianas aumentou de 23,9% em 
1999 para 40,5% em 2009 (p<0,001). O uso de fór-
ceps decresceu de 0,8% para 0,04% (p<0,001).
Conclusão: Devido a avanços na vigilância mater-
no fetal e uma atitude mais interventiva, os RN pre-
maturos têm aumentado em todo o mundo. A idade 
materna crescente é também um problema actual, a 
par do aumento da taxa de cesarianas. Importa refor-
çar a investigação e boas práticas nas intervenções 
perinatais, que mudaram o paradigma obstétrico nos 
últimos anos.

0048
PROGESTERONE SUPPLEMENTATION CAN 
PREVENT PRETERM BIRTH IN WOMEN WITH 
SHORT CERVICAL LENGTH IN SECOND 
TRIMESTER PREGNANCY

Alfredo Castro1, Joana Vasconcelos1, Ludovic Ven-
tura1, Margarida Freitas1, Ricardo Santos2, Mário 
Dinis-Ribeiro21Faculdade de Medicina da Universidade 
do Porto, Porto, Portugal, 2CINTESIS/SBIM, Faculdade 
de Medicina da UP, Porto, Portugal

Background: Preterm birth (PTB) has been consid-
ered one of the main problems in perinatal medicine. 
It occurs in about 5%-13% of pregnancies in most 
countries. Risk of PTB is particularly increased in 
women with a short cervix and it might be reduced by 
the use of progesterone supplementation.

Objective: To assess the efficacy of progesterone 
supplementation in the prevention of PTB in women 
with short cervical length.
Methods: A systematic review was performed. Only 
randomized clinical trials published in the last 10 
years in Cochrane Library, ISI Web of Knowledge, 
PubMed and SCOPUS were considered. The lan-
guage (other than English, Portuguese, Spanish and 
French) and low quality of the articles were exclusion 
criteria. Two independent reviewers analyzed and 
applied the selection criteria. Methodological quality 
of studies and data extraction was also realized by 
two independent reviewers. A statistical analysis and 
meta-analysis was conducted.
Results: Five articles were included in the analy-
sis. We compared the use of progesterone with pla-
cebo and verified that progesterone decreases PTB 
(RR=0,71, CI [0,55;0;93]). We also compared the use 
of progesterone with cerclage, but the results weren’t 
statistically significant (RR=1,14; CI [0,85;153]).
Conclusions: The administration of progesterone 
seems to prevent preterm birth in women with short 
cervical length.

0049
QUALIDADE DE DADOS EM OBSTETRÍCIA: 
EXEMPLO DOS NASCIMENTOS

Ricardo Santos1, Hermínia Afonso1, Sofia Costa1, 
Diana Coelho1, Ana Andrade1, José Furtado1

1Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, Centro Hospitalar 
do Alto Ave, Guimarães, Portugal, 2CINTESIS/SBIM, Fa-
culdade de Medicina da UP, Porto, Portugal

Introdução: A qualidade dos dados em medicina 
tem sido posta em causa em diversas situações. Na 
sua vertente electrónica, apesar da melhoria intuiti-
vamente esperada, esta muitas vezes não se verifi-
ca, por falha humana ou de desenho dos sistemas. 
Outras limitações ligadas ao rigor do registo de de-
terminado tipo de dados podem interferir com a sua 
correcta interpretação posterior.
Métodos: Os dados electrónicos relativos aos Re-
cém Nascidos (RN) de um período de 11 anos numa 
maternidade do norte de Portugal foram revistos para 
incoerência, completude, concordância com registos 
físicos (sala de partos) e tendências no registo. Fo-
ram ainda revistos os procedimentos para o registo 
destes dados.
Resultados: Foram revistos os dados electrónicos 
de 36.519 RN, nascidos entre 1999 e 2009. 29 RN 
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não estavam correctamente registados e associados 
às suas mães. Um dos RN encontrava-se associa-
do a uma mãe de 66 anos (data nascimento errada). 
989 RN não possuíam dados de Apgar aos 5 minu-
tos, dos quais 749 não possuíam quaisquer dados de 
Apgar. 83 RN possuíam dados de idade gestacional 
claramente incompatíveis com o peso. Alguns destes 
possuíam dados impossíveis/erros de registo. Existe 
tendência para o minuto de nascimento ser arredon-
dado para 5 (XX:X5 em 33% dos RN) ou 0 (XX:X0 
em 40% dos RN), para um total de 73% com estes 
dois algarismos. O número 1 encontra-se apenas 
no final da hora de nascimento em 1,4% dos RN. As 
metodologias de registo diferem para os registos em 
papel e electrónico, pelo que existem incongruências 
entre os dois, nomeadamente em relação ao número 
de partos instrumentados.
Discussão: A qualidade dos registos revista é exigi-
da pela administração central para efeitos estatísti-
cos, e pode ser usada para facturação de episódios. 
Apesar de a maior parte dos erros encontrados se-
rem pouco relevantes do ponto de vista estatístico, 
demonstram a necessidade de ajustes na forma de 
validação destes dados, que, na sua forma mais ele-
mentar (processo clínico referente a um RN) repre-
sentam por vezes erros graves de introdução e con-
sequente interpretação dos dados clínicos.

Mudanças de paradigma na obtenção e registo de 
dados poderão melhorar a qualidade destes. Limites 
e alertas na introdução de dados, bem como proce-
dimentos de auditoria automática podem alertar para 
a incompatibilidade de determinados registos, de for-
ma a melhorar a qualidade global dos registos clíni-
cos electrónicos.

0051
RUPTURA UTERINA - A PROPÓSITO DE 2 CASOS 
CLÍNICOS  

Vanessa Olival, Raquel Condenço, Domingos Vaz, 
Filomena Sousa, Maria João Nunes, Carla Leitão, 
Celina Ferreira, Ivone Dias, Manuela Caetano, Ma-
nuela Coelho, Ricardo Mira
Centro Hospitalar de Lisboa Central - Hospital 
D.Estefânia, Lisboa, Portugal

Introdução: A ruptura uterina leva a consequências 
graves materno-fetais. A maioria dos casos ocorre 
em grávidas com cesarianas anteriores ou incisões 
uterinas prévias como miomectomia, raramente 
ocorrendo em úteros sem cicatrizes. Um dos princi-

pais factores correlacionado com o risco de ruptura 
é o tipo de incisão da histerotomia prévia: clássica 
(4-9%), em T (4-9%), vertical (1-7%); transversa (0,2-
1,5%). Outros factores de risco são: ausência de 
parto vaginal anterior, indução do trabalho de parto, 
gravidez de termo, macrossomia fetal, multiparidade, 
sutura simples vs. dupla na histerorrafia prévia e in-
tervalo curto entre gestações.
1-Caso clínico: Grávida, 28 anos, IO 2002 (cesa-
riana em 2002 por apresentação pélvica; PTE em 
2009), enviada ao nosso hospital para esclarecimen-
to de anemia às 21 semanas. A gravidez decorreu 
normalmente; entrando espontaneamente em traba-
lho de parto em Agosto/2010. No período expulsivo 
a grávida referiu dor pélvica súbita com irradiação 
lombar. Teve um parto eutócico com distócia de om-
bros leve. Duas horas após, a puérpera apresentava-
se inquieta, pálida e hipotensa com Hb de 7,3g/dl. 
Decidiu-se laparotomia, constatando-se ruptura ute-
rina no segmento inferior com prolongamento para 
a parede posterior, realizando-se histerorrafia. Pós-
operatório sem intercorrências.
2-Caso clínico: Grávida, 41 anos, IO 0000, antece-
dentes pessoais de miomectomia por laparoscopia 
sem entrada na cavidade em 2008 e 2009, enviada ao 
nosso hospital para Consulta de DPN. Foi internada 
às 17+3 semanas para IMG por alteração do cariótipo 
fetal (Trissomia 21). Iniciou-se o protocolo para IMG 
aplicando-se unicamente 100 microg de misoprostol; 
24 horas após, a doente encontrava-se agitada e hi-
potensa, com episódio de lipotímia. Realizou-se lapa-
rotomia com visualização de ruptura uterina fúndica, 
corrigida com histerorrafia sem intercorrências
Conclusão: Dada a morbi/mortalidade materno-fetal 
associada à ruptura uterina é fundamental reconhe-
cer os factores de risco e os sintomas associados a 
esta, tal como o seu diagnóstico atempado e resolu-
ção imediata, minimizando os riscos materno-fetais.

0052
SPONTANEOUS HEMOPERITONEUM AT 38 
WEEKS GESTATION – CASE REPORT

Ricardo Santos1, António Silva1, Ana Andrade1, José 
Furtado1

1Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, Centro Hospitalar 
do Alto Ave, Guimarães, Portugal, 2CINTESIS/SBIM, Fa-
culdade de Medicina da UP, Porto, Portugal

Introduction: Spontaneous Hemoperitoneum is an 
exceedingly rare, lifethreatning condition in pregnant 
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women, especially in late pregnancy. The spontane-
ous rupture of utero-ovarian and broad ligament ves-
sels accounts for approximately 100 cases reported, 
nearly 60% of which are related to labor. This may oc-
cur, however, from the tenth week onward until three 
weeks after labor
Case report: A 35-year-old healthy gravida I para 0, 
1.52m tall and 63kg at 38 weeks’ gestation presented 
in our hospital with mild abdominal pain, mildly nau-
seated. She had no signs of ongoing labor, the fetal 
biophysical profile was 10/10, normal fluxometry, and 
the fetal weight was estimated at 4000g. Her physi-
cal examination and blood workup was otherwise un-
remarkable. She was admitted for surveillance, given 
late onset diabetes, possibly macrossomic fetus and 
clinically suspected feto-pelvic disproportion. Marked 
worsening of abdominal pain over the course of 5 
hours led to the decision of urgent caesarian section. 
After opening the abdominal wall, a hemoperitoneum 
was identified, which was estimated slightly over a liter 
in volume. The fetus was extracted with apgar sores of 
10 at 1 and 5 minutes, and 3926g. A bleeding ruptured 
superficial vessel in the posterior leaf of the right broad 
ligament, close to the isthmus, was identified and ligat-
ed. No other bleeding sources were identified. Multiple 
grainy, both clear and opaque, punctiform lesions were 
identified in the visceral peritoneum, compatible with 
past chlamydial infection. Hemoglobin after the proce-
dure was 7,2g/dL. Puerperal recovery was good. The 
patient was discharged, asymptomatic, at day 9, with 
an hemoglobin of 11,8g/dL. 
Discussion: Hemoperitoneum in pregnancy remains 
a rare and obscure diagnosis, further delayed in late 
pregnancy, because it is often caused by events in 
labor and it’s nonspecific signs and symptoms are 
easily mistakenly interpreted. Although rare, it may 
be fatal, and only attention to details among common 
benign signs and symptoms in the pregnant patient 
and rapid intervention (before maternal shock) can 
modify the prognosis. The pre-operatory diagnosis, 
still, remains difficult.

0053
ENDOMETRIOSE APENDICULAR – CASO 
CLÍNICO

Cátia Moreira, Teresa Castro, Ana Costa
Hospital de São João, Porto, Portugal

Introdução: A endometriose é definida como a pre-
sença de estroma e glândulas endometriais fora da 

cavidade uterina. Surge frequentemente como causa 
de dor pélvica crónica e infertilidade em mulheres em 
idade reprodutiva. A localização apendicular é rara 
podendo trazer dúvidas diagnósticas.
Caso Clínico Reportamos o caso de uma mulher 
de 30anos que recorreu ao SU com quadro clínico 
e analítico sugestivo de apendicite aguda. Foi sub-
metida a apendicectomia tendo sido constatado in-
tra-operatoriamente um apêndice ileocecal de base 
larga com sinais inflamatórios, sem supuração ou 
perfuração. O exame histológico revelou lesões de 
peri-apendicite aguda fibrinopurulenta assim como 
focos de endometriose na ponta apendicular.

Foi orientada para consulta de Ginecologia. Reali-
zou ecografia transvaginal que não evidenciou outras 
lesões sugestivas de endometriose e marcadores tu-
morais que foram negativos.
Conclusão: A endometriose apendicular isolada é 
extremamente rara. Pode ser assintomática ou mani-
festar-se como dor abdominal aguda ou crónica, mi-
metizando por vezes um quadro de apendicite agu-
da. A presunção pré-operatória é difícil sendo sempre 
necessário o exame histológico para estabelecimen-
to do diagnóstico definitivo.

0054
FACTORES DE RISCO ASSOCIADOS A CARCI-
NOMA SÍNCRONO DO OVÁRIO E ENDOMÉTRIO 
– CASO CLÍNICO

Luisa Montes, Andrea Quintas, Ana Rita Neiva, João 
Gonçalves, Graça Ramalho
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia7Espinho, EPE, Vila 
Nova de Gaia, Portugal

Introdução: As neoplasias malignas primárias sín-
cronas do foro ginecológico são eventos pouco co-
muns na população geral – as neoplasias síncronas 
mais frequentes são as do ovário e endométrio. Esta 
patologia atinge, mais frequentemente, mulheres jo-
vens, nuligestas, obesas e pré-menopáusicas encon-
trando-se estes factores de risco muitas vezes asso-
ciados a este tipo particular de neoplasia.
Caso Clínico: Doente de 37 anos que recorreu ao 
Serviço de Urgência por dor pélvica e metrorragias 
com evolução de cerca de 1 mês. Como antece-
dentes pessoais de relevo salientam-se a obesida-
de (BMI: 29), hipertensão e história de infertilidade 
primária com 16 anos de evolução. Ao exame físi-
co apresentava perda hemática escassa activa pelo 
orífício cervical externo; Toque vaginal inconclusivo. 



60

Acta Obstet Ginecol Port 2011;suplemento 1

Ecograficamente: útero com 100x65x81mm, miomé-
trio heterogéneo e formação intracavitária sugestiva 
de pólipo endometrial com 34x21mm; Tumor anexial 
direito complexo com áreas líquidas e sólidas, com 
fluxo de baixa resistência com 86x43 mm – sugestivo 
deTeratoma do ovário direito. Ovário esquerdo sem 
alterações. CA 125: 29 U/L. Decidiu-se pela realiza-
ção de Laparoscopia e Histeroscopia. O exame ex-
temporâneo do ovário revelou “Adenocarcinoma Mu-
cinoso”; Macroscopicamente, os achados histeroscó-
picos eram sugestivos de carcinoma do endométrio. 
A via cirúrgica foi convertida em laparotomia tendo 
sido efectuados histerectomia total, anexectomia 
contralateral, apendicectomia, linfadenectomia ilíaca 
e lombo-aórtica, omentectomia e colheita de lavado 
peritoneal. O resultado histológico definitivo revelou 
“Adenocarcinoma Mucinoso do Ovário e Adenocar-
cinoma do Endométrio, do tipo endometrióide, bem 
diferenciado, que invadia mais de metade da espes-
sura do miométrio e endocolo.
Discussão: Os carcinomas síncronos do ovário e 
endométrio surgem mais frequentemente em mulhe-
res jovens, nulíparas, com história de infertilidade e 
obesas, Perante um quadro clínico suspeito, neste 
grupo de doentes, a hipótese de neoplasia maligna 
síncrona deve ser levantada no sentido de obter um 
diagnóstico precoce e optimizar o tratamento.

0055
TUMOR BORDERLINE DO OVÁRIO E 
FERTILIDADE– CASO CLÍNICO

Fedra Rodrigues, Cristina Nogueira-Silva, Emidio 
Fernandes, Paula Serrano, Etelvina Cruz
Hospital de Braga, Braga, Portugal

Introdução: Tumores borderline do ovário (TBOs) 
correspondem a 15% das neoplasias epiteliais do 
ovário. Constituem uma categoria distinta dos tu-
mores francamente malignos. Maioritariamente são 
diagnosticados no estádio inicial, em mulheres jo-
vens e têm óptimo prognóstico
Caso clínico: Jovem de 19 anos recorre ao médi-
co por aumento do volume abdominal desde há 1 
ano associado a enfartamento pós-prandial. 0Gesta. 
Contracepção oral há 2 anos. Antecedentes pesso-
ais ou familiares irrelevantes. Exame físico: massa 
volumosa da pelve ao epigastro, pouco móvel e do-
lorosa. TAC: “Tumefacção cística abdomino-pélvica, 
multi-septada, com 21X15X30 cm de provável ori-
gem anexial”. Marcadores tumorais normais. Reali-

zada Anexectomia direita com exame extemporâneo 
(Cistadenoma mucinoso) e apendicectomia. Exame 
anatomo-patológico definitivo: “Tumor mucinoso bor-
derline do ovário direito”. Decidido em consulta de 
Grupo: vigilância.
Discussão: Abordagem terapêutica dos TBOs no 
estádio inicial alterou-se nas últimas décadas, sendo 
a cirurgia radical (lavado peritoneal, histerectomia, 
salpingooforectomia bilateral, biopsias peritoneais, 
remoção de implantes e omentectomia) substituída 
pela cirurgia conservadora da fertilidade, com preser-
vação do útero e tecido ovárico, em mulheres jovens 
que desejam engravidar. Estudos demonstraram 
não existir diferença significativa na recorrência e na 
sobrevida entre as abordagens. A cirurgia conser-
vadora poderá ser uma opção mesmo nos estádios 
avançados com implantes não invasivos, caso sejam 
completamente removidos cirurgicamente.

Após a cirurgia, a altura ideal para a concepção 
não está definida, embora um período de 3 a 6 me-
ses seja aconselhado. A gravidez tem um impacto 
mínimo no curso na doença e as taxas de complica-
ções associadas são baixas.

São necessários estudos com maior número de 
casos de modo a obter mais informação sobre segu-
rança oncológica da cirurgia conservadora vs radical.

0056
LIPOMA VULVAR – CASO CLÍNICO RARO

Rita Sousa, Lúcia Coutinho, Yida Fan, Pedro Silva, 
Cláudia Marques
Centro Hospitalar do Porto, Porto, Portugal

Introdução: Os lipomas representam os tumores de 
tecidos moles mais comuns, que derivam das célu-
las mesênquimais. É necessário diferenciá-los dos 
liposarcomas e de outras lesões vulvares como os 
quistos de Bartholin, quistos mucóides ou epidermói-
des, fibromas e hemangiomas. Apresentam-se como 
uma massa lobulada delimitada por uma cápsula fina 
e fibrosa, com um crescimento subcutâneo e lento, 
ocorrendo com mais frequência no dorso, pescoço e 
abdómen. Os lipomas vulvares são raros, havendo 
poucos casos descritos na literatura.
Caso Clínico: Apresentamos uma mulher de 51 
anos com queixas de uma tumefacção vulvar no 
grande lábio direito, de aparecimento inicial há cerca 
de um ano, com crescimento lento e progressivo. O 
desconforto a deambular era cada vez maior, embora 
não tivesse qualquer dor associada. Não havia histó-
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ria de drenagem sanguinolenta ou purulenta, nem de 
outras tumefacções. Ao exame objectivo constatou-
se uma massa amolecida, livre, com cerca de 8 x 5 
cm, não dolorosa à mobilização.

Realizou ecografia que revelou formação com conte-
údo homogéneo essencialmente hiperecogénico, não 
vascularizado, sugerindo provável formação adiposa. 
Foi submetida a excisão cirúrgica da lesão sob anes-
tesia geral, com exérese de uma massa irregular-
mente ovóide, lobulada, de 128grs. O pós-operatório 
decorreu sem intercorrências. O exame anatomopa-
tológico confirmou o diagnóstico de lipoma.
Discussão: Os lipomas vulvares são extremamente 
raros. A sua etiologia exacta permanece desconheci-
da, mas pensa-se que poderá haver relação entre o 
trauma e a formação do lipoma ou do seu crescimen-
to. Devem ser diferenciados dos liposarcomas, sendo 
que a Ecografia/TAC/RMN e a biópsia pré-operatória 
podem ser úteis. Aconselha-se uma excisão cirúrgica 
completa com a cápsula, para prevenção da recor-
rência local, sendo importante uma avaliação histoló-
gica para confirmação do diagnóstico.

0057
DIAGNÓSTICO PRÉ-NATAL DE AUSÊNCIA DO 
SEPTO PELÚCIDO ISOLADA: CASO CLÍNICO

Rita Sousa, Gonçalo Inocêncio, Lúcia Coutinho, 
Yida Fan, Cristina Dias, Luisa Ferreira
Centro Hospitalar do Porto, Porto, Portugal

Introdução: A ausência do septo pelúcido (ASP) é 
um achado radiológico raro, por vezes com díficil 
diagnostico pré-natal, descoberto frequentemente no 
periodo pós-natal. A sua incidência é de 1/50 000 na 
população em geral. Pode ser devido a uma anoma-
lia no desenvolvimento ou secundário a disrupção, 
ocorrendo como uma anomlia isolada ou associada 
a várias malformações congénitas cerebrais. O prog-
nóstico isolado de ASP é incerto pela possibilidade 
de se associar a outras anomalias cerebrais.
Caso Clínico: Primigesta de 16 anos, sem antece-
dentes de relevo, referenciada ao nosso centro para 
uma primeira ecografia às 32 semanas. A ecografia 
demonstrou ASP e continuidade dos cornos frontais 
através da linha média, sugestiva de displasia do sep-
to óptico. Realizou ressonância magnética (RMN) fe-
tal que confirmou a ASP, sem nenhuma outra anoma-
lia cerebral associada. A amniocentese revelou um 
cariótipo normal e o ecocardiograma fetal foi normal. 
Teve um parto de termo com recém-nascido do sexo 

masculino com 3350 gramas. A ecografia neonatal 
transfontenelar confirmou a ASP, sem mais nenhum 
achado radiológico adicional. A RMN neonatal confir-
mou a ASP, revelando um quiasma e nervos ópticos 
de morfologia normais, hipófise normal, corpo caloso 
completo mas globalmente fino, sem esquizencefalia 
e ventrículos de dimensões normais.

Na altura da escrita a criança tem 1 ano de idade e 
apresenta um desenvolvimento neurológico normal. 
Conclusão: Para além da ASP ser um achado eco-
gráfico raramente descrito no período pré-natal, o 
seu diagnóstico pode ser difícil devido a artefactos 
ecográficos semelhantes que simulam a presença 
do SP em images axiais standard. A RMN cerebral 
fetal é importante para o diagnóstico de anomalias 
mais subtis associadas, particularmente nos fetos 
que aparentam ter agenesia isolada. O prognóstico 
pós-natal de casos aparentemente isolados de ASP 
permanece controverso, pois pode estar associado 
com distúrbios citoarqutecturais das camadas corti-
cais, não identificadas por RMN.

0058
CARCINOMA DE PEQUENAS CÉLULAS 
PRIMÁRIO DO ENDOMÉTRIO: UMA ENTIDADE 
RARA E AGRESSIVA

Andreia Rodrigues, Samuel Ribeiro, Inês Rato, Ana 
Rodrigues
Departamento de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina da 
Reprodução do Hospital de Santa Maria - CHLN, EPE, 
Lisboa, Portugal

Introdução: O carcinoma de pequenas células é 
um tipo de tumor que ocorre predominantemente no 
pulmão. Também pode atingir o aparelho genital fe-
minino, localizando-se mais frequentemente no colo 
do útero. O carcinoma de pequenas células primário 
do endométrio é uma entidade extremamente rara.
Caso: Apresentamos o caso de uma mulher com 62 
anos, pós-menopáusica há 14 anos , sem terapêutica 
hormonal, que recorreu ao Serviço de Urgência com 
queixas de dor pélvica, acompanhada de metrorra-
gia, aumento do volume abdominal e perda subjecti-
va de peso, com 5 meses de evolução, constatando-
se na observação uma volumosa massa supra-pú-
bica dolorosa. Foi internada para alívio sintomático 
e investigação etiológica do quadro clínico. Realizou 
histeroscopia com biópsia do endométrio, cujo estu-
do anatomopatológico revelou carcinoma de peque-
nas células. O estadiamento com tomografia compu-
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torizada, 2 semanas após o diagnóstico, demonstrou 
disseminação abdomino-pélvica, pelo que foi subme-
tida a quimioterapia com carboplatina e etoposido. 
Veio a falecer 9 dias após o ciclo de quimioterapia. 
Comentário: No nosso caso, o carcinoma de peque-
nas células primário do endométrio revelou tratar-se 
de uma doença rapidamente invasiva. A divulgação 
de casos clínicos poderá contribuir para aumentar o 
grau de suspeição e melhorar a abordagem diagnós-
tica dos mesmos .

0060
GRAVIDEZ HETEROTÓPICA UM CASO DE 
CONCEPÇÃO ESPONTÂNEA 

Ana Sousa, Ana Moreira, António Lanhoso
Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, Santa Maria 
da Feira, Portugal

Introdução: Gravidez heterotópica define-se pela 
existência de duas gestações simultâneas, uma de lo-
calização intrauterina e uma com localização ectópica. 
É uma condição rara no contexto de gravidez espon-
tânea (1:30000), mas, com o advento das técnicas de 
procriação medicamente assistida, a sua incidência 
tem vindo a aumentar, atingindo valores de 1:500, nal-
gumas séries. O diagnóstico tende a ser mais tardio 
que nas gestações ectópicas isoladas, sendo maior 
a taxa de ruptura à apresentação. O tratamento deve 
ser dirigido ao local de implantação e o menos inva-
sivo possível, no sentido de preservar uma gestação 
intrauterina viável, estando contraindicado o tratamen-
to sistémico com metotrexato. O tratamento cirúrgico 
é a opção de primeira linha na gravidez tubar, sendo 
desejável a via laparoscópica (se existe estabilidade 
hemodinâmica). A injecção intrasacular de KCl é uma 
alternativa, na ausência de ruptura. A taxa de aborta-
mento espontâneo da gravidez intrauterina é de 1:3.
Caso Clínico: Os autores apresentam um caso de 
gravidez heterotópica de concepção espontânea 
(com gravidez tubar e intrauterina). Trata-se de uma 
mulher de 31 anos, com quadro de dor pélvica, a 
quem foi diagnosticada uma gravidez ectópica tu-
bar rota, tratada com salpingectomia laparoscópica. 
Cerca de 6 semanas depois, foi diagnosticada uma 
gravidez intrauterina, com 11 semanas, que evoluiu 
até ao termo, sem complicações. Às 38 semanas 
de gestação, foi diagnosticada uma pré-eclampsia e 
efectuado o parto de um nado-vivo saudável.
Discussão: O diagnóstico de gravidez heterotópica 
é geralmente atrasado pela visualização inicial de 

uma gestação intrauterina e posterior detecção da 
gestação ectópica. Este caso clínico mostra que a 
ordem inversa também pode verificar-se.

É necessário um elevado nível de suspeição para 
um diagnóstico e tratamento precoces, minizando os 
riscos médicos e optimizando o prognóstico.

0061
SÍNDROME DE ENCEFALOPATIA POSTERIOR 
REVERSÍVEL (PRES) E ECLÂMPSIA - RELATO 
DE CASO CLÍNICO E REVISÃO DA LITERATURA

Emídio Vale Fernandes, Fedra Rodrigues, Luís Bra-
ga, Carla Monteiro, Luís Carvalho, Ana Margarida 
Rodrigues, Domingos Jardim Pena
Hospital de Braga, Braga, Portugal

Introdução: A síndrome de encefalopatia posterior 
reversível (PRES) constitui uma entidade clínico-
neurorradiológica recentemente descrita (1996), de 
patogénese ainda amplamente desconhecida, cujo 
diagnóstico diferencial deve estar presente em si-
tuações de pré-eclâmpsia/eclâmpsia. A maioria das 
doentes apresenta elevação tensional aguda, con-
tudo estão descritos casos com elevação tensional 
moderada ou mesmo com tensão arterial (TA) nos 
valores normais. A apresentação clínica inclui a pre-
sença de cefaleias, náuseas, vómitos, perturbação 
mental, convulsões, distúrbios visuais e/ou coma. O 
padrão imagiológico típico envolve o atingimento da 
substância branca das regiões encefálicas posterio-
res, mas outras alterações podem ser observadas. 
A PRES é uma situação reversível quando precoce-
mente reconhecida e tratada.
Caso Clínico: Os autores propõem-se relatar o caso 
de uma puérpera, 15 anos de idade, sem anteceden-
tes patológicos relevantes, IIG IP (IVG 02/2009), parto 
às 41 semanas por cesariana (ausência de encrava-
mento), com analgesia epidural. A gravidez decorreu 
normalmente; serologias negativas (toxoplasmose 
não imune). No 1.º dia pós-operatório iniciou quadro 
de cefaleias occipitais bilaterais, que agravavam com 
o ortostatismo e aliviavam com o decúbito, associa-
das a vómitos e fotofobia; apresentava-se normoten-
sa, exame neurológico sem alterações e com edemas 
ligeiros dos membros inferiores. Foi estabelecido o 
diagnóstico de síndrome de hipotensão de líquor (pós-
analgesia epidural), e pediu-se RM céfalo-raquidiana, 
que corroborou o diagnóstico clínico. O quadro de ce-
faleias não regrediu completamente e no 4.º dia pós-
operatório a doente fez quadro de eclâmpsia, com cri-
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se convulsiva tónico-clónica generalizada associada a 
elevação tensional; analiticamente apresentava hipe-
ruricemia. Repetiu RM que revelou hipersinal cortical 
posterior, sugestivo de PRES.
Conclusões: A eclâmpsia constitui uma entidade 
clínica que cursa com significativa morbi-mortalida-
de obstétrica. O índice de suspeição clínica e o re-
conhecimento precoce da PRES nas doentes com 
eclâmpsia reveste-se de extrema importância, dado 
que um pronto controlo da TA reverterá uma possível 
progressão para isquemia, enfarte cerebral massivo 
e/ou morte.

0062
DIABETES GESTACIONAL: PREVALÊNCIA 
E COMPLICAÇÕES OBSTÉTRICAS ANÁLISE 
CASUÍSTICA DE 24 MESES 

Fátima Silva, Cátia Lourenço, Emília Cunha, Eva 
Ferreira, Sara Monteiro
CHVNGaia/Espinho, V.N.Gaia, Portugal

Introdução: A Diabetes Gestacional consiste numa 
das complicações mais frequentes da gravidez e 
com incidência crescente. O seu diagnóstico é mais 
frequente no 3º trimestre e pode ser feito através da 
glicemia em jejum ou após sobrecarga oral.
Objectivos: Análise retrospectiva dos casos com 
diagnóstico de diabetes gestacional cujo parto e de-
correu na nossa instituição hospitalar, no período de 
Janeiro de 2008 a Dezembro de 2009. Foram ava-
liados factores demográficos e antecedentes pesso-
ais das gestantes, parâmetros analíticos e desfecho 
materno-fetal.
Métodos: Consulta dos processos clínicos referen-
tes a todas as grávidas com diagnóstico de diabetes 
gestacional num período de dois anos (2008 e 2009) 
e posterior análise estatística.
Resultados: Contabilizaram-se 4109 partos (4202 
recém-nascidos), e 235 casos de diabetes gestacio-
nal, correspondente a uma prevalência de 5,7%. A 
idade das gestantes variou entre os 19 e os 45 anos, 
102 primíparas e 29 com antecedentes de Diabetes 
Gestacional. O diagnóstico foi mais frequente no 3º 
trimestre, e o tratamento foi dietético na maioria dos 
casos, com 13% das grávidas a necessitar de insuli-
noterapia. Das complicações associadas verificaram-
se 13 casos de HTA gestacional (3 pré-eclâmpsias), 
e 14 casos de parto pré-termo. A idade gestacional 
média na altura do parto foi de 39 semanas e a via 
de parto predominante foi a vaginal. Os resultados 

neonatais revelaram 100% de nados vivos, com mor-
bilidade neonatal registada em 39 casos; 15 casos 
de macrossomia fetal (6,4%), dos quais 12 não insu-
linotratados. A prova de reclassificação de diabetes 
gestacional foi negativa na maioria dos casos.
Conclusão: Os resultados alcançados demonstram 
uma incidência de diabetes gestacional na nossa 
amostra similar à descrita na literatura. O recurso a 
insulinoterapia permitiu diminuir algumas das compli-
cações associadas a esta patologia, tal como a ma-
crossomia fetal. Em geral o desfecho materno-fetal 
de gestações complicadas com diabetes vigiadas em 
consulta multidisciplinar é bom.

0063
TORSÃO ANEXIAL - A PROPÓSITO DE UM CASO 
CLÍNICO

Laura Raposo, Santos Paulo, Lourdes Santos, No-
gueira Martins
Hospital de São Teotónio, Viseu, Portugal

Introdução: A torsão anexial apesar de rara é a quin-
ta causa mais comum de emergência ginecológica 
cirúrgica. Habitualmente ocorre em mulheres com 
menos de 30anos(75%) e unilateralmente à direi-
ta(60%). Os factores de risco são: gravidez, indução 
da ovulação, tumores ováricos, cirurgia pélvica pré-
via ou anormalidades do desenvolvimento do tracto 
genital. Em 90% dos casos ocorre atraso no diagnós-
tico resultando em enfarte e necrose anexial.
Objectivos: Os autores descrevem um caso clínico 
de torsão anexial abordando a problemática do diag-
nóstico diferencial.
Caso Clínico: Mulher de 32anos, G1P1A0(cesariana 
há 4anos), com DIU e sem outros antecedentes re-
levantes. Iniciou quadro clínico de dor súbita na FID, 
com irradiação para região lombar e membro infe-
rior homolaterais, náuseas, vómitos e paragem do 
trânsito intestinal e urinário. Foi inicialmente avalia-
da pela equipa do Serviço de Urgência de Cirurgia 
Geral. Apresentava à palpação abdominal dor nos 
quadrantes inferiores predominantemente na FID 
sem sinais de irritação peritoneal e à auscultação au-
sência de ruídos hidro-aéreos. Analiticamente apre-
sentava Hb9.2g/dl, PCR4,58mg/dl, β-HCG<2mUI/ml 
e restantes exames normais. A ecografia pélvica via 
abdominal evidenciou massa retro-uterina, sólida, 
hipoecogénica de aproximadamente 10cm e mode-
rada quantidade de líquido livre intra-abdominal. A 
TC abdomino-pélvica revelou formação no FSD com 
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10x10,5x7,9cm, limites irregulares e características 
de forte componente hemorrágico. A doente só foi 
avaliada pela equipa Serviço de Urgência de Gineco-
logia cerca de 36h após início do quadro clínico por 
dificuldade na exclusão dos diagnósticos diferenciais 
(apendicite aguda, abcesso apendicular). Apresenta-
va ao toque vaginal bimanual uma massa dolorosa 
na região anexial direita. A ecografia transvaginal 
confirmou as alterações imagiológicas. Foi submeti-
da a laparotomia exploradora e na evidência de tor-
são com necrose do anexo direito realizou-se a ane-
xectomia direita. Teve uma boa evolução pós-opera-
tória com alta ao 3ºdia. O estudo anatomo-patológico 
comprovou enfarte hemorrágico anexial direito. 
Conclusões: A apresentação clínica da torsão ovári-
ca é inespecífica tornando o diagnóstico diferencial 
um desafio.

0065
AVALIAÇÃO DA MORBILIDADE MATERNO- 
-FETAL EM GESTANTES COM HIPOTIROIDISMO 
CONGÉNITO

Lúcia Coutinho1, Gonçalo Inocêncio1, Sofia Cardo-
so1, Ana Maria Maia2, Teresa Azevedo2, Joana Vi-
laverde2, Jorge Dores2, Joaquim Gonçalves1, Clara 
Silva1

1Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, Unidade 
Maternidade Júlio Dinis - Centro Hospitalar do Porto, 
Porto, Portugal, 2Serviço de Endocrinologia - Centro 
Hospitalar do Porto, Porto, Portugal

Introdução: O hipotiroidismo congénito afecta até 
1/3000 recém-nascidos, sendo causa de anomalia 
do desenvolvimento psicomotor. A implementação do 
rastreio neonatal e o tratamento precoce desta doen-
ça permitiu o desenvolvimento de adultos saudáveis 
e sua procriação, pelo que hoje não é raro lidarmos 
com grávidas com hipotiroidismo congénito e conse-
quentes riscos obstétricos, requerendo a atenção es-
pecial de Obstetras e Endocrinologistas.

Analisam-se seis gravidezes afectadas por hipoti-
roidismo congénito materno.
Casos Clínicos: Seis gravidezes em cinco mulheres 
de idades compreendidas entre 20 e 28 anos, com 
hipotiroidismo congénito causado por ectopia sublin-
gual (três casos), hipoplasia glandular (um caso) e 
dishormonogénese (um caso), diagnosticadas e tra-
tadas desde o período neonatal. Apenas uma delas 
apresentava anomalia ligeira nos testes psicomoto-
res na infância. Todas as gravidezes ocorreram sob 

tratamento com levotiroxina. Apenas duas destas 
gravidezes foram planeadas pela mulher com auto-
ajustamento precoce da dose de levotiroxina. Houve 
um caso de auto-suspensão da medicação por cefa-
leias entre as 4 e as 9 semanas de gestação. As res-
tantes iniciaram o ajustamento terapêutico entre as 
8 e as 16 semanas de acordo com os valores de T4 
e TSH. Ao longo da gravidez, como previsto, todas 
tiveram aumento das necessidades hormonais. O iní-
cio da vigilância obstétrica ocorreu entre as 8 e as 16 
semanas. As gravidezes evoluíram sem intercorrên-
cias graves. Os partos ocorreram no termo, dois de-
les por cesariana. Resultaram seis recém-nascidos 
com boa vitalidade, pesando de 3000 a 3560g, sem 
complicações neonatais.
Conclusão: Apresentam-se seis casos de sucesso 
para os quais foi decisivo o ajuste posológico preco-
ce e constante ao longo da gravidez. É satisfatório 
constatar que, actualmente, não só se evitam com-
plicações precoces e tardias do hipotiroidismo con-
génito, mantendo a capacidade reprodutiva, como se 
evitam anomalias do desenvolvimento psicomotor na 
descendência.

0066
NEUROSSÍFILIS E GRAVIDEZ - A PROPÓSITO DE 
UM CASO CLÍNICO

Emídio Vale Fernandes, Luís Braga, Fedra Rodri-
gues, Carla Monteiro, Luís Carvalho, Ana Margarida 
Rodrigues, Judite Barros, Domingos Jardim Pena
Hospital de Braga, Braga, Portugal

Introdução: A sífilis constitui um problema global 
de saúde pública, afectando 12 milhões de pesso-
as anualmente, com significativa morbi-mortalidade. 
Durante a gravidez, apesar de apresentar diagnósti-
co simples e tratamento eficaz, a sífilis prevalece em 
níveis alarmantes, principalmente nos países subde-
senvolvidos. A evolução clínica da doença é classica-
mente dividida em estadios e o risco de transmissão 
vertical aumenta nos estadios mais precoces e com 
idade gestacional mais avançada.
Caso Clínico: Os autores propõem-se relatar o caso 
de uma grávida, 25 anos, primigesta, enviada pelos 
Cuidados de Saúde Primários, às 29 semanas de ges-
tação, por seropositividade para sífilis. Antecedentes 
de distonia generalizada, epilepsia e défice cognitivo. 
Gravidez não programada (falha contraceptiva) e mal 
vigiada. Foi decidido internamento, confirmando-se o 
diagnóstico de neurossífilis por punção lombar. RM 
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cerebral – lesões sequelares corticosubcorticais bi-
laterais (frontoparietais). Ecocardiograma materno, 
ecografia obstétrica e ecocardiograma fetal sem al-
terações. Pela evidência do atingimento neurológico, 
corroborada pelos métodos auxiliares de diagnós-
tico, propôs-se terapêutica com penicilina G, que o 
casal recusou, tendo-a protelado para o período pós-
parto. Continuou vigilância na consulta hospitalar 
e teve parto distócico (ventosa), às 40 semanas+6 
dias – recém-nascido vivo e viável, sexo masculino, 
IA-9/10/10, 3960g, internado nos primeiros 14 dias 
de vida por neurossífilis congénita (seropositividade, 
sem aparentes alterações morfológicas).
Conclusões: Os fluxos migratórios populacionais 
provenientes de regiões com elevada prevalência 
de sífilis têm provocado um aumento da incidência 
da doença na Europa ocidental. A sífilis não tratada 
durante a gravidez, especialmente a sífilis precoce, 
pode levar à morte fetal, neonatal ou distúrbios in-
fantis, como surdez, alterações neurológicas e de-
formidades ósseas. A sífilis congénita pode ser pre-
venida com detecção precoce da infecção materna 
e tratamento (durante a terapêutica com penicilina 
pode ocorrer a reacção de Jarisch-Herxheimer, que 
pode associar-se a parto pré-termo e morte fetal in 
utero). É mandatória a vigilância posterior, materna 
e pediátrica.

0068
GRAVIDEZ ECTÓPICA DO CORNO UTERINO AS-
SINTOMÁTICA- CASO CLÍNICO 

Ana Brandão, Teresa Miranda, Sofia Saleiro, Ro-
gério Ferreira, Paulo MouraMaternidade Daniel de 
Matos-HUC, Coimbra, Portugal

Introdução: A gravidez ectópica ocorre, em mais 
de 97% dos casos, na trompa. Destes casos, 75% 
ocorrem na porção ampular, 10% na porção ístmica, 
5% nas fímbrias e 2-4% na porção intersticial termi-
nal. A tríade sintomática clássica, presente em 45% 
das pacientes, é metrorragia, dor abdominal e massa 
pélvica. Perante esta sintomatologia o diagnóstico di-
ferencial faz-se entre gravidez inicial, aborto espon-
tâneo, mola hidatiforme e gravidez ectópica. Hoje em 
dia o diagnóstico é habitualmente realizado com o 
auxílio da ecografia transvaginal, doseamento de B-
HCG e, por vezes, laparoscopia diagnóstica.
Caso Clínico: Grávida com 8 semanas de amenor-
reia, assintomática, que em ecografia realizada para 
datar a gravidez apresenta útero com eco endome-

trial de 15mm, sem saco gestacional intra-uterino. 
Ovários normais e ausência de derrame no fundo 
de saco de Douglas. Contudo, observava-se a este 
nível uma formação arredondada com área central 
anecogénica apontando para gravidez extra-uterina. 
Perante a ausência de sintomatologia dolorosa e 
massa pélvica palpável foi colocada a hipótese de 
aborto tubar e foi pedida B-HCG (20580 mlU/ml). Nos 
dias seguintes, as imagens ecográficas e B-HCG 
crescente suscitaram outras hipóteses diagnósticas. 
Ao fim de três dias, em nova reavaliação ecográfica, 
constatou-se a existência de imagem sugestiva de 
uma gravidez tubar junto ao ângulo uterino esquer-
do, com moderado derrame pélvico. A laparotomia 
exploradora confirmou a presença desta formação 
ovalada, rota, englobando o corno uterino e toda a 
porção intersticial da trompa. Realizou-se salpingec-
tomia esquerda, cujo estudo histológico confirmou a 
gravidez tubar esquerda da porção intersticial.
Conclusão: O diagnóstico de gravidez ectópica 
pode ser um desafio. Devemos ter sempre em men-
te as localizações menos típicas desta entidade para 
evitar consequências mais sérias.

0069
CARCINOMA EPIDERMÓIDE DO OVÁRIO COM 
ORIGEM EM TERATOMA QUÍSTICO

Catia Carnide, Rita Sousa, Elizabeth Castelo Bran-
co, Paulo Correia, Daniel Pereira da Silva
IPO Coimbra, Coimbra, Portugal

Introdução: O Teratoma Quístico Maduro é o tumor 
ovárico de células germinativas mais frequente, sen-
do responsável por 10-20% dos tumores do ovário 
em mulheres na idade reprodutiva. É constituído por 
tecido bem diferenciado com origem nas três cama-
das germinativas (ectoderme, mesoderme e endo-
derme). O seu potencial de transformação maligna 
é inferior a 2%, podendo ocorrer a partir de qualquer 
camada germinativa. O Carcinoma Epidermóide pri-
mário do ovário é extremamente raro, tendo mais fre-
quentemente origem no Teratoma Quístico, e ocorre 
em 0.7-2% dos casos.

Devido à raridade desta patologia, os autores 
descrevem um caso clínico.
Caso Clínico: Doente de 37 anos, assintomática, re-
alizou ecografia pélvica de rotina que revelou uma 
lesão heterogénea na região anexial direita com 
119x65mm, sugestiva de Teratoma Quístico do ovário. 
A tomografia axial computorizada foi favorável a esta 
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hipótese diagnóstica. Após abordagem cirúrgica (ane-
xectomia direita), o estudo histopatológico revelou tra-
tar-se de Teratoma Quístico com malignização sob a 
forma de Carcinoma Epidermóide bem diferenciado. 
A doente foi referenciada a um Centro diferenciado, 
onde foi submetida a histerectomia total, anexectomia 
esquerda, linfadenectomia pélvica e lombo-aórtica, e 
omentectomia infra-cólica. O resultado histopatológi-
co revelou metástases a nível do corpo uterino, do 
ligamento largo direito, do ovário esquerdo, peritoneu 
vesical e cólon sigmóide (estádio IIIb).

Actualmente completou o 1º ciclo de Quimiotera-
pia (BEP), mantendo-se em vigilância clínica.
Discussão: Apesar da transformação maligna do 
Teratoma Quístico do ovário ser extremamente rara, 
deve ser mantida em mente esta hipótese diagnósti-
ca, especialmente nas formações quísticas de gran-
des dimensões. Este tipo de neoplasia é geralmente 
um achado anatomopatológico. O diagnóstico preco-
ce é essencial uma vez que o prognóstico é reser-
vado.

0070
DOENÇA DE PAGET DO MAMILO – CASUÍSTICA 
DE 15 ANOS DA MATERNIDADE DR ALFREDO 
DA COSTA

Alexandra Queirós, Neuza Mendes, Lucia Correia, 
Sara Valadares, Rosário Fernandes, Pedro Sereno
Maternidade Dr Alfredo da Costa, Lisboa, Portugal

Introdução: A doença de Paget (DPM) do mamilo 
é uma apresentação rara neoplasia da mama e em 
95% dos casos está associada a um carcinoma duc-
tal subadjacente.
Doentes e métodos: Estudo descritivo transversal 
dos casos de Doença de Paget diagnosticados na 
Unidade de Patologia Mamária da Maternidade Dr Al-
fredo da Costa entre os anos de 1996 e 2010. Foram 
estudadas as seguintes variáveis: idade, paridade, 
IMC, status hormonal, factores de risco para doen-
ça mamária, características do tumor, tratamento e 
follow-up.
Resultados: Foram encontrados 11 casos de DPM. 
A mediana de idades foi 54 anos, IMC médio 28 kg/
m2 tendo a maioria (63,6%) excesso de peso ou 
obesidade. Seis mulheres encontravam-se em idade 
fértil e destas, uma estava grávida. Das restantes 5 
mulheres em período pós menopausa apenas uma 
fazia terapêutica hormonal. A doença apresentou-
se como lesão eczematoza do mamilo em 5 casos, 

como lesão infra-clínica em 4 casos e em 2 casos 
como nódulo palpável.

Em quase todos os casos foram encontrados car-
cinomas ductais invasivos (CDI) associados, à ex-
cepção de 1 caso de carcinoma ductal in situ e de 
outro com biópsia de CDI mas sem tumor na peça 
de mastectomia. Quatro tumores eram de localiza-
ção central, 4 no quadrante supero-externo e os res-
tantes 3 tumores pelos outros diferentes quadrantes. 
Todas a mulheres foram submetidas a mastectomia 
(M) e esvaziamento ganglionar axilar, à excepção de 
uma que fez M e biópsia do gânglio sentilena. Uma 
doente fez quimioterapia neoadjuvante, 7 quimiote-
rapia adjuvante, 3 radioterapia e 5 hormonoterapia 
complementar.

O follow-up após tratamento variou de 0 a 14 
anos, ocorreram 2 mortes, 3 recidivas da doença e 
uma neoplasia contra-lateral.
Conclusões: O número pequeno de casos encontra-
dos confirma que se trata de uma lesão rara contudo 
não permite avaliar se a DPM associada a CDI terá 
um prognóstico diferente.

0071
GRAVIDEZ APÓS TRANSPLANTE CARDÍACO: 
CASO CLÍNICO

Luisa Machado, Maria Júlia Maciel, Diogo Ayres 
Campos
Hospital de S.João, Porto, Portugal

Introdução: A gravidez após transplante cardíaco 
tem sido desencorajada na maior parte dos centros 
de transplante, devido ao aumento da morbilidade 
materna e fetal, decorrentes das alterações hemo-
dinâmicas e imunológicas da gravidez e dos efeitos 
laterais dos fármacos imunossupressores. Apesar 
disso, desde que a primeira gravidez com sucesso 
foi descrita em 1988, o número de casos tem aumen-
tado um pouco por todo o mundo.
Caso Clínico: Gestação não planeada numa mulher 
de 32 anos, primigesta, submetida a transplante car-
díaco seis anos antes devido a uma miocardiopatia 
dilatada familiar. Mantendo a terapêutica com ci-
closporina, prednisona e aspirina, manteve uma boa 
função biventricular durante toda a gestação. Não 
houve intercorrências até às 35 semanas, altura em 
que foi internada para vigilância, no contexto de uma 
subida tensional. O parto ocorreu às 37 semanas por 
cesariana, tendo sido efectuada laqueação tubária. 
Durante a cirurgia ocorreu uma atonia uterina que 
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não respondeu à terapêutica médica, pelo que foram 
realizadas suturas de B-Lynch. O recém-nascido do 
sexo masculino pesava 2530 g e apresentava um ín-
dice de Apgar 9/10. A puérpera apresentou um episó-
dio de dispneia e cianose no segundo dia pós-parto. 
Foi excluída a hipótese de tromboembolismo pulmo-
nar, entre outras, e a situação reverteu espontane-
amente nas 24 horas seguintes. Após 18 meses, a 
criança apresenta um desenvolvimento neuropsico-
motor adequado à idade e a mãe mantém uma fun-
ção biventricular preservada.
Conclusões: À semelhança de um número restrito 
de casos descritos na literatura, é possível ocorrer 
uma gravidez com bom desfecho materno-fetal após 
transplante cardíaco.

0072
SÍNDROME DE SUSAC – A PROPÓSITO DE UM 
CASO CLÍNICO

Bárbara Faria, Ana Isabel Rei, Eulália Galhano
Maternidade Bissaya Barreto, Coimbra, Portugal

A síndrome de Susac é uma microangiopatia de origem 
desconhecida manifestando-se como uma tríade clíni-
ca caracterizada por encefalopatia, hipoacúsia e altera-
ções visuais.O seu curso é normalmente monofásico e 
autolimitado, afectando sobretudo mulheres entre os 18 
e 40 anos. Ao exame histopatológico são observados 
microenfartes na cóclea, pequenas arteríolas da retina 
e cérebro, causados por vasculopatia não-inflamatória. 
A RMN é de grande valor diagnóstico, assim como a 
angiografia fluoresceínica e o audiograma. Devido à 
sua raridade e fisiopatologia indeterminada, tem sido 
dificil estabelecer a terapêutica mais acertiva.

SRF, 31 anos, G2P1, orientada do serviço de 
neurologia, onde estava internada por perturbações 
visuais, auditivas, diminuição da força nos MI e es-
tado confusional de início recente, para a MBB, por 
diagnóstico de gravidez de 14 semanas. Os exames 
efectuados, nomeadamente RMN, EEG, ecografia 
cardíaca e carotídea e a resposta à terapêutica com 
corticoides e imunoglobulina levaram, por exclusão, 
à suspeita diagnóstica de Síndrome de Susac.

O quadro clínico foi-se deteriorando progressiva-
mente na gravidez pelo que foi decidida a programa-
ção do parto por cesariana às 37 semanas. A inter-
venção decorreu sob anestesia geral, sem intercor-
rências para a mãe e recém-nascido.

A Síndrome de Susac é uma patologia rara e de 
diagnóstico diferencial complexo pelo que é de en-

fatizar a importância da sua investigação pois trata-
se de uma entidade que pode estar a ser subdiag-
nosticada. O aparecimento dos sintomas durante a 
gravidez pode apontar para uma provável influência 
hormonal na sua patogenia, ou simplesmente refor-
çar que factores de “stress” têm importância no de-
sencadeamento das crises.

0073
DESFECHO REPRODUTIVO APÓS 
METROPLASTIA HISTEROSCÓPICA _ ESTUDO 
RETROSPECTIVO DE DEZ ANOS

Sílvia Fernandes, Ana Maçães, Elsa Nunes, Joana 
Belo, Helena Leite
Departamento de Saúde da Mulher, Serviço de Ginecolo-
gia, Centro Hospitalar de Coimbra, Coimbra, Portugal

Introdução: O septo uterino é a anomalia uterina 
congénita mais frequente. Apesar de as doentes se-
rem frequentemente assintomáticas, têm uma maior 
taxa de complicações obstétricas. A metroplastia his-
teroscópica está particularmente indicada quando 
existe história pessoal de abortos de repetição, em 
mulheres com mais de 35anos e infertilidade primá-
ria; e, previamente à realização de técnicas de pro-
criação medicamente assistida.
Material e Métodos: Realizado um estudo retros-
pectivo com revisão de 14 casos de mulheres infér-
teis submetidas a metroplastia histeroscópica entre 
Janeiro de 2000 e Junho de 2010. As metroplastias 
foram realizadas por ressectoscopia com Ansa Versa 
Point ou Agulha Monopolar.

Os parâmetros analisados foram: idade; tipo de 
septo; malformações associadas; duração da infer-
tilidade primária/secundária; outros factores de in-
fertilidade; complicações obstétricas antes e após a 
cirurgia; duração da cirurgia, do internamento e com-
plicações.
Resultados: A média de idade das doentes foi de 
33anos. Das doentes analisadas 12 tinham infertili-
dade secundária (duração média de 3,5 anos) e duas 
infertilidade primária. Das doentes com infertilidade 
secundária, 7 tinham um aborto espontâneo (AE), 
4 dois ou mais AE e uma tinha um parto pré-termo. 
Outros factores de infertilidade identificados foram 
oligoastenospermia, síndrome de ovário poliquístico, 
miomas uterinos, hiperprolactinémia e um caso de 
falência ovárica precoce. A duração média da metro-
plastia histeroscópica quando realizada isoladamen-
te foi 30 de minutos. Ocorreu um caso de perfuração 
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uterina. 64% das doentes obteve gravidez após a 
cirurgia: uma gravidez tubar, três doentes cuja gravi-
dez terminou com AE e quatro doentes com parto de 
termo não complicado.
Conclusões: A metroplastia histeroscópica é um 
procedimento simples, rápido e com baixa taxa de 
complicações. Possibilita a correcção da anatomia 
uterina e uma melhoria do desfecho obstétrico, com 
diminuição da incidência de abortos espontâneos 
para 28%. Após a metroplastia histerscópica obtive-
mos uma taxa de partos de termo, não complicados, 
de 29%.

0074
UM AZAR NUNCA VEM SÓ! -NOVO TUMOR 
PRIMÁRIO IPSILATERAL DA MAMA

Sílvia Fernandes, Ana Maçães, Fátima Peralta, Joa-
na Belo, António Azinhais
Departamento de Saúde da Mulher, Serviço de Ginecolo-
gia, Centro Hospitalar de Coimbra, Coimbra, Portugal

Introdução: O carcinoma da mama é o tumor malig-
no com maior incidência na mulher. Os programas de 
rastreio têm contribuído para um diagnóstico precoce 
e possibilidade de tratamento cirúrgico mais conser-
vador. O conhecimento da biologia tumoral tem per-
mitido a utilização de novas terapêuticas, com dimi-
nuição na mortalidade.
Caso Clínico: Mulher, 35anos, saudável; menarca 
aos 13 anos; Igestação/I parto aos 18 anos; ama-
mentou dois meses; contracepção com estro-proges-
tativo três anos; sem história familiar de carcinoma. 
Referenciada à consulta em 1985 por auto-detecção 
de nódulo na mama direita (MD). Ao exame clínico 
apresentava nódulo no quadrante inferior-externo 
(QIE), duro, com dois centímetros de diâmetro, sem 
adenopatias palpáveis. A mamografia e ecografia 
mamária revelaram um nódulo de benignidade duvi-
dosa. O estudo citológico da PAAF revelou “células 
com alta capacidade proliferativa”. Proposta para bi-
ópsia excisional, cujo estudo extemporâneo revelou 
displasia fibroquística. Contudo, o estudo histológico 
definitivo revelou “foco de carcinoma ductal invasi-
vo”. Realizada linfadenectomia axilar, sem metásta-
ses ganglionares ao exame histológico.

21anos após o diagnóstico inicial, refere mastal-
gia à direita e à palpação identificou-se um nódulo 
duro no QIE. A mamografia e ecografia mamária re-
velaram “nódulo de 24mm possivelmente relacionado 
com recidiva”. Foi feita Biópsia Promag cujo estudo 

histológico revelou “carcinoma mucinoso com recep-
tores hormonais positivos”. Após revisão de lâminas, 
confirmou tratar-se de novo tumor primário. Foi re-
alizada mastectomia e terapêutica adjuvante com 
Tamoxifeno. Actualmente no quarto ano de vigilância 
clínica e livre de doença.
Conclusões: Mulheres com antecedente de carcino-
ma da mama devem manter vigilância periódica, para 
detecção precoce de recidivas locais e/ou de novos 
tumores primários. A maioria dos segundos tumores 
ipsilaterais são recidivas locais contudo, a possibili-
dade de se tratar de novo tumor primário deve ser 
excluída. Essa distinção é fundamental no processo 
de decisão terapêutica e avaliação prognóstica, uma 
vez que a recidiva local está associada a um pior 
prognóstico.

0075
GRAVIDEZ ECTÓPICA CERVICAL: 
TRATAMENTO BEM SUCEDIDO COM 
METOTREXATO INTRAMUSCULAR

Ana Moreira2, Daniela Freitas2, José Carlos Silva1, 
Carlinda Cruz1, António Lanhoso1

1Hospital de São Sebastião, Santa Maria da Feira, Portu-
gal, 2Hospital de São João, Porto, Portugal

Introdução: A gravidez ectópica cervical constitui 
menos de 1% de todas as gestações ectópicas, sen-
do uma das principais causas de mortalidade mater-
na no primeiro trimestre. Quanto mais avançada a 
gravidez, maior o risco de hemorragia maciça e con-
sequente histerectomia para tratamento da mesma. 
Nos casos assintomáticos, o tratamento de escolha 
consiste na administração local ou sistémica de me-
totrexato (MTX). A eficácia do tratamento associa-se 
aos seguintes factores: Beta-HCG <10 000 UI/mL; 
Idade gestacional <9 semanas; ausência de activi-
dade cardiaca embrionária e comprimento crânio-
caudal <10 mm.
Caso Clínico: Mulher de 34 anos, nuligesta, com 5 
semanas e 1 dia de amenorreia e teste imunológico 
de gravidez positivo, recorreu ao serviço de urgên-
cia por apresentar perda hemática vaginal escassa, 
assintomática, com 5 dias de evolução. A ecografia 
transvaginal (tv) revelou a presença de imagem hi-
poecóica, com 10 mm, sugestiva de saco gestacional 
intrauterino. Cinco dias mais tarde recorreu nova-
mente à urgência pelas mesmas queixas. Na eco-
grafia tv visualizava-se saco gestacional na região 
cervical, com embrião de 4 mm e vesicula vitelina, e 
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pseudosaco intrauterino com 10 mm de diâmetro. A 
beta-HCG era de 6921 mUI/mL.

Iniciou tratamento com MTX intramuscular (50 
mg/m2), tendo expulso ao 3º dia, com perda hemá-
tica vaginal moderada, um saco gestacional intacto.
Conclusões: O acesso generalizado à ecogafia e o 
rápido doseamento sérico da Beta-HCG, permitem o 
diagnóstico de gravidez ectópica cervical em fases 
iniciais. O tratamento conservador com MTX intra-
muscular é então possível, sendo um método eficaz, 
seguro, que possibilita a preservação do útero e da 
fertilidade. A perda hemática vaginal, em mulheres 
com Beta – HCG positiva, é um sinal precoce nos 
casos de gravidez ectópica cervical, não devendo 
nunca ser desvalorizado.

0076
COLESTASE INTRA-HEPÁTICA DA GRAVI-
DEZ - CASUÍSTICA DA MATERNIDADE DO 
H.D.ESTEFÂNIA

André Reis Correia, Vanessa Gomes Olival, Naiegal 
Pereira, Ana Ravara Bello, Manuela Caetano, Fazila 
Mahomed
Serviço de Ginecologia/Obstetrícia - Hospital D. Estefâ-
nia, CHLCentral, Lisboa, Portugal

Introdução: A CIHG é uma patologia que surge ha-
bitualmente na 2ª metade da gestação e tem carácter 
recorrente.
Objectivo: Determinar a incidência da patologia, o 
outcome obstétrico e fetal das grávidas com diagnós-
tico de CIHG.
Métodos: Estudo retrospectivo, de Janeiro/2004 
a Outubro/2010. Variáveis estudadas: referentes à 
grávida (idade, antecedentes obstétricos), gravidez 
(idade gestacional ao diagnóstico, conduta clínica) e 
parto (incluindo complicações intra-parto), bem como 
complicações maternas/fetais pós-parto.
Resultados: 57 grávidas (incidência 0,41% - 
57/14053), com idade média 31,5±5,8 anos, 56,1% 
nulíparas e 36% com antecedentes pessoais de 
CIHG. A sintomatologia surgiu em média às 33,8±3,1 
semanas (S). Em 55,9% procedeu-se a internamento 
imediato (IG 35±2,7S), 44,1% foram vigiadas em am-
bulatório (IG 32,1±3S), em média durante 3,7±1,9S. 
57,9% necessitaram de terapêutica médica. Em 65% 
procedeu-se a indução do trabalho de parto, na maio-
ria dos casos pela idade gestacional (≥37S); 17,5% 
iniciaram trabalho de parto espontâneo (70% pré-ter-
mo). Cesariana em 38,6%, das quais 72,7% em âm-

bito de urgência. 22,2% de casos de CTG intra-parto 
não tranquilizador e em 15,8%,líquido amniótico me-
conial. A idade gestacional média ao nascimento foi 
36,2±2,2S; 38,6% RN prematuros (2/3 iatrogénicos), 
tendo-se verificado 1 caso de hemorragia pós-parto, 
3 de febre puerperal e 1 de asfixia neonatal grave.
Discussão: Patologia de baixa incidência, recorren-
te, atingindo frequentemente grávidas de grupo etário 
superior. Associa-se a marcada iatrogenia, prematu-
ridade, risco de distócia e sofrimento fetal intra-parto. 
Estes dados estão de acordo com a literatura.

0077
RECÉM-NASCIDOS DE MUITO BAIXO PESO E 
PATOLOGIA OBSTÉTRICA ASSOCIADA: ANÁLI-
SE DE 2 ANOS 

Sílvia Couto, Susana Marcelino, Filipa Caldeira, Ber-
ta López
Hospital Garcia de Orta, Almada, Portugal

Introdução: Entende-se por Recém-Nascido de 
muito baixo peso (RNMBP) o nado-vivo com peso ≤ 
1500g. Nas últimas décadas, os avanços na tecnolo-
gia médica e melhoria dos cuidados prestados a ní-
vel hospitalar contribuíram para um decréscimo dos 
índices de mortalidade neonatal.

Os autores têm como objectivo a análise retros-
pectiva de 2 anos dos RNMBP, eventuais intercorrên-
cias durante a gravidez, antecedentes obstétricos e 
factores maternos demográficos associados.
Metodologia: Procedeu-se a um estudo retrospec-
tivo englobando todos os RNMBP nascidos entre 
Janeiro de 2004 e Dezembro de 2005 no nosso hos-
pital.
Resultados: Do total de 124 nascimentos na cate-
goria de RNMBP ocorridos no período considerado, 
obtivemos um total de 99 nados-vivos (21 gestações 
gemelares). Destes, 30 tiveram sepsis precoce, 15 
displasia broncopulmonar, 3 enterocolite necrotizante 
e 27 hemorragia intraventricular >GII. Faleceram 22 
e 29 foram transferidos para outro hospital, pelo que 
48 foram efectivamente seguidos na nossa Consulta 
de Desenvolvimento. Destes, 60% foram submetidos 
a avaliação da idade mental; apenas 8 demonstra-
ram QD<90,5 e 7 desenvolveram paralisia cerebral.
Analisaram-se os processos clínicos das 90 grávidas 
que tiveram um RNMBP. A maioria era nulípara, cau-
casiana, entre 19 e 29 anos de idade, com gesta-
ção compreendida entre as 26 e 28 semanas e foi 
submetida a cesariana (n=59). Obtivemos 30 casos 
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de Pré-Eclâmpsia, tendo 10 cursado com Síndrome 
HELLP, 34 casos de Restrição de Crescimento Fetal 
(RCF), 30 de Rotura Prematura de Membranas Pré-
Termo (RPMPT) e 4 de Descolamento de Placenta 
Normalmente Inserida.
Conclusões: Os autores concluem que, apesar de 
se tratar de uma amostra pequena, a maioria dos ca-
sos envolveu Pré-eclâmpsia, RCF e RPMPT e que 
a maioria dos nados-vivos apresentou complicações 
neonatais significativas e uma idade mental aos 3 
anos sem critérios de gravidade.

Este trabalho servirá de base para uma futura 
análise com maior amostragem e aplicação estatís-
tica.

0078
CONSULTA DE PATOLOGIA VULVAR: UM LUXO 
OU UMA NECESSIDADE?

Pedro Vieira-Baptista, Luísa Machado, Ana Rosa 
Costa, Carlos Alberto da Rocha, Jorge Beires
Hospital de São João, Porto, Portugal

Introdução: Num período de difícil conciliação entre 
a prestação de bons cuidados de saúde e os cortes 
orçamentais, é necessário encontrar o justo equilíbrio. 
Sendo a patologia vulvar e vaginal áreas tradicional-
mente relegadas para segundo plano, os autores ave-
riguaram se se justifica a existência de uma consulta 
exclusivamente orientada para estas questões.
Material e métodos: Foram revistos os casos obser-
vados na Consulta de Patologia Vulvar do Hospital 
de São João num período de um ano (Outubro de 
2009 a Outubro de 2010).

Resultados: Foram observadas na consulta 240 
doentes, tendo sido efectuados 376 diagnósticos 
(média de 1,4 diagnósticos/doente).

Os diagnósticos mais frequentes foram os de der-
matose (182 casos), distribuindo-se da seguinte forma: 
padrão espongiótico – 8; padrão acantótico – 34; padrão 
liquenóide/escleroso – 116; padrão acantolítico – 1; pa-
drão granulomatoso – 2; padrão vasculopático – 21.

Seguiram-se os diagnósticos de infecção (84 ca-
sos): herpes genital – 8; condilomas – 30, micoses 
– 28; vaginose bacteriana – 10; tricomoníase – 1; in-
fecção por Chlamydia/Neisseria – 5; molusco conta-
gioso – 2; abcesso vulvar – 1.

A patologia maligna e pré-maligna foi diagnostica-
da em 18 casos: cancro da vulva – 7; VIN – 9; VaIN 
– 1; AIN – 1.

Os quadros dolorosos ou disestésicos foram 11.

Foram ainda estudados 10 casos de úlcera vulvar 
aguda.
Conclusões: Foi identificado um elevado número 
de doentes com patologia com potencial de evolu-
ção maligna, tratando-se quase sempre de situações 
crónicas.

Um protocolo estrito e sistemático de estudo das 
infecções e úlceras vulvares agudas permitiu um 
diagnóstico etiológico na maioria dos casos.

Salienta-se o baixo número de casos de dor vul-
var em relação ao esperado, provavelmente por ocul-
tação das doentes e/ou não referenciação.

Os autores acreditam que a especialização nesta 
área facilita não só o reconhecimento de padrões de 
doença, mas também um diagnóstico e tratamento 
eficazes.

0079
INDUÇÃO LAPAROSCÓPICA DA OVULAÇÃO NO 
SÍNDROME DO OVÁRIO POLIQUÍSTICO

Carine Marinho, Rita Sousa, Lúcia Coutinho, Joana 
Mesquita-Guimarães, Rosa Macedo, Rosália Cubal, 
Cláudia Lourenço
Centro Hospitalar do Porto, Porto, Portugal

Introdução: O Síndrome do Ovário Poliquístico (SOP) 
representa actualmente o mais importante distúrbio hor-
monal feminino, atingindo uma incidência entre 5-10%. 
É caracterizada por um excesso de produção de andro-
génios pelos ovários, responsável por sintomas como 
oligo/aménorreias, hirsustismo e acne, entre outros. 
Está igualmente envolvida em distúrbios reprodutivos, 
endócrinos, neoplásicos e metabólicos aumentando, 
por exemplo, o risco de doença cardiovascular.

Os doentes com SOP apresentam elevada taxa 
de infertilidade por anovulação. A sua fisiopatologia/
etiologia ainda permanece desconhecida. O citrato 
de clomifeno e/ou metformina, juntamente com per-
da ponderal (nos casos de IMC >25) constituem o 
tratamento de primeira linha (com cerca de 70%-90% 
de ovulação). No entanto, cerca de 20% são resis-
tentes, sendo a cirurgia laparoscópica um alternativa 
terapêutica a ser considerada.

A cirúrgia laparoscópica permite induzir ovulação 
nas SOP resistentes ao tratamento médico. Esta 
técnica tem sido cada vez mais utilizada devido aos 
bons resultados obtidos (80% de ovulação).
Objectivos: Avaliar quais os efeitos da indução lapa-
roscópica da ovulação sobre o perfil endócrino, perfil 
clínico e o perfil reprodutivo.
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Metodologia: Foi realizado uma estudo retrospecti-
vo baseado numa amostra constituída por doentes 
submetidas a esta cirurgia (cerca de 50 casos), entre 
2000 e 2010, no Centro Hospitalar do Porto.
Resultados: Em análise. Serão apresentados os 
parâmetros de sucesso da cirurgia laparoscópica 
(drilling dos ovários) no SOP.
Conclusões: Esperamos demonstrar que a indução 
laparoscópica da ovulação apresenta uma alternati-
va de tratamento válida no SOP, mostrando benefí-
cios não só em termos de sucesso reprodutivo, mas 
também a nível clínico e endócrino.

0080
GRAVIDEZ ECTÓPICA ABDOMINAL: A 
PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

Neusa Teixeira, Luís Castro, Arlindo Ferreira
Hospital de Braga, Braga, Portugal

Introdução: A gravidez ectópica (GE) abdominal é 
uma entidade nosológica rara, de diagnóstico difícil 
e associada a morbi-mortalidade materno-fetal sig-
nificativa. A localização abdominal é responsável por 
cerca de 1,3% dos casos de GE. Pode resultar de um 
aborto tubar ou rotura tubária (GE secundária) ou, 
mais raramente, da implantação directa do produto 
de concepção na cavidade peritoneal (GE primária).
Caso Clínico: Os autores propõem-se a relatar o 
caso clínico de uma primigesta, sem antecedentes 
médico-cirúrgicos relevantes, com quadro de algias 
hipogástricas às 5 semanas de amenorreia. O exa-
me ultrassonográfico revelou útero vazio, visualizan-
do-se pequena formação cística irregular na região 
anexial direita e fina lâmina de líquido livre no fundo 
de saco de Douglas. Analiticamente, apresentava 
β-hCG de 5045 mUI/mL. Procedeu-se a laparosco--hCG de 5045 mUI/mL. Procedeu-se a laparosco-
pia exploradora por suspeita de GE e intraoperatoria-
mente constatou-se hemoperitoneu em quantidade 
escassa, presença de material aparentemente ovular 
aderido ao ligamento útero-ovárico, sem outras alte-
rações. O exame histológico do material removido 
revelou tratar-se de produto de abortamento.
Conclusão: Critérios clínico-laboratoriais, ecográ-
ficos, cirúrgicos e histológicos são importantes no 
diagnóstico de GE abdominal. A ausência de altera-
ções anexiais, de fístulas útero-peritoneais evidentes 
e a presença de produto ovular em relação exclusiva 
com a superfície peritoneal são a favor de GE abdo-
minal primária. Através deste caso clínico pretende-
se enfatizar que nas situações em que a avaliação 

clínico-laboratorial é sugestiva de gravidez ectópica, 
e intraoperatoriamente não se identificam alterações 
anexiais, é mandatória a exploração cuidada de toda 
a cavidade abdominal. O diagnóstico precoce e inter-
venção efectiva em tempo oportuno são de importân-
cia impar, concorrendo para minimizar as complica-
ções potencialmente graves, como o choque hipovo-
lémico, visando nomeadamente, conservar o futuro 
reprodutivo da mulher.

0081
HEMATOMETRA –A PROPÓSITO DE UM CASO 
CLÍNICO

Alexia Toller, Ana Albuquerque Martins, Ana Sousa
Hospital São Francisco Xavier, Lisboa, Portugal

Introdução: A Síndrome de Asherman é uma causa 
de amenorreia secundária, resultante de cicatrização 
endometrial anómala com formação de aderências 
intrauterinas. Surge como complicação de cureta-
gem uterina, no contexo de hemorragia pós-parto ou 
infecção endometrial.
Caso Clínico: As autoras apresentam o caso de uma 
mulher de 41 anos, Gesta 4 Para 3, raça caucasiana, 
fumadora, que se apresenta no Serviço de Urgência 
do nosso Hospital em Março de 2010, com queixas 
de dor na fossa ilíaca direita, tipo cólica, com duração 
de 8 dias.

Dos antecedentes obstétricos, destaca-se cureta-
gem uterina após aborto espontâneo, em 2008. Des-
de então manteve-se em amenorreia, não realizando 
qualquer tipo de contracepção, com teste de gravi-
dez negativo.

Durante exame ecográfico, constata-se cavidade 
uterina distendida por imagem hipoecogénica com 
27 mm, sugestiva de hematometra. Bilateralmente 
observa-se formações alongadas, com contornos 
tortuosos e conteúdo com as mesmas característi-
cas do intra-uterino (vide imagens ecográficas em 
anexo).

Hematometra e hematossalpinge secundários a 
sinéquia / estenose do canal cervical?

Realizou-se permeabilização do colo com saída 
de abundante conteúdo hemático e alivio da sinto-
matologia álgica.

Controlo ecográfico ao 8º e 20º dia.
Conclusão: Como apresentado no caso, a Síndro-
me de Asherman pode ser uma complicação de cure-
tagem uterina, manifestando-se como amenorreia 
secundária acompanhada de algias pélvicas.
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0082
EMERGÊNCIAS EM OBSTETRÍCIA – SIMULA-
ÇÃO MULTIDISCIPLINAR

Elsa Nunes, Andrea Gomes, Joana Carvalhas, Fer-
nando Jorge Costa, Isabel Santos Silva
Centro de Simulação Biomédica dos Hospitais da Univer-
sidade de Coimbra, Coimbra, Portugal

Introdução: As emergências em Obstetrícia, embo-
ra raras, são situações potencialmente devastadoras 
exigindo actuação multidisciplinar imediata e coorde-
nada.

O Centro de Simulação Biomédica dos Hospitais 
da Universidade de Coimbra, em funcionamento há 2 
anos, promove cursos de treino em emergências obs-
tétricas, envolvendo obstetras, anestesistas e enfer-
meiros em cenários de simulação de alta fidelidade.
Objectivos: Avaliar o nível de aprendizagem e satis-
fação global dos participantes com a realização do 
curso multidisciplinar de simulação de Emergências 
em Obstetrícia.
Metodologia: Realizámos um estudo retrospectivo 
descritivo dos resultados de inquéritos pré e pós-
curso distribuídos aos participantes de 2 cursos de 
Emergências em Obstetrícia, efectuados no ano de 
2010.
Resultados: Total de 29 participantes: 9 anestesis-
tas, 14 obstetras e 6 enfermeiros. A média de idades 
foi 32 anos (25-49). Numa escala de 1 a 10, o valor 
da moda relativo à experiência prévia em emergên-
cias obstétricas foi 4. No inquérito pré-curso os 3 fac-
tores associados a falha humana mais assinalados 
foram: comunicação (30%), lacunas de conhecimen-
to (16%), stress (17,2%). Após o curso, os 3 factores 
mais assinalados foram: comunicação (33,3%), ruí-
do (13,8%), erros de fixação (13,8%). Cerca de 38% 
afirmaram que a introdução da simulação médica no 
internato da especialidade é muito necessária e 62% 
consideraram obrigatória. Todos os participantes 
concordaram com a afirmação “Vou alterar a minha 
prática clínica com o que aprendi”.
Discussão e Conclusões: A maioria dos participan-
tes considerou que a sua experiência é limitada, de-
vido à raridade destes eventos e ao facto de se trata-
rem sobretudo de internos de especialidade. Assim, 
a realização destes cursos poderá optimizar o seu 
desempenho. No inquérito pós curso, o reconheci-
mento, por parte dos participantes, da modificação 
da sua prática clínica é um indicador da eficácia de 
aprendizagem.

Os nossos resultados são encorajadores e eviden-
ciam que o treino de simulação em emergências em 
obstetrícia é fundamental.

0083
PENFIGÓIDE GESTACIONAL - A PROPÓSITO DE 
UM CASO CLÍNICO

Jorge Castro, Fátima Silva, Cátia Lourenço, Maria 
José Morais, Ilda Rocha, Sandra Batista
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia, Vila Nova de Gaia, 
Portugal

Relata-se o caso clínico de uma grávida que ocorre 
ao serviço de urgência às 26 semanas pelo apareci-
mento de um rash cutâneo máculo-papular prurigi-
noso, com três semanas de evolução, nas regiões 
abdominal e da raiz das coxas. Com base no exa-
me físico e na história clínica foram colocadas as 
seguintes hipóteses de diagnóstico: PUPP (Placas 
e urticária papular pruriginosa), Penfigóide gesta-
cional e Prurido da gravidez. Os exames auxiliares 
de diagnóstico realizados confirmaram o diagnóstico 
de Penfigóide Gestacional. A gravidez decorreu sem 
mais intercorrências até termo. São abordados su-
mariamente os aspectos epidemiológicos, clínicos 
e terapêuticos desta patologia, os diagnósticos dife-
renciais possíveis e a importância da vigilância em 
centro de referência para a prevenção de resultados 
peri-natais adversos.

0084
ATONIA UTERINA, HEMORRAGIA PÓS-PARTO 
E SUTURA HEMOSTÁTICA DE B-LYNCH: TRÊS 
CASOS CLÍNICOS

Odete Figueiredo, Amélia Almeida, Carla Marinho, 
Sílvia Torres, Ana Morgado
Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, Penafiel, Portugal

A hemorragia pós-parto (HPP) é uma das principais 
causas de morbimortalidade materna. A atonia uteri-
na (AU) é responsável por 75-90% da HPP primária. 
A HPP devido a AU é uma emergência obstétrica que 
requer um obstetra experiente. A abordagem da AU 
inclui atitudes conservadoras, como a compressão 
uterina bimanual, a utilização de agentes uterotóni-
cos, o tamponamento uterino e, ocasionalmente, a 
embolização das artérias uterinas. A sutura hemostá-
tica de B-Lynch, descrita pela primeira vez em 1989 
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por Christopher B-Lynch, é utilizada em todo o mun-
do em casos de AU associada a HPP significativa, na 
tentativa de evitar a histerectomia.

Os autores relatam os casos de três doentes com 
AU, duas das quais desenvolveram HPP maciça re-
fractária ao tratamento conservador. Procedeu-se à 
realização da sutura de B-Lynch com cessação ime-
diata da hemorragia em ambos os casos. No terceiro 
caso, a sutura foi realizada para evitar HPP signifi-
cativa. Não foram necessários outros procedimentos 
cirúrgicos e todas as doentes apresentaram uma 
evolução favorável.

A sutura de B-Lynch é um método eficaz de conter 
HPP secundária a AU. O seu potencial de salvar vi-
das, sua segurança e capacidade de preservar o úte-
ro tornam esta sutura hemostática, um procedimento 
de escolha, quando o tratamento conservador falha. 
Esta técnica é fácil e rapidamente aplicada deven-
do ser considerada antes de se ponderarem atitudes 
mais radicais, nomeadamente a histerectomia.

0085
ESTUDO COMPARATIVO DE DOIS GRUPOS DE 
DOENTES COM CANCRO DA MAMA: ABAIXO 
DOS 40 ANOS E ACIMA DOS 70 ANOS

Sofia Raposo, Patrícia Almeida, Carlos Nobre, Mar-
garida Dias, Isabel Torgal
Serviço de Ginecologia dos HUC, Coimbra, Portugal

Introdução: Apenas 5-10% dos cancros da mama 
ocorrem em doentes ≤ 40 anos. O prognóstico neste 
grupo etário é mais reservado; a maioria dos estudos 
tem evidenciado taxas superiores de recorrência lo-
cal e taxas inferiores de sobrevivência global.
Objectivos: Comparar determinadas diferenças clíni-
cas e biológicas do cancro da mama (CM) entre dois 
grupos etários: idade ≤ 40 anos e idade ≥ a 70 anos.
Material/Métodos: Os autores analisaram 634 pa-
cientes (pcs) com cancro da mama (CM) diagnos-
ticado no Serviço de Ginecologia entre Janeiro de 
2006 e Dezembro de 2009. Foram estudadas as 
características clínicas dos tumores, os marcadores 
imunohistoquímicos e os tratamentos efectuados. Na 
análise estatística foi usado o testes: χ.
Resultados: Os autores encontraram 106 pcs com 
idade ≥ a 70 anos e 28 pcs com idade igual ≤ a 40 
anos. Não foram encontradas diferenças estatistica-
mente significativas a nível de: forma de apresenta-
ção, tamanho da lesão, grau histológico positividade 
para receptores hormonais, tipo de cirurgia efectu-

ada, metastização ganglionar e quimioterapia adju-
vante. Pelo contrário, a análise estatística demons-
trou que algumas variáveis se encontravam signifi-
cativamente associadas com o CM em idades ≤40 
anos: amamentação (p=0.002), expressão de HER-
2 (p=0.005), a necessidade de quimioterapia neo-
adjuvante (p=0.002) e indicação para radioterapia 
(p=0.05). Verificou-se, também, que a multiparidade 
(p<0.001), a recidiva local (p<0.001) e a metastiza-
ção sistémica (p<0.001) se encontravam estatistica-
mente associadas com o CM em idades ≥70 anos.
Conclusões: O CM em idades ≤40 anos está asso-
ciado a factor de mau prognóstico biológico e a maior 
necessidade de tratamentos complementares; ao 
contrário, acima dos 70 anos a recorrência e metasti-
zação têm maior expressão estatística.

0086
INDUÇÃO ELECTIVA DE TRABALHO DE PARTO 
– ACRÉSCIMO NA TAXA DE CESARIANAS?

Inês Reis, Inês Pereira, Luciana Patrício, Carla Nu-
nes, Joana Barros, Pedro Rocha, Helena Ferreira, 
Luís Graça
Hospital de Santa Maria, Lisboa, Portugal

Introdução: A indução do trabalho de parto (TP) tem 
demonstrado um efeito de acréscimo significativo na 
ocorrência de parto por cesariana. O conhecimento 
desta relação no contexto da realidade obstétrica 
portuguesa pode ter impacto na decisão do momento 
da indução electiva do TP.
Objectivo: Avaliar a relação entre a indução electiva 
do TP e a taxa de cesarianas em nulíparas com ges-
tação de termo.
Material e métodos: Estudo retrospectivo caso-con-
trolo, incluindo os partos ocorridos no nosso depar-
tamento, entre 1 de Janeiro e 30 de Junho de 2010, 
em nulíparas, com gravidez simples de termo (37 a 
41 semanas completas), em apresentação de vértice 
e sem patologia associada. Excluíram-se casos de 
cesariana electiva, morte fetal e impossibilidade de 
acesso à informação clínica completa.

Consideraram-se 2 grupos de grávidas: I, em TP 
espontâneo e II, submetidas a indução electiva do TP.

Após análise de possíveis factores de risco para 
parto por cesariana, avaliámos a taxa de cesarianas 
em ambos os grupos.
Resultados: Das 1201 grávidas admitidas na sala 
de partos, 299 preenchiam os critérios de inclusão 
definidos. Registaram-se 71 casos de indução elec-
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tiva de TP. Os dois grupos eram homogéneos para a 
idade materna, raça e índice de massa corporal. Veri-
ficou-se diferença estatisticamente significativa para a 
idade gestacional média, (39 no grupo I e 40 no grupo 
II; p<0,001), embora sem efeito significativo demons-
trado na taxa de cesarianas. A taxa de cesarianas reve-
lou-se significativamente superior no grupo II (35,2% vs 
9,6%, p<0,001). A contribuição estimada da indução do 
TP para a ocorrência de cesariana foi de 13%.
Conclusões: A indução de trabalho de parto condi-
cionou um acréscimo significativo na taxa de partos 
por cesariana em nulíparas com gestações de termo, 
sem patologia associada.

A redução do nº de induções electivas de trabalho 
de parto pode conduzir a um decréscimo na taxa de 
cesarianas no nosso centro.

0087
DOENÇA GESTACIONAL DO TROFOBASTO UMA 
DÉCADA EM RETROSPECTIVA 

Vera Ribeiro, António Lagoa, Amália Pacheco, Olga 
Viseu
Hospital de Faro- EPE, Faro, Portugal

A doença gestacional do trofoblasto diz respeito a um 
espectro de situações clínica e histologicamente dis-
tintas, mas que têm origem na placenta.

A sua incidência tem-se mantido constante (1-
2/1000 nascimentos), havendo sido descritos facto-
res de risco como: idade materna, abortamentos e 
gravidezes molares prévias, uso de contraceptivos 
orais combinados, entre outros.

Os autores tiveram como objectivo efectuar um 
estudo retrospectivo de todos os casos ocorridos no 
Hospital, no período de 2000 a 2009, tendo para isso 
cruzado informação dos livros de registo dos interna-
mentos efectuados no serviço de Ginecologia e os 
resultados anatomo-patológicos dos procedimentos 
cirúrgicos naquele. Consultando-se posteriormente 
os procesos clínicos das utentes e feito o estudo es-
tatístico com Microsoft Excell 2007.

Pretendeu-se avaliar a incidência da doença nas 
nossas utentes, bem como: idade, nacionalidade, pa-
ridade, contracepção prévia, patologias associadas, 
modo de diagnóstico, evolução da β-HCG, meses de 
follow up, entre muitos outros aspectos. Nas utentes 
com doença persistente avaliaram-se os tratamentos 
efectuados e a resposta aqueles.

Neste período ocorreram 29436 nascimentos. 
Foram diagnosticadas 28 doenças gestacionais do 

trofoblasto, sendo que 6 se tornaram persistentes e 
destas uma correspondeu a um coriocarcinoma.

A média de idades foi de 31 anos, sendo a maio-
ria de nacionalidade portuguesa e saudável. A forma 
de diagnóstico foi sobretudo ecográfica. A média das 
idades gestacionais na altura do diagnóstico rondou 
as 12 semanas. Todas as doentes foram submetidas 
a curetagem uterina evacuadora/ aspiração, muitas 
delas mais de que uma vez, o que foi justificativo do 
surgimento de alguns casos de sinéquias uterinas.

Uma percentagem significativa das nossas uten-
tes engravidou posteriormente, sendo que em algu-
mas delas o diagnóstico de gravidez foi ainda realiza-
do durante as consultas de follow up.

0088
GRAVIDEZ EXTRA-UTERINA UMA DÉCADA A 
DIAGNOSTICAR E TRATAR 

Vera Ribeiro1, Rui Carmo2, Eunice Capela1, Ana 
Casquilho1, Carmo Cruz1, Celeste Santos1, Olga 
Viseu1

1Hospital de Faro- EPE, Faro, Portugal, 2Universidade 
do Algarve, Faro, Portugal

O diagnóstico e outcome da GEU tem melhorado ao 
longo dos tempos, sobretudo pela existência de ecó-
grafos cada vez melhores e de ecografistas cada vez 
mais treinados. Ainda assim, e, apesar, de uma baixa 
incidência (1,3 a 2% de todas as gravidezes), a mor-
bimortalidade pode ser significativa.

Fez-se um estudo retrospectivo de 2000 a 2009 
de todos os internamentos no nosso serviço de Gine-
cologia/Obstetrícia por suspeita de GEU, tendo para 
isso se consultado os livros de registo dos interna-
mentos e posteriormente os processos clínicos das 
utentes. O estudo estatístico irá ser realizado com 
Microsoft Excell 2007.

Pretendeu-se avaliar parâmetros como a distribui-
ção etária, nacionalidade, antecedentes patológicos, 
tipo de abordagem cirúrgica e procedimentos efectu-
ados, bem como complicações daqueles.

Foram internadas 285 mulheres com suspeita de 
GEU, tendo na maioria sido confirmado esse diag-
nóstico.

As idades variaram entre os 15 e os 41 anos, sen-
do que uma percentagem significativa correspondeu 
a utentes estrangeiras, muitas residentes na área de 
influência do hospital, mas outras que se encontra-
vam de férias. Mais de metade das doentes foram 
submetidas a intervenção cirúrgica, sendo que al-
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gumas aproveitaram essa intervenção para realizar 
laqueação tubar. Ocorreu um caso de GEU numa 
utente com laqueação tubar prévia.

A complicação mais grave ocorrida foi a necessi-
dade de histerectomia com anexectomia por hemor-
ragia incontrolável numa gravidez ectópica do liga-
mento largo.

0089
MASSA PÉLVICA DE ETIOLOGIA A 
ESCLARECER - A PROPÓSITO DE UM CASO 
CLÍNICO

Catarina Marques, Sandra Valdoleiros, Mafalda Si-
mões, Filipa Ribeiro, Carlos Barros
Maternidade Dr. Alfredo Costa, Lisboa, Portugal

Introdução: Uma massa da região anexial na mu-
lher pós-menopausa tem maior probabilidade de ser 
maligna. Na avaliação das massas anexiais é essen-
cial considerarmos alguns factores, em particular a 
sintomatologia, a ecografia pélvica transvaginal e o 
CA 125. Os diagnósticos diferenciais entre patologia 
benigna e maligna, bem como entre etiologia gineco-
lógica ou outra, representam um importante desafio.
Caso Clínico: Os autores apresentam o caso de 
uma mulher de 60 anos, assintomática, referencia-
da à consulta por achado em ecografia de rotina que 
revelou uma formação sólida anexial direita com 5 
x 3cm. O exame objectivo não detectou alterações 
e os marcadores tumorais foram negativos. A resso-
nância magnética não acrescentou qualquer informa-
ção aos achados ecográficos. A doente foi submetida 
a laparotomia exploradora, na qual se confirmou a 
existência de um tumor sólido sito no fundo de saco 
posterior mas dependente de uma ansa do intestino 
delgado. Fez-se ressecção segmentar de ansa do 
íleon terminal, 10cm, e anastomose termino-terminal. 
O exame histológico revelou leiomioma da parede in-
testinal.
Conclusão: O diagnóstico de tumores do intestino 
delgado é geralmente difícil não só pela raridade 
destas lesões como também, na ausência de oclu-
são, à natureza inespecífica e variável dos sinais e 
sintomas. A frequência de tumores benignos do in-
testino delgado aumenta do duodeno para o íleon. 
Os leiomiomas são massas bem definidas que sur-
gem na camada submucosa da parede do intestino. 
Microscopicamente consistem em células bem dife-
renciados do músculo liso.

0090
ABORDAGEM CIRÚRGICA DE MASSAS 
ANEXIAIS

Luísa Montes, Andrea Quintas, António Barbosa, 
João Gonçalves, Graça Ramalho
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E., 
Vila Nova de Gaia, Portugal

Introdução: A abordagem laparoscópica tem sido 
usada cada vez mais frequentemente no tratamento 
cirúrgico de massas anexiais.
Material e Métodos: Análise retrospectiva dos pro-
cessos clínicos de doentes com o diagnóstico de 
massa anexial tratadas cirurgicamente, na nossa ins-
tituição, entre Janeiro de 2007 e Dezembro de 2008.
Resultados: Foram incluídos 145 casos no nosso 
estudo. Em 111, a avaliação clínica, laboratorial e 
imagiológica permitiu um diagnóstico pré-operatório 
de massa anexial de baixo risco de malignidade. A 
idade média era de 45 anos. 62 casos (56%) tiveram 
tratamento cirúrgico por laparoscopia. O estudo ana-
tomopatológico revelou: 26 cistadenomas, 11 terato-
mas e 6 endometriomas. Em dois casos houve ne-
cessidade de conversão em laparotomia para com-
pletar o tratamento cirúrgico. Não houve registo de 
complicações. O tempo médio de internamento foi de 
2 dias. Em 49 casos, foi decidida a abordagem lapa-
rotómica. Os motivos para esta decisão foram: mas-
sa anexial superior a 10 cm (em 5 casos), cirurgia ab-
dominal prévia com elevado risco de aderências (em 
35 casos), co-morbilidades do foro cardiovascular ou 
pulmonares contraindicando a abordagem laparos-
cópica (em 5 casos). O estudo anatomopatológivo 
revelou: cistadenoma em 24 casos, tumor borderline 
em 6 casos e endometrioma em 5 casos.
Discussão: O número de cirurgias por via laparoscó-
pica na abordagem de tumores anexiais foi inferior à 
esperada. A existência de co-morbilidades múltiplas 
e limitações técnicas foram factores determinantes 
na obtenção destes resultados. Os diagnósticos ana-
tomopatológicos finais revelaram-se similares em 
ambos os grupos, no entanto, encontrámos maior 
número de tumores borderline no grupo submetido a 
tratamento cirúrgico por laparotomia.
Conclusão: A via laparoscópica é segura na aborda-
gem de massas anexiais com baixo risco de malig-
nidade. No entanto, actualmente, as suas contrain-
dicações relativas ou absolutas mantêm-se como 
factores decisivos na opção por esta via cirúrgica, no 
que diz respeito ao tratamento de massas anexiais.
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0091
TRATAMENTO MÉDICO DA GRAVIDEZ 
ECTÓPICA PODEMOS PREVER O SUCESSO?

Mafalda Martinho Simões, Catarina Marques, Ana 
Gonçalves, Filipa Ribeiro, Alexandra Cordeiro, Car-
los Barros
Maternidade Dr. Alfredo da Costa, Lisboa, Portugal

Introdução: Actualmente, a utilização de metotrexato 
no tratamento da gravidez ectópica, é prática comum. 
No entanto, os determinantes clínicos e hormonais do 
sucesso desta terapêutica permanecem pouco claros.
Objectivo: Encontrar factores determinantes do su-
cesso terapêutico com metotrexato.
Metodologia: Estudo retrospectivo de 115 doentes 
com gravidez ectópica tratadas com metotrexato, en-
tre Janeiro de 2006 e Setembro de 2010 na nossa 
instituição. A decisão terapêutica baseou-se no score 
terapêutico de Fernandez em todos os casos incluí-
dos no estudo.

A amostra foi subdividida em dois grupos: suces-
so terapêutico – Grupo A (n=83) versus insucesso te-
rapêutico – Grupo B (n=32). Foi utilizado o software 
SPSS® v17.0 para a análise estatística.
Resultados: O sucesso terapêutico com metotrexa-
to ocorreu em 72% dos casos de gravidez ectópica, 
tendo ocorrido dupla dose em 14.8% dos casos.

A idade média foi de 31.60 e 29.97 anos no grupo 
A e B, respectivamente.

A idade gestacional média foi de 47.28 dias no 
grupo A e de 49.03 no grupo B.

A media de beta hCG sérica inicial (Grupo A – 1781; 
Grupo B – 3104 U/mL), bem como a média de pro-
gesterona sérica (Grupo A – 16.81 ; Grupo B – 19.60) 
não mostraram diferenças estatisticamente significa-
tivas. Pelo contrario a média do score inicial (Grupo 
A – 10.36; Grupo B – 11.22) foi significativamente (p 
value<0.05) superior no Grupo B em relação ao A.

Em relação aos factores de risco para gravidez 
ectópica e às características ecográficas (hematosal-
pinge, a visualização de saco gestacional, activida-
de cardíaca embrionária, hemoperitoneu), a análise 
estatística não mostrou diferenças estatisticamente 
significativas entre os dois grupos.
Conclusão: Os nossos resultados indicam que a de-
cisão terapêutica na gravidez ectópica baseada no 
score de H. Fernandez tem valor prognóstico e a sua 
aplicação permite seleccionar com fiabilidade os ca-
sos a serem tratados por atitude expectante, meto-
trexato ou cirurgia.

0092
PERFURAÇÃO UTERINA TARDIA POR SIU

Diana Martins, Filipa Osório, Samuel Ribeiro, Carlos 
Calhaz-Jorge, Luís Graça
Centro Hospitalar Lisboa Norte, Hospital Santa Maria, 
Lisboa, Portugal

Introdução: O dispositivo intra-uterino (DIU) é um 
método contraceptivo reversível e eficaz, utilizado por 
mais de 150 milhões de mulheres em todo o mundo. 
Em 1990 foi introduzido na Europa o sistema intra-
uterino (SIU), cujos efeitos contraceptivos envolvem 
a libertação local de levonorgestrel. Apesar de raros, 
a utilização destes dispositivos apresenta riscos de 
infecção, hemorragia, gravidez ectópica e perfuração 
uterina. Esta é uma complicação grave, descrita em 
1,6/1000 inserções, estando maioritariamente asso-
ciada a dificuldades no procedimento. No entanto, 
cerca de 50% dos casos só são detectados mais de 
um ano após a colocação. Pensa-se que ocorra uma 
perfuração parcial uterina durante a colocação, com 
perfuração completa secundária a contracções ute-
rinas. Pode ser assintomática ou traduzir-se por dor 
abdominal, febre, hemorragia vaginal ou sintomas 
gastrointestinais, dependendo da localização do dis-
positivo após a migração. A abordagem terapêutica 
é cirúrgica, preferencialmente laparoscópica, mesmo 
em pacientes assintomáticas.
Caso Clínico: Mulher de 40 anos, G2P2, contracep-
ção com SIU desde os 32 anos, com substituição há 
2 anos, referindo-se ligeira resistência na inserção. 
Ecografias pélvicas de controlo aos seis e 12 meses 
revelararam SIU in útero. Cerca de 29 meses após 
a substituição do SIU inicia quadro de dor abdomi-
nal no hipocôndrio direito, destacando-se ausência 
de fios de SIU à observação. Em ecografia pélvica 
não se identificou SIU intracavitário. A radiografia 
abdominal revelou dispositivo no hipocôndrio direito. 
Foi submetida a laparoscopia, identificando-se dispo-
sitivo envolvido por aderências e ansa de delgado, 
procendendo-se à sua remoção e laqueação tubária 
subsequente.
Conclusão: Embora seja uma complicação asso-
ciada a dificuldades no procedimento de inserção, a 
perfuração uterina por SIU pode ser tardia. A apre-
sentação clínica é variável e inespecífica, dificultan-
do o diagnóstico, que depende de métodos auxiliares 
imagiológicos. A abordagem terapêutica deve ser ci-
rúrgica, mesmo de casos assintomáticos, pelo risco 
de ógãos adjacentes
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0094
INFECÇÕES VAGINAIS ASSINTOMÁTICAS EM 
GRÁVIDAS COM COLOS CURTOS VERSUS 
GRÁVIDAS COM COLOS NORMAIS

Cláudia Andrade1, Carolina Ferreira1, Fátima Pinto2, 
Cecília Urzal1, James Anderson1, Susana Pereira1

1Hospital São Teónio , Unidade de Medicina Fetal, Viseu, 
Portugal, 2Maternidade Júlio Dinis, Porto, Portugal

Introdução e Objectivo: O parto pré-termo (PPT) 
mantém-se uma prioridade dada a sua associação 
com a morbilidade e mortalidade fetal. Variáveis so-
cioeconómicas, tabagismo, infecções vaginais e co-
los curtos são, entre muitos, factores de risco reco-
nhecidos.

Existe uma correlação comprovada entre infec-
ção/inflamação e PPT. Os microorganismos vaginais 
podem ser responsáveis por uma resposta inflamató-
ria que faz aumentar o número de neutrófilos e con-
sequentemente aumento de citocinas e interleucinas 
que irão levar à produção em cascata de prostaglan-
dinas. As prostaglandinas são uterotónicas, contri-
buem para o encurtamento do colo e portanto para 
o PPT.

Conhecido que o risco de parto prematuro é in-
versamente proporcional ao comprimento cervical, 
o objectivo deste trabalho foi comparar as infecções 
vaginais assintomáticas em grávidas com colo curto 
(< 25 mm) versus grávidas com colo normal, entre as 
20 e 24 semanas.
Material e Métodos: Após submissão do traba-
lho a um parecer da comissão de ética, foram 
efectuadas 56 medições do colo e realizadas res-
pectivas zaragatoas vaginais a grávidas que re-
alizaram ecografia morfológica na UMF, Viseu. 
Resultados: As infecções vaginais detectadas não fo-
ram significativamente diferentes entre os grupos de 
grávidas com colos com <25mm versus colos com 
≥ 25mm (Coeficiente de Correlação Spearman r>0; 
p>0,05). O principal agente patogénico encontrado 
foi Candida Albicans, que segundo a literatura, não 
tem associação com PPT. A prematuridade no grupo 
dos colos curtos foi de 27%, sendo a média do com-
primento de colo de 20mm.
Conclusão: Não houve diferença significativa nas 
infecções vaginais assintomáticas nas grávidas com 
colo curto versus grávidas com colo normal, entre as 
20 e 25 semanas.

0095
E SE TODAS AS GRÁVIDAS COM MAIS DE 
35 ANOS REALIZASSEM AMNIOCENTESE? 
COMPARAÇÃO COM OS DADOS DO RASTREIO 
COMBINADO DO PRIMEIRO TRIMESTRE

Cláudia Andrade, Fátima Pinto, Ana Rita Pinto, Ce-
cília Urzal, Fernando Santos, Susana Pereira
Hospital São Teotónio, Unidade Medicina Fetal, Viseu, 
Portugal

Introdução:O risco de trissomia 21 aumenta com a 
idade materna e o diagnóstico pode ser feito no perí-
odo pré-natal com recurso a técnicas invasivas. Nos 
anos 80 passou-se a indicar a realização de amnio-
centese a todas as grávidas com mais de 35 anos, ou 
seja, 5% da população total de grávidas. Nos últimos 
30 anos duas grandes transformações ocorreram: o 
grupo de mulheres grávidas com mais de 35 anos au-
mentou (aproximadamente 15% na maior parte dos 
países desenvolvidos); alteração do método de ras-
treio ao incluir parâmetros bioquímicos e ecográficos.

O objectivo deste trabalho é salientar a mudança 
ocorrida, ao comparar o rastreio combinado do pri-
meiro trimestre, com o cenário hipotético de se ter 
realizado um teste invasivo de diagnóstico pré-natal 
a todas as grávidas com mais de 35 anos.
Métodos: Estudo retrospectivo de 1423 grávidas que 
realizaram rastreio de cromossomopatias no ano de 
2009 na UMF. Comparação do rastreio de trissomia 
21 baseado apenas na idade materna com o rastreio 
efectuado com base na idade materna, marcadores 
bioquímicos (PAAP-A e Beta HCG livre) e marcado-
res ecográficos às 11-13+6 semanas.
Resultados: A idade materna média foi de 30,6 anos, 
sendo que 245 grávidas (17,2%) tinham idade igual 
ou superior a 35 anos. No rastreio combinado do pri-
meiro trimestre o risco foi superior a 1:250 em 63 grá-
vidas (4,4%), tendo sido diagnosticados 6 casos de 
aneuploidias (Trissomia 21=2, Triploidia=2, Trissomia 
4=1, Síndrome Turner=1). Se tivéssemos realizado 
um teste invasivo a todas as grávidas com mais de 
35 anos ter-se-iam realizado 245 exames (17,2%) e 
neste grupo teriam sido detectados 2 casos de aneu-
ploidias (Trissomia 21=1, Triploidia=1).
Discussão/Conclusão: A mudança da estratégia de 
rastreio permite uma maior taxa de detecção de cro-
mossomopatias com uma substancial diminuição de 
exames invasivos, com consequente diminuição dos 
custos económicos e das perdas fetais decorrentes 
das técnicas invasivas.
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0096
SÍNDROME DE HELLP: QUANDO O 
INESPERADO ACONTECE

Rosa Sardinha, Filipa Bras, Herminia Afonso, Sofia 
Costa, Elsa Pereira, Ana Andrade
Centro Hospitalar do Alto Ave, Guimarães, Portugal

Introdução: A Hipertensão complica 2 a 3 % das 
gravidezes. Classifica-se em 4 categorias, Hiperten-
são Crónica, Pré-Eclâmpsia (PE), PE sobreposta em 
HTA e HTA Gestacional.

A PE pode classificar-se em ligeira, moderada e 
grave. A PE grave envolve um espectrode manifesta-
ções desde disfunção hepática, renal, hematológica, 
sintomatologia como cefaleias, epigastralgias ou al-
terações visuais. Na presença de PE grave com en-
volvimento hepático pode desenvolver-se um Síndro-
me de HELLP caracterizado porHemólise, Disfunção 
hepática e Trombocitopenia.
Caso Clínico: O caso clínico apresentado descreve 
uma gestação de 33 semanas que foi internada por-
Metrorragia de 3º trimestre e Trombocitopenia. Este-
ve assintomática até ao4º dia de internamento altura 
em que desenvolveu elevação tensional súbita se-
guida de Síndrome de HELLP Classe 2. Realizou-se 
Cesariana Urgente tendo-se diagnosticado Descola-
mento Central de Placenta Normalmente Inserida em 
cerca de 30%. A puérpera esteve internada 2 dias na 
UCI onde realizou 48 horas de dexametasona com 
evolução clínica e analítica favorável. Teve alta ao 6º 
dia pós-operatório orientada para a Consulta Obste-
trícia de HTA. Actualmente encontra-se assintomáti-
ca e sem terapêutica antihipertensora.
Conclusão: Realçamos a importância de excluir o 
diagnostico de preeclampsia grave e/ou Síndrome de 
HELLP aquando do aparecimento de uma Tromboci-
topenia.

0097
MIOPATIA MIOTUBULAR LIGADA AO X – CASO 
CLÍNICO

Cristiana Gonçalves, Filipa Barradas, Vera Vilhena, 
Aurora Silva, Maria de Lurdes Pinho
Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, Barreiro, Portugal

Introdução: A Miopatia Miotubular Ligada ao X (XL-
MTM) caracteriza-se por hipotonia muscular, afectando 
o sexo masculino. A forma grave apresenta-se, no pe-
ríodo pré-natal, com hidrâmnios e diminuição de movi-

mentos fetais e, no recém-nascido (RN), com hipotonia 
e síndrome de dificuldade respiratória, condicionando 
ventilação invasiva em 60% dos casos. Na forma mo-
derada o suporte ventilatório pode ser apenas necessá-
rio no período neonatal. A morte na infância é frequente.
Caso Clínico: Nulípara, 26 anos, caucasiana, obe-
sa, com história familiar de morte de irmão com dois 
meses de vida, por causa desconhecida. Gravidez 
vigiada, sem intercorrências. Admitida no SU, às 35 
semanas, em início de trabalho de parto. Por sus-
peita de sofrimento fetal agudo decide-se cesaria-
na. RABA de LA claro e extracção de RN vivo, sexo 
masculino, peso 2190g e I.A. 4/6/8. RN hipotónico, 
entubado na sala de partos e transferido para centro 
terciário. Por biópsia muscular e estudo molecular foi 
feito o diagnóstico de XLMTM. Faleceu com um mês 
e meio de vida. O estudo molecular revelou que a 
mulher é portadora de mutação no gene MTM1.
Discussão: Perante RN do sexo masculino com hi-
potonia neonatal marcada e/ou história familiar su-
gestiva de hereditariedade ligada ao X deve-se pen-
sar na realização de biópsia muscular, para exame 
histopatológico, e estudo genético molecular para 
detecção de mutações no único gene associado a 
esta doença, o gene MTM1 (detectadas em 60-98% 
dos indivíduos afectados).
Conclusão: XLMTM é herdada de forma recessiva, 
ligada ao X. Mulheres portadoras da mutação, geral-
mente assintomáticas, têm 50% de probabilidade de 
terem um filho doente. Em 80 a 90% dos RN afecta-
dos, a mãe é portadora da mutação; em 10-20% dos 
casos ocorre mutação de novo. Deve ser oferecido 
aconselhamento genético e diagnóstico pré-natal às 
mulheres portadoras da mutação.

0098
SÍNDROME DE HELLP CASUÍSTICA DA 
MATERNIDADE BISSAYA BARRETO 

Joana Lima Rego, Mónica Santos, Bárbara Faria, 
Isabel Santos Silva
MaternidadeBissayaBarreto, Coimbra, Portugal

Introdução: O Síndrome de HELLP (SH) é uma 
complicação grave da gravidez caracterizada por he-
mólise, elevação das enzimas hepáticas e tromboci-
topenia. Apresenta uma incidência variável entre 0,2-
0,9% e associa-se a aumento da morbimortalidade 
materna e perinatal.
Objectivos: Caracterizar os casos de SH na institui-
ção durante 10 anos.
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Metodologia: Análise estatística descritiva retros-
pectiva de 109 casos definidos segundo os critérios 
de Sibai, ocorridos entre Janeiro de 2000 e Dezem-
bro de 2009.
Resultados: O SH foi diagnosticado em 0,35% do 
total das gestações. Dos 109 casos, 14,7% ocorre-
ram no puerpério. A idade materna média foi 28,2 
anos. 67,9% eram nulíparas. Dos antecedentes des-
tacam-se HTA crónica (12,8%), HTA induzida pela 
gravidez (5,5%), trombofilia (5,5%) e pré-eclâmpsia 
(PEC) (1,8%). A sintomatologia apresentou-se sob a 
forma de PEC (49,5%), HTA (20,2%) ou epigastralgia 
(18,3%). A média da IG do diagnóstico e do parto foi, 
respectivamente, 32,6 e 32,9 semanas. Houve inter-
rupção electiva da gravidez em 93,6%, sendo a ce-
sariana a via de parto predominante (87,2%). A mor-
bilidade materna mais frequente foi o edema agudo 
do pulmão (5,5%), eclâmpsia e DPPNI (ambos com 
3,7%) e ruptura de hematoma hepático subcapsular 
(1,8%), com 12,8% de internamentos na UCI. O peso 
médio dos RN foi 1827g, com 95,4% a apresentar 
IA>7 ao 5´. Administrou-se corticoterapia para ma-
turação fetal em 52,3%, sendo internados na UCIN 
62,4%. As complicações mais frequentes foram o 
SDR (15,6%), DMH (6,4%), morte neonatal (5,5%), 
HIV (3,7%), nado-morto (1,8%). A duração média de 
internamento foi de 8,4 dias.
Conclusões: Um dos grandes desafios do Síndrome 
de HELLP baseia-se no equilíbrio entre a condição 
materna, bem-estar fetal, idade gestacional e a deci-
são de interromper a gravidez ou manter uma condu-
ta expectante. Nesse contexto, o diagnóstico preco-
ce e a adopção de medidas de suporte imediatas são 
prioritárias na melhoria do prognóstico materno-fetal.

0099
SÍNDROME DE HELLP NA GRAVIDEZ MÚLTIPLA 
CASUÍSTICA DA MATERNIDADE BISSAYA 
BARRETO 

Joana Lima Rego, Rita Passarinho, Miguel Branco, 
Isabel Santos Silva
MaternidadeBissayaBarreto, Coimbra, Portugal

Introdução: O Síndrome de HELLP (SH) é uma gra-
ve complicação da gravidez que ocorre com maior 
frequência nas gestações múltiplas e apresenta uma 
incidência, segundo alguns autores, de 0,4% na gra-
videz unifetal versus 1% na gemelar.
Objectivos: Avaliação da incidência do SH na gra-
videz múltipla e caracterização dos factores de risco 

e morbilidade perinatal associada. Comparação com 
os casos de SH na gravidez unifetal.
Metodologia: Análise estatística descritiva retros-
pectiva dos casos de SH na gravidez múltipla, entre 
2000 e 2009 (n=12). Efectuado estudo comparativo 
com os casos de SH na gravidez unifetal (n=109). Foi 
utilizado o programa estatístico SPSS 13.0.
Resultados: A incidência do SH na gravidez múltipla 
foi de 2,4%, sendo 25% das gestações monocorióni-
cas/biamnióticas e 75% bicoriónicas/biamnióticas. A 
idade materna média foi 29,4 anos. Dos anteceden-
tes destacaram-se dois casos de trombofilia (16,7%). 
Em 66,7% dos casos a pré-eclâmpsia foi a forma ini-
cial de apresentação. A média da IG do diagnóstico 
e do parto foi, respectivamente, 32,6 e 32,9semanas. 
A cesariana foi a via de parto em 91,7%. Ocorreu um 
caso de eclâmpsia e um de DPPNI. O peso médio do 
primeiro e segundo gémeo foi, respectivamente, de 
1992,9g e 1708,3g, 100% com IA>7 ao 5´. Todos os 
RN foram internados na UCIN, verificando-se as se-
guintes complicações: no primeiro gémeo, dois casos 
de Síndrome de Dificuldade Respiratória (SDR), um 
de Doença das Membranas Hialinas (DMH) e uma 
asfixia perinatal e, no segundo gémeo, três casos de 
SDR e um de DMH. A comparação com o grupo de 
SH na gravidez unifetal (incidência de 0,35%) não 
revelou diferenças estatisticamente significativas re-
lativamente às características maternas, obstétricas 
e resultados perinatais.
Conclusões: A gemelaridade constitui um factor de 
risco para as complicações hipertensivas da gravi-
dez. Tal como está descrito na literatura, verificou-se 
uma incidência superior de SH nas gestações múlti-
plas comparativamente às unifetais.

0101
COMPLICAÇÕES MATERNAS E PERINATAIS 
NO TERMO. QUAL O MOMENTO IDEAL PARA O 
PARTO?

Joana Barros, Inês Pereira, Inês Reis, Carla Nunes, 
Luciana Patrício, Nuno Clode, Luís M. Graça
Hospital de Santa Maria - Centro Hospitalar Lisboa Nor-
te, Lisboa, Portugal

Introdução: Poucos estudos avaliaram até à data 
os desfechos nas gestações de termo entre as 37 e 
42 semanas, sugerindo-se no entanto um aumento 
do risco de complicações maternas e perinatais no 
termo.
Objectivo: Avaliar as complicações maternas e peri-
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natais nas gestações que terminaram entre as 37 e 
as 42 semanas.
Metodologia: Estudo retrospectivo dos partos de feto 
único ocorridos em nulíparas entre as 37 e 42 sema-
nas de gestação, sem patologia materna ou fetal co-
nhecida, entre 1 de Janeiro e 30 de Junho de 2010. 
A incidência de complicações perinatais (morte fetal, 
macrossomia, índice de Apgar < 7 ao 5º minuto, ne-
cessidade de internamento em Unidade de Cuidados 
Intensivos), existência de oligoâmnios, parto instru-
mental ou por cesariana e diagnóstico de corioamnio-
nite e de endometrite foi avaliada e comparada com a 
incidência registada na semana gestacional anterior. 
Na análise estatística foi utilizado o teste de χ2.
Resultados: Foram incluídas no estudo 864 mulhe-
res, com os seguintes resultados: Semanas 37 38 39 
40 ≥ 41 de Gestação N = 68 N = 186 N = 275 N = 227 
N = 108 Macrossomia fetal (%) - 2,7 2,2 7,9* 10,1 Oli-
goâmnios (%) - 1,6 1,1 0,9 0,9 Parto instrumental (%) 
11,8 17,2 23,6 26 26 Parto por cesariana (%) 16,2 
17,7 13,8 11 22,2** *p < 0,01; **p < 0,05. Registou-se 
1 caso de morte fetal intraparto às 38 semanas e 1 
morte fetal às 39 semanas. Registaram-se 4 casos 
de corioamnionite e 3 casos de endometrite, 2 casos 
de índice de Apgar < 7 ao 5º minuto e 1 caso de in-
ternamento na Unidade de Cuidados Intensivos Ne-
onatais. Estes casos revelaram-se insuficientes para 
proceder a análise estatística.
Conclusões: No termo, o aumento da idade gesta-
cional parece condicionar um acréscimo na incidên-
cia de macrossomia e parto por cesariana.

0102
RELAÇÃO ENTRE A IDADE DA MENARCA 
E A ESTATURA FINAL EM DESPORTISTAS 
UNIVERSITÁRIAS

Maíta Poli de Araujo1, Maria Inês Sarmento Pestana 
de Vasconcelos3, Thuane Huyer da Roza2, Renato 
Natal Jorge2, Manoel João Baptista Castello Girão1, 
Teresa Mascarenhas3, José Augusto Rodrigues dos 
Santos2

1Universidade Federal de São Paulo, Sao Paulo, Brazil, 
2Universidade do Porto, Porto, Portugal, 3Hospital São 
João, Porto, Portugal

Objetivos: Alguns estudos demonstram uma as-
sociação directa entre a idade da menarca e a es-
tatura final, o que poderia ser explicado pelo facto 
do momento da primeira menstruação se encontrar 
fortemente relacionado com o estirão de crescimen-

to. Contudo, outros estudos descrevem uma rela-
ção não linear entre essas variáveis. Na selecção 
de possíveis talentos para o desporto são utilizados 
parâmetros tradicionalmente estabelecidos, como os 
dados antropométricos, características genéticas e 
psicossociais, sem dar a devida atenção ao período 
de maturação biológica no género feminino. No pre-
sente estudo, descreve-se a relação entre a idade da 
menarca e estatura final numa população de despor-
tistas portuguesas. 
Métodos: A idade da menarca foi determinada por 
recurso a entrevista directa em 136 estudantes uni-
versitárias praticantes das seguintes modalidades 
desportivas: ginástica de manutenção em ginásio, 
basquetebol, futebol, ginástica acrobática, natação, 
remo e voleibol. 
Resultados: a média de idades das desportistas foi 
de 20±3 anos, a média do peso de 58±7 Kg e a mé-
dia da altura foi de 170±0,06cm. A média da idade 
da menarca foi de 12,7±1,3 anos. Houve diferença 
estatisticamente significante entre a média da idade 
da menarca nas diferentes modalidades desportistas 
(p=0,04) sendo que as nadadoras tiveram a idade 
média mis tardia (13,21±,5anos). Houve diferença 
estatisticamente significante entre a idade da menar-
ca e a estatura final (p=0,02).
Conclusão: os resultados do presente estudo sus-
tentam a hipótese de que a idade da menarca está 
directamente associada à estatura final. No campo 
desportivo, este é um factor importante a ser consi-
derado, uma vez que o aumento da taxa hormonal 
está directamente relacionada com o aumento do de-
sempenho desportivo.

0103
USO DE MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS 
ENTRE DESPORTISTAS ADOLESCENTES

Maita Poli de Araujo1, Thuane Huyer da Roza2, 
Cátia Moreira3, Rodrigo de Aquino Castro1, Teresa 
Mascarenhas3, José Augusto Rodrigues dos 
Santos2, Renato Natal Jorge2

1Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, Brazil, 
2Universidade do Porto, Porto, Portugal, 3Hospital São 
João, Porto, Portugal

Objetivos: De acordo com o Núcleo de Estudos de 
Contracepção, apoiado pela Federação das Socie-
dades Portuguesas de Obstetrícia e Ginecologia, a 
grande maioria dos ginecologistas portugueses deci-
de em conjunto com a utente o método contracepti-
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vo mais adequado, sendo a eficácia e a segurança, 
os factores que mais influenciam a sua escolha. A 
pílula ainda é o método de contracepção mais utili-
zado em Portugal embora mulheres que têm acesso 
a informação detalhada no aconselhamento médico 
dos métodos contraceptivos tendam a optar mais 
pelo anel mensal ou sistema transdérmico sema-
nal. Em desportistas, a comodidade do método e o 
risco de dopping, são factores que também devem 
ser levados em consideração pelo médico antes da 
prescrição do método de contracepção. Assim, este 
estudo foi realizado para investigar o uso de métodos 
anticoncepcionais entre adolescentes desportistas e 
qual a participação do médico na escolha da utente. 
Métodos: Estudo transversal realizado na Faculdade 
de Desporto da Universidade do Porto, Sporting Clu-
be de Coimbrões, Clube Naval Infante Dom Henrique 
e Escola de remo do Fluvial. As informações foram 
recolhidas por meio de questionário auto-aplicado 
em 188 desportistas, entre 15 e 24 anos. 
Resultados: 142 desportistas relataram vida sexual-
mente activa. Destas, 94 fazem uso de contraceptivo 
oral combinado associado ao preservativo masculi-
no, 41 utilizam apenas preservativo ao preservativo 
masculino e apenas uma desportista utilizava anel 
vaginal. Das desportistas que utilizam a pílula con-
traceptiva, 50% não tem nenhum acompanhamento 
ginecologico.
Conclusões: Falta acesso a informação detalhada 
de métodos contraceptivos entre adolescentes des-
portistas. Programas de esclarecimento de métodos 
contraceptivos no desporto e da importância do gi-
necologista na prescrição dos mesmos devem ser 
divulgados e explorados.

0104
GRANDE CORIOANGIOMA PLACENTAR E 
POLIHIDRÂMNIOS ASSOCIADO

Ana Paula Reis, Ana Isabel Rodrigues, Daniela 
Almeida, Helena Lopes, Luisa Ferreira, Rosa 
Zulmira, Ana Cunha
MJD/CHP, Porto, Portugal

Introdução: Corioangiomas, os tumores mais co-
muns da placenta (1%), são na sua maioria pequenos 
e encontrados ocasionalmente. Por sua vez, os co-
rioangiomas grandes (> 4-5 cm) são raros, com uma 
prevalência de 1/3.500 – 1/9.000, têm um importante 
significado clínico pois podem comprometer a função 
placentária e conduzir a complicações maternas e 

fetais, tais como, polihidrâmnios, hidrópsia fetal, res-
trição de crescimento intra-uterino, parto pré-termo e 
morte perinatal. Por estas razões, o seu diagnóstico 
implica uma maior vigilância materno-fetal.
Caso Clínico: Grávida, 35 anos, IIIGIIP. Rastreio 
bioquímico triplo negativo, com níveis normais de 
α-fetoproteína (0.81 MOM) e βhCG (1.03 MOM). Os 
exames realizados durante os dois primeiros trimes-
tres não mostraram alterações, mas às 31 semanas 
de gestação a ecografia revelou a presença de ima-
gem arredondada de bordos regulares, hipervascula-
rizada e heterogénea, com 70x66 mm, no bordo su-
perior da placenta. A placenta era posterior, sem re-
lação com o colo. Restante exame normal. Ao longo 
do tempo, observou-se crescimento progressivo da 
tumefacção, e passado 5 semanas após o seu diag-
nóstico a ecografia mostrou a mesma imagem, mas 
de maior diâmetro, 116x100 mm, a fazer protusão 
para a cavidade amniótica e índice de líquido amnió-
tico aumentado (Índice de Phelan 29.7 cm). O parto, 
de início espôntaneo, foi eutócico, às 37 semanas, e o 
recém nascido, do sexo feminino, pesava 2610 g, com 
IA 9/10. A placenta pesava 1111 gr e media 26x22x3.7 
cm. O exame anátomo-patológico mostrou, na placa 
corial, formação nodular com 12x8x7.5 cm, compac-
ta, elástica e avermelhada, envolvida por parênquima 
placentar edemaciado e multicístico. O exame histoló-
gico confirmou o diagnóstico de corioangioma.
Conclusão: Os grandes corioangiomas associam-se 
a morte fetal em aproximadamente 40% dos casos. 
Assim, deve-se salientar a importância do diagnósti-
co precoce do corioangioma para uma vigilância ma-
terno-fetal adequada e prevenção de adversidades 
materno-fetais.

0105
RESTRIÇÃO DISCORDANTE DO CRESCIMENTO 
INTRAUTERINO EM GESTAÇÃO BICORIÓNICA

Ana Paula Reis, Ana Isabel Rodrigues, Raquel Ma-
ciel, Ana Cristina Braga, Rosa Maria Rodrigues, Ana 
Cunha
MJD/CHP, Porto, Portugal

Introdução: A incidência de restrição do crescimen-
to intrauterino em gestações gemelares é de 15% 
a 25%. Pode afectar de igual forma ambos os fetos 
(restrição concordante), ou afectar claramente mais 
um feto que outro (restrição discordante). A principal 
causa de restrição de crescimento na gravidez bico-
riónica é a insuficiência placentar.
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Caso Clínico: Primigesta, 27 anos, hipocoagulada 
por antecedentes de trombose venosa profunda com 
gestação gemelar espontânea bicoriónica. Transfe-
rida de outro hospital, às 25 semanas, por restrição 
grave do crescimento do 1º feto, com biometrias para 
22 semanas, peso estimado 408 g e sinais de cen-
tralização da circulação. Estudo morfológico normal 
em ambos e serologias maternas negativas. Ficou in-
ternada para corticoterapia e programação do parto. 
Em face da prematuridade extrema foi proposta atitu-
de expectante para permitir o desenvolvimento do 2º 
feto. A cesariana foi programada para as 32 semanas 
após novo curso de corticoesteróides. Nasceram 2 
rapazes, o 1º com 650 g e o 2º com 1.560 g, ambos 
sem necessidade de reanimação e com IA de 7/8. O 
EAP da placenta mostrou inserção velamentosa do 
cordão do 1º gémeo. Os meninos mantiveram vigi-
lância na Consulta de Desenvolvimento. Aos 3 anos 
o desenvolvimento psicomotor global era adequado 
em ambos; o gémeo mais pequeno apresentava bio-
metrias abaixo do P5 e era seguido em consulta de 
Fisiatria por diminuição da coordenação motora fina.
Conclusão: Este caso de crescimento fetal discor-
dante ilustra a limitação dos meios disponíveis para 
prever o desfecho pré-natal em situações de restri-
ção grave.

0107
A AVALIAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA DOS 
CORRIMENTOS MAMILARES E SUA 
CORRELAÇÃO HISTOLÓGICA

Patrícia Almeida, Sofia Raposo, Margarida Marques, 
Manuela Gonçalo, Cristina Marques, Teresa Rebelo, 
Margarida Dias, Isabel Torgal
HUC, EPE, Coimbra, Portugal

Introdução: A presença de corrimento mamilar (CM) 
é um motivo cada vez mais frequente de consulta em 
Senologia (5%) e causa de desconforto e ansiedade 
nestas mulheres, acrescidos pela dificuldade em esta-
belecer pré-operatoriamente um diagnóstico definitivo.
Objectivos e métodos: Trata-se de um estudo des-
critivo retrospectivo de 85 mulheres submetidas a exé-
rese de galactóforos por CM. Foram analisados os re-
sultados da avaliação pré-operatória comparando-os 
com o resultado histológico da peça de excisão ductal.
Resultados: A média etária das mulheres foi de 51,9 
anos [24,79]. Em 87% dos casos o CM era unilateral 
e, em 77,6%, uniporo. A avaliação macroscópica do 
corrimento foi considerada patológica se hemático ou 

sero-hemático (62,3%). Trinta e nove doentes não re-
alizaram citologia do CM e 21 não foram submetidas 
a galactografia. Na avaliação complementar pré-ope-
ratória foi considerada positiva a suspeição de pa-
piloma intraductal, atipia e neoplasia. A ausência de 
alterações, a presença de hiperplasia simples ou ec-
tasia foram consideradas resultados negativos para 
patologia ductal. Em casos com associação de pato-
logias foi considerado o diagnóstico de maior signifi-
cado patológico. Diagnosticaram-se 36 papiloma(s) 
intraductal(is), 5 atipias e 11 neoplasias (3 invasivas 
e 8 in situ). A citologia demonstrou ausência de con-
cordância estatística com a patologia ductal subja-
cente (sensibilidade=24%). A galactografia mostrou a 
melhor concordância, com uma sensibilidade de 97% 
para patologia ductal.
Conclusões: Apesar dos numerosos meios de ava-
liação clínica e complementar dos CM, nenhum deles 
é individualmente um excelente preditor da nature-
za da patologia ductal. Parece demonstrar-se que 
a abordagem cirúrgica permanece, ainda, como a 
grande arma diagnóstica dos CM, ao mesmo tempo 
que permite, na maioria dos casos, alcançar uma efi-
caz medida terapêutica.

0108
A RM NA AVALIAÇÃO DOS CORRIMENTOS 
MAMILARES

Patrícia Almeida, Sofia Raposo, Margarida Marques, 
Manuela Gonçalo, Cristina Marques, Teresa Rebelo, 
Margarida Dias, Isabel Torgal
Hospitais da Universidade de Coimbra, EPE, Coimbra, 
Portugal

Introdução: Apesar do valor demonstrado da Res-
sonância Magnética Mamária (RM) em Senologia, 
a sua aplicação no estudo complementar dos cor-
rimentos mamilares não tem ainda indicações per-
feitamente estabelecidas. No entanto, ela tem, nos 
últimos anos, conquistado cada vez mais entusias-
tas como auxiliar no estudo de patologia ductal. 
Objectivos e Métodos: Os autores analisaram 
retrospectivamente 85 casos clínicos de doen-
tes submetidas a exérese de galactóforos por cor-
rimento mamilar no Serviço de Ginecologia dos 
Hospitais da Universidade de Coimbra. Foram 
avaliadas as características macroscópicas do cor-
rimento, a citologia, a galactografia e a RM ma-
mária e comparados os seus resultados com o re-
sultado histológico definitivo da peça operatória. 
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Resultados: Sete doentes realizaram RM no con-
texto de corrimento mamilar patológico (corrimento 
mamilar unilateral e uniporo). Estas mulheres tinham 
idades compreendidas entre 36 e 61 anos. Conside-
rou-se resultado positivo para a macroscopia do cor-
rimento a presença de sangue. A citologia, galacto-
grafia e RM foram consideradas positivas caso hou-
vesse suspeita de patologia ductal maligna ou atipia. 
Foram identificados dois casos de ectasia, 4 casos 
de papiloma(s) intraductal(is) e 1 caso de CDIS. Nes-
te único caso de neoplasia ductal, na avaliação pré-
operatória, apenas a RM foi positiva.
Conclusões: O escasso número de casos em aná-
lise não permite extrapolação de resultados para a 
população em geral. Ainda assim, na presença de 
corrimento mamilar patológico, parece existir correla-
ção entre os resultados da RM e os do estudo histo-
lógico ductal definitvo. Serão, portanto, necessários 
estudos prospectivos alargados para que se possa 
definir qual o papel da RM na avaliação diagnóstica 
de doentes com suspeita de patologia ductal.

0109
APLASIA CUTIS CONGÉNITA E EXPOSIÇÃO IN 
UTERO AO METIBAZOL

Andrea Quintas, Ana Rita Neiva, Margarida Mesqui-
ta
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia, Espinho/EPE, VN-
Gaia, Portugal

Introdução: A aplasia cutis congénita (ACC) é uma 
malformação rara da pele, que se caracteriza pela 
ausência focal da epiderme e/ou da derme, localiza-
da geralmente no escalpe. O metibazol, um fármaco 
com acção anti-tireoideia usado no tratamento da 
Doença de Graves, tem sido apontado como um pro-
vável agente teratógeno.
Caso Clínico: Mulher 29 anos, IG0P, com antece-
dentes de Doença de Graves, medicada habitual-
mente com metibazol, que manteve durante toda 
a gestação (10mg/dia). A gestação decorreu sem 
intercorrências, com valores analíticos da função 
tireoideia e estudos ecográficos fetais normais. Às 
40s+2d de gestação ocorre inicio espontâneo do tra-
balho de parto, com nascimento de RN vivo e viável 
sexo masculino, pesando 3710g, sem sinais clínicos 
de disfunção tireoideia. Ao exame físico apresentava 
2 lesões ulceradas do couro cabeludo, bem delimita-
das, localizadas na linha média, próximo da transição 
occipito-parietal direita, com cerca de 1 cm de maior 

diâmetro cada, sem atingimento ósseo. Restante 
exame físico e neurológico sem alterações. O trata-
mento conservador apenas com cuidados de penso 
permitiu a epitelização de ambas as lesões, que se 
considerou completa ao fim de 60 dias de vida. Aos 
18 meses de idade apresenta duas áreas de alopecia 
com a mesma localização, com cerca de 2 cm cada.
Discussão: Apesar da relação causal entre a expo-
sição ao fármaco e a ACC ser ainda alvo de debate, 
classicamente o metibazol tem sido recomendado 
como fármaco de 2ª linha no tratamento do hiperti-
reoidismo na gravidez, usado apenas em situações 
de intolerância, reacção alérgica ou resistência ao 
propiltiuracilo (PTU). Contudo, estudos recentes 
associam o uso do PTU a risco grave de disfunção 
hepatica, pelo que as recomendações mais recentes 
limitam o seu uso ao 1º trimestre da gravidez (altura 
em que os potenciais efeitos teratogénicos do me-
tibazol serão mais pronunciados), reservando-se o 
uso do metibazol para os outros trimestres.

0110
TRATAMENTO CONSERVADOR DA GRAVIDEZ 
ECTÓPICA NÃO TUBAR- SERÁ A OPÇÃO IDEAL?

Andrea Quintas, Fátima Silva, Luisa Montes, Marga-
rida Mesquita, Francisco Valente
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia, Espinho/EPE, VN-
Gaia, Portugal

Introdução: Os autores descrevem dois casos de 
gravidez ectópica, uma cervical e outra implantada 
em cicatriz de cesariana anterior, diagnosticadas pre-
cocemente e tratadas com sucesso com Metotrexato 
(MTX) sistémico e instilação eco-guiada de MTX e 
Cloreto de Potássio (KCl) intra-tecais.
Caso Clínico1: Mulher de 39 anos, VGIIP, com 2 ce-
sarianas anteriores e 2 abortamentos espontâneos 
(com necessidade de curetagem uterina). Observa-
da no Serviço de Urgência por metrorragia escassa, 
apresentando colo formado e fechado. Valor sérico 
da β-HCG de 8940 MiU/mL. Ecografi camente foi de-β-HCG de 8940 MiU/mL. Ecografi camente foi de--HCG de 8940 MiU/mL. Ecograficamente foi de-
tectada gravidez intra-cervical com embriocardio po-
sitivo e biometria para 6 semanas e 4 dias. 
Caso Clínico 2: Mulher 41 anos, IIGIP. Recorre ao 
SU por metrorragia escassa. Ecograficamente apre-
sentava saco gestacional implantado na cicatriz de 
cesariana anterior, com embrião no interior com vita-
lidade e biometria compatível com 6 semanas. Valor 
sérico da β-HCG de 22122 MiU/mL.

Em ambos os casos optou-se por uma combi-
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nação de MTX sistémico com MTX e KCl locais. Os 
procedimentos foram realizados sem anestesia, em 
meio asséptico e sem complicações, com negativa-
ção de valores de β-HCG entre as 4-6 semanas. O 
controlo ecografico mensal revelou massa hipereco-
génica não vascularizada, com dimensões progressi-
vamente decrescentes.
Discussão: A gravidez ectópica não tubar é um acon-
tecimento raro, representado menos de 1% das ges-
tações ectópicas. Até à década de 80, o tratamento 
de eleição de gravidezes cervicais ou implantadas em 
cicatriz de cesariana anteriores era a histerectomia, 
comprometendo de modo definitivo o futuro reprodutor 
da mulher. Actualmente, o uso liberal da ecografia com 
sonda transvaginal associado ao doseamento quanti-
tativo da β-HCG permite um diagnóstico precoce, que 
por sua vez viabiliza opções terapêuticas menos inva-
sivas e mais conservadoras. A injecção eco-guiada de 
MTX, associada ou não a agentes embriocídeos, tem 
sido usado com sucesso, mesmo em gestações mais 
avançadas como os dois casos apresentados, com ta-
xas de sucesso entre 80-90%.

0111
A ECOGRAFIA TRANSPERINEAL NA AVALIAÇÃO 
DOS DEFEITOS DO PAVIMENTO PELVICO

João Colaco, Rui Viana, Isabel Grilo, 
Filomena Nunes
HPP Hospital de Cascais, Cascais, Portugal

A ecografia do pavimento pélvico constitui uma fer-
ramenta utilizada na avaliação dos defeitos do pavi-
mento pélvico e no estudo da incontinência urinária. 
Nesta comunicação os autores mostram a utilidade e 
aplicabilidade da mesma.

Na avaliação pré-operatoria da incontinência uri-
nária de esforço, os autores mostram o protocolo por 
eles utilizado e bem como a sua validação em rela-
ção ao

estudo urodinâmico.
Nos defeitos do pavimento pélvico, o estudo com 

recurso a sonda convexa transperineal é comple-
mentado com avaliação 3 D e 4 D de forma a poder 
caracterizar de forma mais anatomica possível os 
mesmos.

São demonstradas as avaliações e medições 
efectuadas para os defeitos do compartimento ante-
rior e posterior.

Da mesma forma são caracterizadas a posição e 
funcionamento das proteses previamente colocadas 

para correção de defeitos do pavimento pélvico e 
bem como de incontinência urinária.

O estudo ecográfico do pavimento pélvico deve 
ser considerado cada vez mais pelos cirurgiões pél-
vicos de forma sistematizar as abordagens terapêu-
ticas.

0112
AVALIAÇÃO ENDOMETRIAL POR ECOGRAFIA 
3D NA PRÉ HISTEROSCOPIA

Mariana Torgal, João Colaco, Rui Viana, Filomena 
Nunes
HPP Hospital de Cascais, Cascais, Portugal

Os autores apresentam a sua experiência na avalia-
ção endometrial com ecografia 3 D, nas doentes re-
ferenciadas à consulta de pré-histeroscopia.

Todas as doentes com espessamento endome-
trial anómalo na ecografia bi-dimensional são avalia-
das por intermédio de ecografia transvaginal e sendo 
realizado, para alem da avaliação fluxométrica do 
endométrio também uma reconstrução tridimensio-
nal do mesmo.

O objectivo desta nossa avaliação é validar a eco-
grafia 3 D como ferramenta de estudo antes da reali-
zação da histeroscopia.

Todas as doentes estudadas foram submetidas a 
histeroscopia independentemente dos resultados en-
contrados no estudo ecográfico 3 D.

A nossa experiência mostra, que apesar de ser 
pequena, permite-nos validar esta técnica de forma a 
poder melhor avaliar a real indicação para a realiza-
ção da histeroscopia.

0113
CONCORDÂNCIA INTER-OBSERVADOR NA 
ANÁLISE DA VARIABILIDADE, ACELERAÇÕES 
E DESACELERAÇÕES DA FREQUÊNCIA 
CARDÍACA FETAL, ENTRE CANDIDATOS AO 
INTERNATO MÉDICO

Rosália Cubal-Pena, Sara Castello-Branco, 
Ana Hipólito-Reis, João Bernardes
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Porto, 
Portugal

Introdução: Apesar da análise do cardiotocograma 
ser correntemente efectuada por médicos internos, 
tanto quanto sabemos, a análise de variabilidade, 
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acelerações e desacelerações da frequência cardí-
aca fetal (FCF), por candidatos ao internato médico 
nunca foi avaliada.
Objectivo: Avaliação da concordância inter-observa-
dor na análise de variabilidade, acelerações e desa-
celerações da FCF, entre candidatos ao internato.
Métodos: Três alunos do último ano do curso de 
Medicina analisaram, de forma independente, 16 
cardiotocogramas obtidos no período anteparto e 
22 obtidos no período intraparto, tendo em vista a 
detecção e classificação de acelerações e desace-
lerações da FCF, bem como de segmentos de varia-
bilidade normal ou anormal da FCF, de acordo com 
uma versão actualizada das normas da FIGO. (1) A 
análise estatística realizou-se com as Proporções de 
concordância (PC) e a estatística K, com intervalos 
de confiança de 95% (IC 95%).
Resultados: A PC e a estatística K, na detecção de 
acelerações, foram de 0.73 (IC 95%: 0.72-0.74) e 0.63 
(IC 95%: 0.55-0.71), respectivamente, de 0.70 (IC 
95%: 0.69-0.70) e 0.67 (IC 95%: 0.58-0.76), na detec-
ção de desacelerações. Na análise da variabilidade, a 
PC e a estatística K foi de 0,92 (IC95%: 0,90-0,94) e 
0,53 (IC95%: 0,42-0,65), respectivamente.
Conclusões: A concordância inter-observador na de-
tecção e classificação de acelerações e desacelera-
ções da FCF assim como da variabilidade, entre can-
didatos ao internato médico, de acordo com uma ver-
são simplificada e actualizada das normas da FIGO 
(1) foi boa, com resultados semelhantes aos obtidos 
por especialistas em trabalho anteriormente realizado. 
(2) 1- Ayres-de-Campos D, et al. Twenty-five years af-
ter the FIGO guidelines for the use of fetal monitoring: 
Time for a simplified approach? FIGO Subcommittee. 
Int J Gynaecol Obstet 2010;110(1):1-6. 2- Bernardes 
J, et al. Evaluation of interobserver agreement of car-
diotocograms. Int J Gynecol Obstet 1997;57:33-7.

0114
A ECOGRAFIA VOLUMETRICA NA AVALIAÇÃO 
DOS ORGÃOS PÉLVICOS

Anabela Serranito, Mariana Torgal, Rui Viana, 
João Colaco, Ana Pinho, Filomena Nunes
HPP Hospital de Cascais, Cascais, Portugal

A pratica da ecografia volumetrica em Ginecologia tem 
vindo a se afirmar cada vez mais nos ultimos anos. A 
aquisição de imagens em 2 D de forma clássica permite 
uma avaliação volumetrica e em varios cortes de modo 
a melhor caracterizar os orgão pélvicos - utero e anexos.

Os autores teem como objectivo mostrar a expe-
riencia recente com o o estudo ecografico 3 D em Gi-
necologia e bem como o estudo volumetrico da pelvis 
normal e anormal.

Neste poster são apresentadas imagens 3 D e 
volumetricas da pelvis feminina e bem a caracteri-
zação de algumas situações de patologia dos orgão 
pélvicos.

0115
AVALIAÇÃO ECOGRÁFICA DA ESTIMATIVA DE 
PESO FETAL E CRESCIMENTO DISCORDANTE 
EM GESTAÇÕES GEMELARES

Ana Patrícia Domingues, Etelvina Fonseca, 
Elsa Vasco, Paulo Moura
Serviço de Obstetrícia - Maternidade Dr Daniel de Ma-
tos, Hospitais da Universidade de Coimbra EPE, Coim-
bra, Portugal

Introdução: As gestações gemelares apresentam 
morbimortalidade mais elevada que gestações unife-
tais, devido em parte aos RCIU e à discordância dos 
pesos fetais à nascença. Uma vigilância ecográfica 
seriada do crescimento fetal com estimativas de peso 
fetais(EPF) adequadas é desejável, mesmo sabendo 
que esta avaliação em gémeos é menos precisa que 
em gestações de fetos únicos.
Objectivo: Avaliar a precisão das avaliações ecográ-
ficas de EPF na predição do peso ao nascimento e 
de crescimentos discordantes, tendo em considera-
ção os 20% considerados como cut-off no nosso ser-
viço e os 25% descritos por outros autores.
Metodologia: Estudo prospectivo em gestações 
gemelares com vigilância pré-natal e parto no nos-
so Serviço,entre Janeiro09-Setembro10.Critérios de 
inclusão:gestações gemelares com parto após as 
24 semanas de gestação e com pelo menos uma 
avaliação ecográfica com EPF nas 2 semanas pre-
cedentes. Parâmetros avaliados:corionicidade, IG, 
EPF(Hadlock) e peso ao nascimento(PN).A preci-
são da EPF foi calculada pelo erro(PN-EPF) e pelo 
erro estandardizado(erro/PNx100).A capacidade da 
discordância na EPF(EPFD) (20Vs25%) em prever 
a discordância do PN(PND) foi avaliada com base 
na sensibilidade(S),especificidade(E),valor preditivo 
positivo(VPP) e negativo(VPN), tendo sido construí-
das curvas ROC para avaliar a predição do PND com 
base na EPFD para os diferentes cut-off.
Resultados: Foram incluídas 82 gestações gemela-
res. A EPF foi 2084±508gr,o PN 2175±511gr,o erro 
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90,7±284,9gr,o erro estandardizado 3,3±12,9%.O 
PND ocorreu em 12,2, e 6,1% dos casos quando con-
siderada, respectivamente,uma discordância de 20 e 
25%.A diferença(20Vs25%) entre as EFPD e os PND 
foi significativa(p<0,001) independentemente da IG 
ao parto, corionicidade e gémeo em causa. A S, E, 
VPP e VPN foram (respectivamente para 20Vs25% 
discordância): 40, 97,2, 66,7 e 92,1%Vs40, 97,4, 50 
e 96,2%.Utilizando curvas ROC, a AUC(20Vs25%) 
foi 0,686Vs0,687.
Conclusões: Estes resultados reflectem a neces-
sidade de investimento no rigor das avaliações das 
EPF dado as implicações clínicas que podem envol-
ver. Os diferentes cut-off para crescimento discor-
dante utilizados apresentaram resultados idênticos.

0116
CONCORDÂNCIA INTER-OBSERVADOR NA 
ANÁLISE DA LINHA DE BASE DA FREQUÊNCIA 
CARDÍACA FETAL ENTRE CANDIDATOS AO 
INTERNATO MÉDICO 

Ana Hipólito-Reis, Rosália Cubal-Pena, 
Sara Castello-Branco, João Bernardes
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Porto, 
Portugal

Introdução: Apesar da estimativa da linha de base 
(LB) da frequência cardíaca fetal ser o pilar da aná-
lise do cardiotocograma e deste ser correntemente 
monitorizado por médicos internos, tanto quanto sa-
bemos a análise da LB, por candidatos ao internato 
médico, nunca foi avaliada.
Objectivo: Avaliação da concordância inter-obser-
vador na análise da LB da frequência cardíaca fetal 
entre candidatos ao internato médico.
Métodos: A LB foi estimada de forma independente 
por três alunos do último ano do curso de Medici-
na, em 16 cardiotocogramas obtidos no período an-
teparto e 22 obtidos no período intraparto. A LB foi 
estimada em categorias de 5 bpm, de acordo com 
uma versão actualizada das normas da FIGO 1. A 
análise estatística realizou-se com as Proporções de 
concordância (PC) e a estatística K, com intervalos 
de confiança de 95% (IC 95%).
Resultados: A concordância inter-observador global 
na análise da LB foi excelente, com valores de PC e 
de K de 0.92 (IC 95%: 0.91-0.94) e de 0.91 (IC 95%: 
0.87-0.96), respectivamente.
Conclusões: A concordância inter-observador na 
análise da LB por candidatos ao internato médico, de 

acordo com uma versão simplificada e actualizada 
das normas da FIGO 1 foi excelente, com resultados 
semelhantes aos obtidos por especialistas em traba-
lhos anteriores.
1- Ayres-de-Campos D, et al.Twenty-five years after 
the FIGO guidelines for the use of fetal monitoring: 
Time for a simplified approach? FIGO Subcommittee. 
Int J Gynaecol Obstet 2010;110(1):1-6.

0117
FACTORES DE RISCO PARA ROTURA 
DE GRAVIDEZ ECTÓPICA – ESTUDO 
RETROSPECTIVO DE 4 ANOS

Ana Mealha, Tânia Sardinha, Ana Paula Lopes, 
Armindo Esteves Santos, Isabel Amaral, 
Isabel Marques
Centro Hospitalar Barreiro Montijo - Hospital Nossa 
Senhora do Rosário, Barreiro, Portugal

Introdução: A gravidez ectópica (GE) é uma causa 
importante de morbilidade e mortalidade na mulher 
em idade fértil. Apesar dos avanços no diagnóstico 
e terapêutica, mantém-se como causa de 4 a 10% 
de todas as mortes relacionadas com a gravidez. A 
hemorragia por rotura da GE é a principal etiologia de 
morte materna no primeiro trimestre da gestação; no 
entanto, nem sempre é fácil saber antecipadamente 
quais as doentes que apresentam maior risco desta 
complicação grave.
Objectivo: Determinar os factores de risco para ro-
tura de GE, de forma a identificar as mulheres com 
maior risco desta complicação.
Métodos: Este estudo compreendeu os casos de 
GE internados no Serviço de Ginecologia do Hos-
pital Nossa Senhora do Rosário entre 2006 e 2010. 
Analisaram-se retrospectivamente os seguintes pa-
râmetros: rotura, história de GE, doença inflamatória 
pélvica (DIP), infertilidade, tabagismo, cirurgia tubá-
ria anterior, dispositivo intra-uterino (DIU), paridade, 
idade gestacional e betaHCG. Compararam-se as 
populações com e sem diagnóstico de GE rota.
Resultados: Foram estudados 167 casos de GE, 
dos quais 105 (63%) tiveram o diagnóstico de rotura. 
Em trinta e nove casos de GE rota (37%) verificou-
se história de GE anterior, enquanto em apenas 2 
casos de GE não rota (5%) as doentes tinham his-
tória de GE anterior (p<0,001). Verificou-se que a 
população com diagnóstico de rotura apresentou 
idade gestacional significativamente superior à popu-
lação sem rotura (7,39 +/-1,01 semanas vs 5,88 +/- 
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1,06, respectivamente; p<0,01). Revelaram-se tam-
bém estatisticamente significativas as associações 
rotura:história de DIP e rotura:cirurgia tubária anterior 
(p=0,025 e p=0,01, respectivamente). Não se encon-
trou associação significativa entre rotura e: paridade, 
tabagismo, utilização de DIU, história de infertilidade 
, endometriose ou betaHCG quantitativa.
Conclusões: A maior idade gestacional e antece-
dentes pessoais de GE, cirurgia tubária e DIP com-
portaram-se neste estudo como factores de risco 
para rotura em doentes com o diagnóstico de GE.

0118
ENDOMETRIOMA UMBILICAL PRIMÁRIO – 
RELATO DE CASO

Ana Mealha, Tânia Sardinha, Armindo Esteves 
Santos, Isabel Amaral
Centro Hospitalar Barreiro Montijo - Hospital Nossa 
Senhora do Rosário, Barreiro, Portugal

Introdução: Endometriose consiste na existência de 
tecido endometrial funcional fora da cavidade uterina. 
Tipicamente ocorre na idade reprodutiva da mulher. A 
endometriose extra pélvica ocorre em 12% das mu-
lheres com endometriose. Apesar de estar documen-
tado tecido endometrial ectópico em quase todos os 
órgãos, o intestino, a pele, a região inguinal e os pul-
mões são as localizações mais frequentes. A endome-
triose cutânea é mais comum nas cicatrizes de cirurgia 
pélvica ou abdominal (histerectomia, laqueação tubá-
ria, cesariana, episiotomia, laparoscopia). A endome-
triose umbilical tem incidência de 0,5 a 1%.
Caso Clínico: Mulher de 29 anos, nulípara, apresenta 
história com um ano de evolução de massa umbilical 
castanha escura, sólida, com 2cm de maior diâmetro. 
Referência cíclica a episódios auto-limitados de dor 
e tumefacção da massa, tendo ocorrido hemorragia 
local concomitante por duas vezes. Nos anteceden-
tes pessoais há a destacar a ausência de história pre-
gressa de endometriose ou cirurgia pélvica. A ultras-
sonografia revelou massa hipoecogénica umbilical, 
sem sinais suspeitos de patologia do trato genital. O 
valor de CA125 encontrava-se dentro dos valores de 
normalidade. Sob a hipótese de diagnóstico de en-
dometriose cutânea umbilical primária procedeu-se à 
exérese cirúrgica da massa. O exame histopatológico 
confirmou o diagnóstico clínico. Actualmente a doente 
encontra-se do 10º mês de follow-up livre de doença.
Conclusões: A endometriose umbilical é uma enti-
dade nosológica rara, que deve entrar no diagnóstico 

diferencial de massas umbilicais com hemorragia, 
mesmo que não exista história de cirurgia pélvica 
prévia com manipulação endometrial. O tratamento 
de eleição é a recessão cirúrgica, que é eficaz na 
grande maioria dos casos.

0119
TUMOR GEMINATIVO MALIGNO EM 
ADOLESCENTE - RELATO DE CASO

Ana Mealha, Tânia Sardinha, Armindo Esteves 
Santos, Isabel Amaral
Centro Hospitalar Barreiro Montijo - Hospital Nossa 
Senhora do Rosário, Barreiro, Portugal

Introdução: O teratoma imaturo do ovário é um tu-
mor maligno germinativo constituído por células ec-
todérmicas, mesodérmicas e endodérmicas e por 
tecido imaturo de origem neural. Constitui menos de 
1% dos teratomas do ovário, com taxa de recorrência 
de 33%.
Caso Clínico: Adolescente de 14 anos recorre Ser-
viço de Urgência por exacerbação de dor abdomino-
pélvica com 1 mês de evolução, acompanhada de 
sensação se peso pélvico. À observação apresenta-
va bom estado geral, 38ºC, IMC 27, abdómen dolo-
roso e com defesa à palpação verificando-se volu-
mosa massa de contornos regulares com extensão 
do epigastro à pélvis. A ecografia revelou massa 
quística complexa, com calcificações, de aparente 
origem anexial, compatível com teratoma a ocupar a 
totalidade da cavidade abdominopélvica. No hemo-
grama apresentava leucocitose e neutrofilia, sem ou-
tras alterações. Dicidiu-se terapêutica cirúrgica com 
a hipótese de diagnóstico de teratoma gigante. Fo-
ram realizados lavado peritoneal, anexectomia com 
tumorectomia (massa quística com 3170g, 25cm de 
maior eixo), biópsia de peritoneu parietal, omentec-
tomia infracólica parcial e linfadenectomia pélvica. A 
Anatomia Patológica revelou Teratoma Imaturo Grau 
1, com implante peritoneal de anexos cutâneos (es-
tadio II da FIGO). A doente foi encaminhada para a 
Consulta de Oncologia Médica, encontrando-se ac-
tualmente no 12º mês de follow-up livre de doença.
Conclusões: O grau de diferenciação dos teratomas 
imaturos do ovário correlaciona-se geralmente, mas 
não em todas as séries, com o risco de dissemina-
ção extraovárica. Salienta-se a importância do esta-
diamento cirúrgico para a orientação terapêutica pós 
operatória de tumores anexiais suspeitos indepen-
dentemente da faixa etária.
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0120
ADENOCARCINOMA MESONÉFRICO DO COLO 
UTERINO

João Sequeira Alves2, António Gomes1, 
Ana Francisca Jorge1

1Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Lisboa, 
Portugal, 2Hospital Garcia de Orta, Almada, Portugal

O adenocarcinoma mesonéfrico do colo uterino é um 
tumor raro de origem no remanescente dos ductos 
mesonéfricos com apenas 30 casos descritos na li-
teratura.

Apresenta-se o caso clínico duma doente com 58 
anos com queixas de aumento do volume abdominal 
associado a obstipação desde há 1 mês, referencia-
da à nossa consulta por massa pélvica com ascite 
associada e metrorragia pós menopausa. Analitica-
mente a doente tinha um CA 125 de 793. Foi reali-
zada histerectomia total mais anexectomia bilateral, 
omentectomia, linfadenectomia pélvica bilateral e 
colheita de liquido ascítico. O diagnóstico histológico 
revelou tratar-se de um adenocarcinoma mesonéfrico 
do colo. Havia ainda metástases no ovário esquerdo 
e no peritoneu vesical sendo que o liquido ascítico 
foi positivo para células neoplásicas. Decidiu-se por 
tratamento adjuvante com carboplatina e taxol que 
cumpriu com boa tolerância. A doente apresenta-se 
4 meses após a cirurgia com bom estado geral, as-
sintomática.

0121
CONCORDÂNCIA INTER-OBSERVADOR 
NA CLASSIFICAÇÃO DE TRAÇADOS 
CARDIOTOCOGRÁFICOS, ENTRE CANDIDATOS 
AO INTERNATO MÉDICO 

Sara Castello-Branco, Ana Hipólito-Reis, Rosália 
Cubal-Pena, João Bernardes
de Medicina da Universidade do Porto, Porto, Portugal

Introdução: A análise supervisionada de traçados 
cardiotocográficos é uma das tarefas entregue aos 
jovens internos. Há evidência de que candidatos ao 
internato médico, motivados para a monitorização 
fetal, conseguem analisar traçados de forma repro-
dutível, estando, no entanto, ainda por avaliar a sua 
capacidade de classificação dos mesmos.
Objectivo: Avaliação da concordância inter-ob-
servador na classificação de traçados cardioto-
cográficos, entre candidatos ao internato médico. 

Métodos: Três alunos do último ano do curso de 
Medicina analisaram, de forma independente, 16 
cardiotocogramas obtidos no período anteparto e 22 
obtidos no período intraparto, tendo em vista a sua 
classificação, em normais, suspeitos e patológicos, 
de acordo com uma versão actualizada das normas 
da FIGO 1. A análise estatística realizou-se com as 
Proporções de concordância (PC) e a estatística K, 
com intervalos de confiança de 95% (IC 95%).
Resultados: A PC e a estatística K, na classificação 
global dos traçados foi de 0,79 (IC 95% 0,75-0,83) e 
de 0,62 (IC 95% 0,47-0,76), respectivamente.
Conclusões: A concordância inter-observador na 
classificação de traçados cardiotocográficos, en-
tre candidatos ao internato médico, de acordo com 
uma versão simplificada e actualizada das normas 
da FIGO 1 foi boa, com resultados semelhantes aos 
obtidos por especialistas em trabalho anteriormente 
realizado. 2

1- Ayres-de-Campos D, et al. Twenty-five years 
after the FIGO guidelines for the use of fetal monitor-
ing: Time for a simplified approach? FIGO Subcom-
mittee. Int J Gynaecol Obstet 2010;110(1):1-6.

2- Ayres-de-Campos D, et al. Inconsistencies 
in expert’s classification of cardiotocograms and 
subsequent clinical decision. Br J Obstet Gynecol 
1999;106:1307-10.

0122
MELANOMA PRIMÁRIO DA VAGINA

João Sequeira Alves1, António Gomes2, 
Ana Francisca Jorge2

1Hospital Garcia de Orta, Almada, Portugal, 2Instituto 
Português de Oncologia de Lisboa, Lisboa, Portugal

A neoplasia primária da vagina representa aproxima-
damente 0,3% de todas as neoplasias do trato genital 
feminino sendo que a maioria são carcinomas pavi-
mento-celulares. Os melanomas são raros e apare-
cem predominantemente na idade média de 58 anos. 
A taxa de sobrevivência a 5 anos é inferior a 20%.

Apresentam-se dois casos clínicos.
1º Caso: doente com 67 anos, com queixas de he-
morragia e ardor vaginal desde há 2 meses. À obser-
vação tumor vaginal—exame histológico compatível 
com melanoma maligno. Estudos não revelaram me-
tástases pelo que foi realizada vaginectomia parcial 
com biopsias gânglio sentinela. Resultado anatomo-
patológico com gânglios negativos. Sete meses pós 
cirúrgia foi detectada lesão vaginal—persistência de 
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melanoma. Os exames complementares revelaram 
disseminação ganglionar lomboaórtica pelo que fez 
quimioterapia. Pós-quimioterapia surge metástase 
única de melanoma gânglios pélvicos esquerdos 
pelo que foi realizada excisão 15 meses pós vagi-
nectomia. A doença revelou-se em progressão com 
metástases hepáticas 24 meses após a cirurgia ini-
cial. Por agravamento do estado geral da doente ini-
ciou-se tratamento paliativo tendo a doente falecido 
29 meses depois do diagnóstico da doença.
2º Caso: doente de 67 anos referenciada por metror-
ragia desde há 5 meses. A investigação de massa 
vaginal de 4 cm revelou tratar-se de melanoma ma-
ligno sem disseminação. Foi realizada histerectomia 
total com anexectomia bilateral e vaginectomia total 
com biopsia ganglionar sentinela. O resultado ana-
tomopatológico dos gânglios foi negativo. Complica-
ção pós-cirúrgica com abcesso abdominal da goteira 
parieto-cólica esquerda tratado cirurgicamente. Rea-
lizou-se radioterapia adjuvante. Cerca de um ano pós 
cirurgia inicial foi realizada nova intervenção cirúrgica 
por quadro de oclusão intestinal com excisão de nó-
dulo da parede do Delgado—metástase de Melano-
ma. Novos exames complementares vieram a revelar 
doença em progressão com agravamento do estado 
geral pelo que foi iniciado tratamento paliativo vindo 
a doente a falecer 18 meses pós intervenção inicial.

0123
LEIOMIOSARCOMA – APRESENTAÇÃO ATÍPICA 
DE UM TUMOR RARO

Vera Cunha1, Mafalda Simões1, Elisa Pereira2, 
Henrique Nabais3, António Gomes3, Ana Francisca 
Jorge3

1Maternidade Dr.Alfredo da Costa, Lisboa, Portugal, 
2Hospital do Espírito-Santo, Évora, Portugal, 3Instituto 
Português de Oncologia, Lisboa, Portugal

Os sarcomas são um tipo agressivo, raro de tumor 
uterino. O pico de incidência ocorre na 7ª década 
de vida. Desenvolvem-se rapidamente deixando um 
prognóstico reservado. A transformação sarcomoto-
sa de leiomiomas benignos ocorre em menos de 1% 
dos casos.

Apresentamos o caso de uma doente de 60 anos, 
referenciada ao Instituto Português de Oncologia 
(IPO), em Lisboa, por uma uma massa abdominopél-
vica. Apresentava queixas de dor abdominal e per-
da ponderal com 6 meses de evolução. Os exames 
complementares (ecografia e RMN) mostravam um 

volumoso tumor miomatoso, abdominopélvico, com 
origem provável no útero. Ao exame objectivo era ób-
via a presença de uma massa com limite superior 4 
cm acima da cicatriz umbilical. Uma nova RMN reali-
zada no IPO revelou um tumor exofítico, capsulado, 
na face posterior do útero, estendendo-se ao flan-
co esquerdo. Foi então submetida a histerectomia 
abdominal extra-fascial com anexectomia bilateral; 
intraoperatoriamente constatou-se um tumor ane-
xial esquerdo com 30x25 cm, aderente ao intestino, 
estendendo-se à loca renal esquerda. Um nódulo de 
2cm foi também excisado da parede abdominal ante-
rior. A exploração da restante cavidade abdominal e o 
lavado peritoneal foram negativos. A histologia diag-
nosticou um leiomiosarcoma bem diferenciado do Li-
gamento Largo. A doente manteve a vigilância. Sete 
meses após a cirurgia a imagiologia mostrou lesões 
pulmonares bilaterais e múltiplas lesões linfáticas e 
subcutâneas abdominopélvicas. Iniciou quimiotera-
pia um mês depois (Doxorubicina+Ifosfamida) e por 
progressão da doença inciou então um novo esque-
ma quimioterápico (Gemcitabina+Docetaxel).

A apresentação clínica e os exames complemen-
tares de diagnóstico sugeriram primeiramente uma 
massa anexial ou uterina. A origem real do tumor só 
pôde ser revelada e confirmada intraoperatoriamen-
te. A par do diagnóstico, a atitude terapêutica é ainda 
um desafio para os leiomiosarcomas do Ligamento 
Largo.

0124
GRAVIDEZ “DIAGNOSTICADA” EM BIÓPSIA 
RENAL

Vera Cunha, Sandra Barreto, Catarina Vasconcelos, 
Ana Simões, Lina Redondo, Tereza Paula, Elsa 
Delgado, Ana Fatela
Maternidade Dr.Alfredo da Costa, Lisboa, Portugal

Existem várias entidades patológicas que se apre-
sentam de forma semelhante à patologia hipertensi-
va da gravidez, consideradas assim como os gran-
des imitadores da Eclâmpsia/Pré-Eclâmpsia Grave. 
Existem vários níveis de gravidade e virtualmente 
qualquer órgão pode ser afectada.
Tratava-se de uma doente de 36 anos, caucasiana, 
multípara, antecedentes pessoais irrelevantes. Três 
semanas após um esforço físico intenso iniciou qua-
dro de anasarca, ortopneia, aumento ponderal. Con-
sultou o seu médico assistente que lhe diagnosticou 
HTA. As ecografias abdominal e renal em ambulató-
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rio não revelaram alterações. Analiticamente mostra-
va uma anemia ligeira, elevação da função hepática, 
hipoalbuminemia e proteinúria nefrótica, pelo que 
foi enviada de urgência à consulta de Nefrologia do 
Hospital Curry Cabral. Face à gravidade do síndrome 
nefrótico e da HTA fez bióspia renal e ficou internada. 
Iniciou terapêutica anti-hipertensora e plasmafere-
se. Ao 6º dia de internamento o resultado da biópsia 
renal revelou endoteliose e alterações compatíveis 
com Síndrome Hemolítico-Urémico, negando a do-
ente nesta altura gravidez ou amenorreia. Assistiu-
se então ao agravamento da função renal, apesar 
da normalização das anemia e trombocitopenia, pelo 
que foi pedido um teste de gravidez, ao 7º dia, que 
foi positivo. A doente surpreendida pediu interrup-
ção. Ao 8º dia de internamento realizou ecografia na 
MAC que mostrou feto cefálico com biometrias com-
patíveis com 33 semanas e 6 dias, LA ausente. Foi 
submetida a cesariana electiva e laqueação tubária 
bilateral, com RN nado-vivo de 1745 g, IA-8/10. No 
pós-operatório o quadro clínico e analítico reverteu 
rapidamente. O RN foi encaminhado para adopção.

Este caso exemplifica bem a importância do co-
nhecimento de uma gravidez numa discussão diag-
nóstica. Algumas patologias específicas da gravidez 
apresentam uma grande semelhança clínica e labo-
ratorial a outras entidades clínicas, representando 
assim um desafio diagnóstico difícil.

0125
COMPARAÇÃO DA ANÁLISE 
COMPUTADORIZADA DA FREQUÊNCIA 
CARDÍACA MATERNA COM A OPINIÃO DE 
ESPECIALISTAS, NAS HORAS FINAIS DO 
TRABALHO DE PARTO 

Paula Pinto1, João Bernardes2, Célia Costa2, Miguel 
Silva1, Diogo Ayres-de-Campos2

1Hospital Dr. Nélio Mendonça, EPE, Funchal, Portugal, 
2Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, 
Porto, Portugal

Introdução: A análise computadorizada da frequên-
cia cardíaca materna (FCM) intra-parto é importante 
para, entre outros aspectos, a diferenciar da frequên-
cia cardíaca fetal.
Objectivos: Comparação da análise computorizada 
da FCM com a opinião de especialistas, nas horas 
finais do trabalho de parto.
Métodos: Foram obtidos registos contínuos da FCM 
por electrocardiografia em oito parturientes, utilizan-

do o monitor STAN® 31 nas duas horas anteriores ao 
nascimento. Os registos foram posteriormente ana-
lisados independentemente por três especialistas e 
pelo sistema Omniview-Sisporto®. Os parâmetros 
analisados foram a linha de base em cada hora, e 
a variabilidade a longo prazo, o número de acelera-
ções e de desacelerações em segmentos de 10 mi-
nutos, utilizando critérios semelhantes aos propostos 
pela FIGO para a monitorização fetal. Para avaliação 
da concordância entre a análise computorizada e os 
especialistas, utilizaram-se as proporções de concor-
dância (PC) e a estatística K (K), com intervalos de 
confiança de 95% (IC 95%).
Resultados: A concordância foi excelente em re-
lação à linha de base (PC=0,81 IC95% 0,77-0,85; 
K=0,78 IC95% 0,71-0,86), desacelerações (PC=0,98 
IC95% 0,97-0,99) e variabilidade (PC=1), e foi boa 
em relação às acelerações (PC=0,65 IC95% 0,60-
0,70; K=0,32 IC95% 0,15-0,49). A estatística Kappa 
não foi considerada apropriada ou calculável em re-
lação às desacelerações e à variabilidade, dado o di-
minuto ou ausente número de casos anormais.
Conclusões: Obteve-se uma concordância boa a ex-
celente entre a avaliação de especialistas e a análise 
computorizada da FCM nas últimas horas do traba-
lho de parto, sugerindo que os algoritmos do sistema 
poderão ser utilizados adequadamente para este fim.

0126
CARCINOMA DA TROMPA DE FALÓPIO EM 
DOENTE COM MUTAÇÃO DO BRCA1

Ana Maçães1, Sílvia Fernandes1, Elsa Nunes1, 
Joana Rego1, Fátima Peralta1, Margarida Barros1, 
Ana Beleza2, Lina Ramos2

1Serviço de Ginecologia, Maternidade Bissaya Barreto – 
Centro Hospitalar de Coimbra, EPE, Coimbra, Portugal, 
2Serviço de Genética Médica – Centro Hospitalar de 
Coimbra, EPE, Coimbra, Portugal

O carcinoma da trompa de Falópio é uma patologia 
rara, representando 0,2 a 0,5% das neoplasias pri-
márias do sistema genital feminino. Apresenta seme-
lhanças histológicas e clínicas com os tumores epite-
liais do ovário. Na maioria dos casos, o diagnóstico 
diferencial é feito durante a cirurgia e com o estudo 
anatomo-patológico.

Apresenta-se o caso clínico de uma doente de 42 
anos, gesta 2 para 2, com antecedentes pessoais de 
fibromialgia e história familiar de carcinoma da mama, 
que recorreu ao Serviço de Urgência por dor abdomi-
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nal na fossa ilíaca direita, com um mês de evolução, 
e leucorreia acastanhada há 10 dias. Encontrava-se 
apirética. O abdómen era mole e depressível, mas 
doloroso à direita. Tinha citologia do colo normal, CA 
125 aumentado e AFP, CEA e CA 19.9 dentro dos 
limites. A ecografia transvaginal mostrou uma mas-
sa sólida de textura heterogénea com 5 cm de maior 
diâmetro na região anexial direita, sem líquido no 
fundo de saco de Douglas. Foi proposta para laparo-
tomia exploradora e durante a cirurgia foi identificada 
uma massa no anexo direito com 7 cm, cujo exame 
extemporâneo revelou ser uma neoplasia maligna da 
trompa de Falópio. O estudo anatomo-patológico fi-
nal concluiu tratar-se de um carcinoma seroso pouco 
diferenciado (G3) da trompa. A linfadenectomia ilíaca 
e as biopsias não apresentaram tecido neoplásico. 
Foi encaminhada para consulta de Genética Médica, 
realizando estudo molecular do gene BRCA (breast 
cancer susceptibility gene) 1 que foi positivo. A doen-
te completou seis ciclos de paclitaxel e carboplatina 
e mantém-se em vigilância.

A abordagem terapêutica destes tumores é idên-
tica à dos tumores epiteliais do ovário. As mutações 
dos genes BRCA 1 e 2 são identificadas em 16 a 
43% dos casos. Os autores salientam a importância 
de pesquisar estas mutações nas mulheres afecta-
das. Neste caso o estudo molecular permitiu o acon-
selhamento pessoal e familiar.

0127
TRAUMATISMO ABDOMINAL DURANTE A 
GRAVIDEZ

Carlos Veríssimo
Hospital Fernando Fonseca, Amadora, Portugal

Introdução: A incidência de traumatismos abdomi-
nais durante a gravidez é de 6-7%, a maioria dos 
quais no 3.º trimestre. Os acidentes de viação, as 
quedas e as agressões constituem as principais etio-
logias. O tratamento de lesões traumáticas comple-
xas requer uma abordagem interdisciplinar.
Objectivos: Caracterizar os traumatismos abdomi-
nais durante a gravidez e avaliar as repercussões 
materno-fetais.
Metodologia: Estudo prospectivo com a duração de 
3 anos (Julho de 2007 – Junho de 2010). Incluíram-
se todas as grávidas que recorreram ao Serviço de 
Urgência (SU) de um hospital com apoio perinatal di-
ferenciado por traumatismo abdominal e foram avalia-
das pelo mesmo observador. Todas as grávidas foram 

submetidas a uma entrevista clínica, exame objectivo 
e ultrassonografia obstétrica; realizou-se um tocogra-
ma se a idade gestacional (IG) ≥ 22 semanas e um 
CTG se IG ≥ 32 semanas. Obtiveram-se os dados 
clínicos subsequentes ao episódio de urgência, refe-
rentes à gestação e ao seu desfecho. Excluíram-se 
as gravidezes gemelares e as obtidas por técnicas de 
PMA. Tratamento estatístico em SPSS versão 14.0.
Resultados: 108 grávidas recorreram ao SU por 
traumatismo abdominal. Não se identificou nenhuma 
lesão penetrante. IG média – 27,2 semanas. Etio-
logia: acidente de viação – 24% [travagem brusca/
cinto de segurança – 50%, embate de automóveis – 
46%, atropelamento – 4%]; queda – 64%; agressão 
– 12% [no domicílio – 58% (o agressor foi sempre 
o actual companheiro), roubo na via pública – 33%, 
outra agressão extradomiciliária – 17%]. Lesões as-
sociadas: equimoses e/ou escoriações – 6%; fractu-
ras ósseas – 2%. Internamento em 3% dos casos. 
Desfecho: sem follow-up – 19%; abortamento do 1.º 
ou 2.º trimestre – 3%; parto – 78% (2% pré-termo). 
Evolução neonatal sem intercorrências.
Conclusões: A maioria dos traumatismos abdomi-
nais são ligeiros e não condiciona morbimortalidade 
materno-fetal. A lesão associada mais grave consis-
tiu numa fractura do colo do fémur secundária a uma 
queda.

0128
LESÃO VERMELHA DO COLO: INDICAÇÃO 
PARA COLPOSCOPIA?

Carlos Veríssimo, Irina Ramilo, Amélia Pedro, José 
Silva Pereira
Hospital Fernando Fonseca, Amadora, Portugal

Introdução: A citologia do colo uterino é um exame 
bastante específico mas moderadamente sensível 
na identificação de alterações displásicas. A lesão 
vermelha periorificial do colo (LVPO) constitui um 
achado semiológico frequente e, na presença de 
uma citologia normal, a orientação clínica destas do-
entes requer discernimento e rigor.
Objectivos: Determinar a proporção de colposcopias 
realizadas por LVPO e a respectiva impressão col-
poscópica. Escrutinar a incidência de carcinoma do 
colo e neoplasia intraepitelial cervical (CIN) em exa-
me histológico nas mulheres com LVPO e citologia 
negativa para neoplasia maligna e lesão intraepitelial 
(NILM). Avaliar a concordância histocolposcópica e a 
conduta preconizada.
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Metodologia: Estudo retrospectivo e descritivo de 2 
anos (2008-2009), incluindo todas as mulheres sub-
metidas a colposcopia na nossa instituição por LVPO 
e com citologia NILM. Análise estatística em Micro-
soft ® Excel 2003.
Resultados: No período compreendido foram reali-
zadas 1010 colposcopias, das quais 213 (21%) por 
LVPO e citologia NILM. Idade média: 37 anos. Princi-
pais impressões colposcópicas: lesão de baixo grau 
– 51%, colo normal – 22%, ectropion – 20%, lesão de 
alto grau - 5%. Executaram-se biópsias em 119 ca-
sos, diagnosticando-se 10 CIN 1, 5 CIN 2 e 3 CIN 3. 
Não se registou nenhum caso de carcinoma cervical. 
A concordância histocolposcópica foi 94% (16/17) no 
colo normal, 15% (11/82) na lesão de baixo grau e 
27% (3/11) na lesão de alto grau.
Conclusões: Na população estudada a incidência 
de lesão CIN 1+ foi 8,5% e de CIN 2+ foi 3,8%. A 
concordância histocolposcópica foi baixa, excepto 
nos colos a priori classificados como normais. Na 
presença de citologia NILM, a LVPO constitui uma 
indicação válida para colposcopia em função dos sin-
tomas ginecológicos associados e da suspeita clínica 
durante o exame objectivo.

0131
TUBERCULOSE GENITAL - A PROPÓSITO DE 
UM CASO CLÍNICO

Ana Margarida Sousa, Ana Constâncio Martins, 
Alexia Toller, Cristina Costa, Maria dos Anjos 
Frutuoso, Vitor Ferreira
Serviço de Ginecologia do Hospital São Francisco 
Xavier, Lisboa, Portugal

Introdução: A tuberculose (TB) é causada habitual-
mente pelo Mycobacterium tuberculosis. Atinge fre-
quentemente os pulmões, mas pode encontrar-se 
em qualquer local do organismo. O contágio é, ge-
ralmente por via aérea mas pode ser feito por ino-
culação directa na vulva ou na vagina durante uma 
relação sexual com um parceiro que apresenta TB 
nos seus genitais externos. A TB pode permanecer 
como infecção lactente ou como doença activa. Têm-
se assistido a um recrudescimento da doença, prin-
cipalmente pelo aumento dos indivíduos infectados 
com HIV. A difusão faz-se por via hematogénica e 
entre os órgãos pélvicos, as trompas de Falópio são 
os órgãos pélvicos mais atingidos. 
Caso clínico: Os autores descrevem uma mulher de 
39 anos, G0P0, enviada à Consulta de Ginecologia 

por metrorragias, astenia e perda de peso. O exa-
me objectivo não demonstrou alterações. A ecografia 
pélvica revelou útero sem alterações, formações de 
ecoestrutura mista envolvendo ambos os ovários e 
ascite. Os marcadores tumorais foram positivos para 
CA 125: 67 UI/ml. A tomografia axial computorizada 
abdomino-pélvica mostrou útero e anexos sem al-
terações, mas com espessamento dos ligamentos 
pélvicos à direita e densificação com padrão micro-
nodular da gordura mesentéria e epiploica e confir-
mou a presença de ascite. Foi realizada laparotomia 
e constatou-se a presença de ascite e um “granitado” 
de pequenas dimensões em toda a superfície perito-
neal. Colheu-se líquido ascítico, fragmentos de epi-
plon e procedeu-se a biopsia ganglionar da raiz do 
mesentério. A prova de Mantoux foi positiva, a citolo-
gia do líquido foi negativa para células neoplásicas e 
o resultado histológico revelou processo inflamatório 
compatível com tuberculose. A paciente fez terapêu-
tica com anti-bacilares durante um ano com boa ópti-
ma resposta terapêutica. 
Conclusão: O diagnóstico da TB genital é difícil, pois 
o quadro clínico é variável e muitas vezes silencioso 
e pode mimetizar clínica e laboratorialmente um tu-
mor ginecológico.

0135
ABCESSOS TUBO-OVÁRCOS – REVISÃO DE UM 
ANO

Joana Raquel Silva, Ilda Rocha, Ana Nogueira
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho EPE, 
Vila Nova de Gaia, Portugal

Introdução: Os abcessos tubo-ováricos são entida-
des de etiologia infecciosa, podendo ser primários, 
fazendo, assim, parte do espectro da doença infla-
matória pélvica, ou secundários a outros processos 
intra-abdominais. O tratamento inclui antibioterapia, 
drenagem e abordagem cirúrgica.
Objectivos: Analisar parâmetros relativos a apre-
sentação clínica, factores de risco e abordagens te-
rapêuticas, dos casos de abcesso tubo-ovárico ocor-
ridos na Instituição no período de um ano.
Metodologia: Estudo retrospectivo dos casos de ab-
cesso tubo-ovárico ocorridos na Instituição.
Resultados: No período referido, foi efectuado o 
diagnóstico de abcesso tubo-ovárico em 12 casos. 
A idade média foi de 42 anos (29-59), sendo pós-
menopausa em ¼ dos casos (3). Utilização de dis-
positivo intra-uterino em 5 casos, com manipulação 
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recente em 2 destes. ¾ dos casos com associação a 
patologias crónicas: hipertensão – 5, diabetes melli-
tus – 3, HIV e HCV – 1, doença inflamatória intestinal 
(corticoterapia) – 1. Relativamente à apresentação 
clínica, em todos os casos houve referência a dor 
pélvica, sendo a mobilização uterina dolorosa o sinal 
mais frequente (11/12). Registo de admissões pré-
vias ao Serviço de Urgência, com prescrição de an-
tibioterapia, em 5/12 dos casos. Em todos os casos, 
por ausência de melhoria ou agravamento clínico, a 
abordagem terapêutica incluiu cirurgia (laparotomia) 
com antibioterapia prévia (de acordo com protoco-
lo de Serviço). Os resultados microbiológicos das 
amostras de material purulento evidenciaram alta 
prevalência de anaeróbios, abrangidos, no entanto, 
pelo regime terapêutico instituído empiricamente. 
O processo foi secundário em 1/3 dos casos, com 
diagnóstico de processos gastro-intestinais concomi-
tantes em ¼ dos casos (adenocarcinoma do recto, 
apendicite aguda e peritonite de grande cavidade, 
respectivamente).
Conclusões: Os autores salientam a noção de que, 
apesar da casuística reduzida, os resultados são 
favoráveis, havendo, no entanto, a necessidade de 
investir em abordagens cirúrgicas de drenagem, em 
casos seleccionados.

0136
FÍGADO GORDO AGUDO DA GRAVIDEZ: A 
PROPÓSITO DE DOIS CASOS CLÍNICOS

Ana Amaral, Sofia Fernandes, Sónia Duarte, Teresa 
Carraca, Manuela Cunha, Cristina Gamboa, Marina 
Moucho, Rosa Maria Mesquita, Nuno Montenegro
Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, Hospital São João, 
Portugal

Introdução: O Fígado Gordo Agudo da Gravidez 
(FGAG) é uma entidade clínica rara, potencialmente 
fatal, ocorrendo no 3º trimestre ou pós-parto, com in-
cidência de 1/10000 a 1/15000. A taxa de mortalidade 
materna e perinatal é 18% e 23%, respectivamente. 
Embora não totalmente esclarecida, a fisiopatologia 
do FGAG está associada a um defeito mitocontrial 
na β-oxidação dos ácidos gordos. Os autores des-β-oxidação dos ácidos gordos. Os autores des--oxidação dos ácidos gordos. Os autores des-
crevem dois casos clínicos com desfecho favorável 
tanto materno como fetal.
Caso Clínico 1: 37 anos, saudável, primigesta, ges-
tação de 36 semanas, recorre à urgência por náuse-
as e vómitos com 4 dias de evolução. Na admissão, 
apresentava escleróticas ligeiramente ictéricas. Ana-

liticamente, constatou-se: leucocitose, hipoglicemia, 
hiperbilirrubinémia, hiperuricémia, alterações da fun-
ção hepática, renal e da coagulação. Procedeu-se a 
terminação da gravidez por cesariana que decorreu 
sem complicações. No 1º dia pós-parto, verificou-se 
agravamento do estado clínico, com subsequente 
recuperação. A puérpera foi submetida a biopsia he-
pática que revelou microesteatose. Teve alta ao 10º 
dia de puerpério, com parâmetros laboratoriais nor-
malizados.
Caso Clínico 2: 30 anos, saudável, primigesta, inter-
nada às 34 semanas, assintomática, por alterações 
da função hepática detectadas nas análises de roti-
na do 3º trimestre, com agravamento progressivo em 
cerca de 2 semanas. Procedeu-se a terminação da 
gravidez por cesariana complicada por atonia uteri-
na. A puérpera foi submetida a biopsia hepática que 
revelou microesteatose. No pós-parto, verificou-se 
melhoria progressiva das análises. Teve alta ao 7º 
dia de puerpério, clinicamente estável.
Conclusão: O diagnóstico de FGAG deve ser con-
siderado quando estão presentes alterações da fun-
ção hepática durante o 3º trimestre. Esta patologia 
apresenta um amplo espectro clínico de gravidade. 
O diagnóstico diferencial deve ser feito com outras 
patologias específicas da gravidez, nomeadamen-
te, pré-eclâmpsia, síndrome de HELLP ou colestase 
intra-hepática. Um baixo limiar de suspeição, o diag-
nóstico precoce e a terminação atempada da gravi-
dez, contribuem para um desfecho favorável desta 
entidade rara e potencialmente fatal.

0137
UNINTENDED PREGNANCY WITH 
ETONOGESTREL IMPLANT (IMPLANON®) IN A 
HIV AND HCV POSITIVE WOMAN

Daniela Ferreira de Almeida, Luísa Ferreira, 
Luís Guedes Martins, Ana Paula Reis, Ana Sofia 
Cardoso, Maria Teresa Teixeira da Silva, Ana 
Catarina Paiva
Centro Hospitalar do Porto, Porto, Portugal

A thirty four year old woman, IIGIP (a vaccum extrac-
tion in 1999), with HIV and HCV infection was under 
treatment with lamivudine, zidovudine and efavirenz. 
A contraceptive implant (Implanon®) was inserted in 
16th October 2009 and after the insertion she com-
plained of irregular bleeding which was notice until 
May 2010 and meanwhile she became amenorrhoe-
ic. In 14th August 2010 she seeked medical help by 
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the time she noticed fetal movements. A fifteen week 
pregnancy was diagnosed by ultrasound. The implant 
which was localized profoundly in the subcutane-
ous tissue was then removed with some difficulties. 
This case report alerts us to the main causes of Im-
planon® failure. Indeed when prior conception and 
non-insertion/expulsion are excluded, the most com-
mon cause of contraceptive failure is etonogestrel 
interaction with other CYP 3A4 inducing drugs like 
efavirenz.

0138
MASSA PÉLVICA COMO CAUSA DE RETENÇÃO 
URINÁRIA AGUDA

João Pedro Neves1, Teresa Costa Castro1, Antónia 
Costa2, Vera Paiva1

1Serviço de Ginecologia/Obstetrícia do Hospital de São 
João, E.P.E., Porto, Portugal, 2Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto, Porto, Portugal

Introdução: Os leiomiomas cervicais representam 
1-4% dos leiomiomas uterinos, sendo responsáveis, 
na maioria dos casos, por dispareunia e sintomatolo-
gia compressiva dos órgãos adjacentes, nomeada-
mente urinários e intestinais.
Caso Clínico: Mulher de 32 anos, nuligesta, inicia 
disúria associada a dificuldade no esvaziamento ve-
sical. Recorreu ao Serviço de Urgência (SU), tendo 
tido alta medicada com antibioterapia empírica por 
provável infecção do tracto urinário baixo. Ainda no 
mesmo dia, regressa ao SU por retenção urinária 
aguda associada a algias abdominais intensas, que 
melhoraram com algaliação. O exame ginecológico 
revelou formação móvel, elástica, lisa, muito dolorosa, 
dependente do colo, que se encontrava extinto com 2 
cm de dilatação. Apresentava função renal normal. A 
ecografia revelou uma massa pélvica, heterogénea, 
com 9 cm. A TC e RMN pélvica evidenciaram massa 
de contornos bem definidos, sem evidente plano de 
clivagem com corpo uterino e ovário esquerdo, com 
aparente ponto de partida cérvico-vaginal, colocan-
do-se como hipótese diagnóstica: leiomioma cervical 
em degenerescência. Na laparotomia constatou-se 
massa cervical antero-lateral esquerda de 10cm, en-
carcerada na pequena bacia. Durante a sua exérese 
ocorreu solução de continuidade entre o canal cer-
vical e a cavidade uterina, sendo a sua patência ga-
rantida através de algália com insuflação de balão na 
cavidade uterina. O exame histológico comprovou a 
natureza leiomiomatosa da massa. Teve alta medica-

da com anticonceptivo oral combinado. Exteriorizou 
espontaneamente a algália ao 7º dia pós-operatório. 
Ao 13º dia pós-operatório encontrava-se assintomá-
tica, sem alterações de relevo ao exame físico com 
colo uterino formado e orifício cervical externo fecha-
do. A ecografia ginecológica realizada posteriormen-
te confirmou ecoanatomia cérvico-uterina e anexial 
dentro da normalidade.
Conclusões: A necessidade de resolução urgente 
da sintomatologia impediu a utilização de outras al-
ternativas de terapêuticas, nomeadamente agonistas 
GnRh ou embolização das artérias uterinas. A téc-
nica cirúrgica de miomectomia associa-se à taxa de 
histerectomia, capacidade contraceptiva futura e ris-
co de rotura uterina.

0139
FACTORES DE RISCO DA DIABETES 
GESTACIONAL E SEMANAS DE DIAGNÓSTICO 
DA PATOLOGIA

Hermínia Afonso, Ana Maria Andrade, Isabel Reis, 
Sofia Costa, Alice Vila Boas, Filipa Brás, Rosa 
Sardinha, António Almeida e Silva, Horácio Azevedo
Centro Hospitalar do Alto Ave, Guimarães, Portugal

A regulação anormal da glicose materna ocorre em 
3-10% das gestações, sendo a diabetes gestacional 
(DG) responsável por 90% dos casos. A idade, obesi-
dade e a história familiar de diabetes são factores de 
risco (FR) bem conhecidos para esta patologia, sen-
do os outros mais controversos. Existe a convicção 
de que a presença de FR prediz o diagnóstico da DG.

O objectivo do estudo foi analisar os FR em 182 
gestantes com gravidez única viável e diagnóstico de 
DG (no intervalo 1/1/2007 e 31/12/2009) e relacio-
ná-los com as semanas de diagnóstico (SD). Foram 
considerados os seguintes factores de risco: idade 
≥35 anos, história familiar de 1ºgrau com diabetes, 
IMC ≥30, ganho excessivo de peso na gravidez, his-
tória de: ≥2 abortos espontâneos, paridade ≥4, DG 
anterior, macrossomia fetal e presença de hiperten-
são arterial crónica ou gestacional. Foram analisados 
os dados no SPSS v18, sendo utilizado o teste de 
análise de variância one-way ANOVA para comparar 
o número de SD com o número de FR e o teste de 
comparações múltiplas Bonferroni para avaliar a de-
pendência entre as SD e o número de FR.

A prevalência de gestações únicas com DG foi 
de 2.27%. Dos FR avaliados os mais prevalentes 
foram: idade ≥35anos (39%), história familiar de dia-
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betes (52,7%), IMC ≥30 e ganho excessivo de peso 
na gravidez (24,7%). A maioria das gestantes tinha 
um (30,2%) ou dois (24,7%) FR. A mediana da SD 
foi 28 (7-38). Verificamos que existem diferenças sig-
nificativas entre o número de FR e o número de SD 
(p<0.05) e que estas são dependentes do número de 
FR (p<0.05).

Conclui-se que o aumento do número de FR se 
associa ao aparecimento precoce da DG, sendo cru-
cial uma vigilância mais rigorosa, de forma a evitar as 
complicações materno-fetais.

0140
CANDIDA ALBICANS, AGENTE INÓCUO NA 
GRAVIDEZ? UM CASO DE CORIOAMNIONITE 
POR ESTE FUNGO 

João Pedro Prata, Elisabete Gonçalves, Sandra 
Ferreira, Domingos Magalhães
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, Viana do 
Castelo, Portugal

Introdução: A infecção vaginal por Candida albicans 
ocorre em cerca de 25% das gravidezes, sendo rara 
a corioamnionite por este fungo (0,8%), embora es-
teja documentada a sua associação com imunos-
supressão, DIU in situ ou cérclage do colo uterino. 
Apresentamos um caso de corioamnionite por este 
microrganismo na ausência de sintomas ou qualquer 
um dos factores de risco acima descritos, com abor-
tamento às 21 semanas.
Caso Clínico: Grávida de 31 anos, IIIG0P, sem an-
tecedentes médicos ou cirúrgicos relevantes à ex-
cepção de duas IGOs anteriores, portadora prévia 
de DIU que removeu antes de engravidar. Recorreu 
ao serviço de urgência às 21 semanas de gestação 
por dores pélvicas e hemorragia vaginal moderada, 
com 8h de evolução. Negava outros sinais ou sinto-
mas, nomeadamente febre ou leucorreia patológica 
nos dias anteriores. Estabeleceu-se o diagnóstico de 
trabalho de abortamento de feto vivo, na presença 
de membranas intactas. Estudo analítico compatível 
com infecção. Após 24 horas verificou-se expulsão 
espontânea de feto e placenta. O exame anátomo-
patológico da placenta e cordão umbilical revelou le-
sões de funisite com formação de microabcessos na 
periferia da geleia de Wharton (macroscopicamente 
observáveis como áreas de pontuado esbranquiça-
do) e lesões exuberantes de corioamnionite. Foram 
identificados esporos e hifas de Candida albicans 
no interior desses abcessos. O exame necrópsico 

do feto mostrou importantes lesões de pneumonia 
congénita e lesões tradutoras de asfixia aguda intra-
uterina de etiologia infecciosa.
Conclusão: Este caso demonstra que, embora rara, 
a corioamnionite por Candida albicans é grave, in-
sidiosa e pode apresentar-se na ausência de can-
didíase vaginal objectivável, rotura de membranas 
ou outros factores de risco descritos na literatura. O 
obstetra deve estar alerta para a possibilidade da sua 
ocorrência e suspeitar deste diagnóstico pós-parto ou 
abortamento se, após inspecção cuidada do cordão 
umbilical e membranas fetais, verificar macroscopi-
camente a presença de microabcessos de aspecto 
esbranquiçado, patognomónicos desta infecção.

0141
DEPOSIÇÃO MACIÇA DE FIBRINA NA 
PLACENTA: SIGNIFICADO CLÍNICO

Luisa Machado, Carla Ramalho, Susana Guimarães, 
Otília Brandão, Nuno Montenegro
Hospital de S.João, Porto, Portugal

Introdução: A deposição maciça de fibrina (DMF) na 
placenta é uma entidade clínica rara e de etiopatoge-
nia desconhecida. Define-se histologicamente pela 
presença de deposição de fibrina em mais de 30% 
do parênquima placentário. A sua importância clínica 
revela-se pela associação a restrição de crescimento 
fetal (RCF) e a morte fetal, com taxa elevada de re-
corrência.
Objectivos: Avaliação da morbilidade materno-fetal 
e evolução perinatal numa amostra de grávidas com 
diagnóstico histológico de deposição maciça de fibri-
na.
Metodologia: Estudo retrospectivo dos casos de 
DMF (n=11) diagnosticados no exame anátomo-
patológico da placenta, realizado entre 1-1-2009 e 
30-6-2010, num hospital de apoio perinatal diferen-
ciado. Nesse período ocorreram 6954 partos (foram 
excluídas as gestações múltiplas) e realizados 1173 
exames anátomo-patológicos da placenta. Foram 
avaliadas as características maternas, obstétricas e 
perinatais, assim como a histologia da placenta.
Resultados: Foram identificados 11 casos de DMF 
correspondendo a 0.93% do total de placentas exa-
minadas. Seis grávidas eram primigestas e uma tinha 
antecedentes de morte fetal. Ocorreu RCF em 8 ca-
sos; apenas num deles se identificou outra possível 
causa para a restrição: pré-eclâmpsia sobreposta a 
hipertensão crónica. Num caso houve descrição eco-
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gráfica de placentomegalia. O peso de 54,5% (6/11) 
das placentas era superior ao valor máximo espera-
do para a idade gestacional. O parto foi pré-termo 
em 5 casos.
Conclusões: Nesta população, a RCF foi um dado 
frequente nos casos de DMF, à semelhança do que 
está descrito na literatura. O exame anátomo-pato-
lógico da placenta é parte integrante do estudo das 
situações de RCF, permitindo por vezes estabelecer 
o diagnóstico. A ecografia, por outro lado, mostrou-se 
pouco capaz de identificar a DMF.
O diagnóstico desta entidade cuja recorrência descri-
ta é elevada (10-50%) poderá permitir no futuro uma 
melhor orientação pré-natal.

0142
INFLUÊNCIA DA ESCOLARIDADE NO 
PERCURSO E DESFECHO DA GESTAÇÃO NA 
ADOLESCÊNCIA

Hermínia Afonso, Isabel Reis, Alice Vilas Boas, Sofia 
Costa, Maria José Costeira, Amélia Moreira, Filipa 
Brás, Rosa Sardinha, Ana Isabel Ferreira, António 
Almeida e Silva, Horácio Azevedo
Centro Hospitalar do Alto Ave, Guimarães, Portugal

A gravidez na adolescência é considerada em muitos 
países um problema de saúde pública. Na maioria 
das vezes não é desejada e apresenta repercussões 
médicas, psicológicas e sociais consideráveis. As 
complicações materno-fetais não devem ser atribuí-
das isoladamente à imaturidade biológica das jovens 
mas também aos factores psicossociais adversos 
aos quais estão sujeitas.

O objectivo deste estudo foi descrever 60 ges-
tações em adolescentes com o parto no intervalo 
de 1/1/2008 - 31/12/2009 e analisar a escolaridade 
como factor de influência no percurso/desfecho da 
gravidez. Foram introduzidos os dados SPSS v18 e 
estudado o efeito da escolaridade obrigatória (EO) 
com: idade gestacional, prematuridade, presença de 
peso <percentil10 (P10) á nascença, via de parto, nú-
mero de internamentos na gestação e complicações 
puerperais, utilizando o teste de Mann-Witney, de re-
gressão logística e do qui-quadrado de Pearson.

A maioria das jovens eram primigestas, saudá-
veis, sem hábitos tabágicos nem alcoólicos. Tinham 
iniciado vigilância da gravidez em média às 19s. 6,7% 
pretenderam interromper voluntariamente a gravidez. 
Cerca de 20% estiveram internadas durante a gra-
videz. A prevalência de partos em adolescentes foi 

de 1,13% dentre as quais: 16,7% tiveram partos pre-
maturos, 25% foram submetidas a cesariana, 17,2% 
tiveram recém-nascidos com peso <P10 e 21,7% ti-
veram complicações puerperais. Foi verificado que a 
EO está relacionada com o peso à nascença e com 
a via de parto, tendo-se um risco 6 e 4.6 vezes su-
perior de peso <P10 e cesariana, respectivamente, 
em caso de ausência de EO, sendo estes resultados 
estatisticamente significativo (p<0.05), mesmo ajus-
tados para a idade materna. Quando se comparou a 
escolaridade com tipo de parto verificou-se uma di-
ferença de proporções estatisticamente significativa 
no que respeita às cesarianas. As restantes variáveis 
não tiveram resultados significativos.

A gravidez na adolescência traz implicações ma-
terno-fetais sérias com necessidade de um acom-
panhamento rigoroso, principalmente naquelas com 
factores adversos nomeadamente escolaridade pre-
cária.

0143
SINDROME DE TRANSFUSAO FETO-FETAL -E 
DEPOIS DO TRATAMENTO LASER?

Paula Ambrosio, Alvaro Cohen, Isabel Martins, Ana 
Teresa Martins, Joaquim Correia
Maternidade Dr. Alfredo da Costa, Lisboa, Portugal

O STFF e uma entidade bem conhecida e potencial-
mente fatal que afecta cerca de 15% das gravidezes 
monocorionicas. Durante a ultima decada, a ablacao 
laser das anastomoses arterio-venosas tornou-se o 
glold standard do tratamento, associando-se aos me-
lhores resultados a curto e longo prazo, com taxas de 
sucesso proximas dos 90%.
Objectivo: Avaliacao de todos os casos de STFF 
diagnosticados ou referenciados a MAC entre 1997 
e 2009 submetidos a tratamento laser no Harris Bir-
thright Research Centre for Fetal Medicine.Metodos: 
Analise retrospectiva de 35 casos de STFF com base 
nos processos clinicos. Os casos foram divididos de 
acordo com a classificacao de Quintero. Analisaram-
se parametros clinicos e ecograficos materno-fetais. 
Foram consideradas complicacoes intra ou pos ope-
ratorias todas as que surgiram nas primeiras 24 ho-
ras apos o procedimento.
Resultados: Todas as gravidezes foram esponta-
neas, com uma idade gestacional media na altura 
do diagnostico de 19 semanas. A maioria dos casos 
correspondeu ao estadio II. A principal complicacao 
intra-operatoria foi a MFIU e houve RPPM em 30% 
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dos casos. A idade gestacional media na altura do 
parto foi de 27 semanas, A taxa de sucesso global foi 
de 43% (79% no estadio II).
Conclusoes: A taxa de sucesso global apresentada 
e claramente inferior a existente na literatura, sendo 
a taxa de RPPM superior. Embora limitados pela di-
mensao reduzida da amostra, os autores levantam a 
questao do impacto do regresso imediato ao pais de 
origem sobre a incidencia de RPPM e sobre o conse-
quente desfecho obstetrico para estes casais.

0144
PARTO VAGINAL APÓS CESARIANA –AVALIA-
ÇÃO RETROSPECTIVA DE 6 MESES

Carla Nunes, Luciana Patrício, Inês Reis, Inês Pe-
reira, Joana Barros, Pedro Rocha, Helena Ferreira, 
Luís Graça
Hospital Santa Maria - Departamento de Obstetrícia, Gi-
necologia e Medicina da Reprodução, Lisboa, Portugal

Introdução: A decisão da via de parto em grávidas 
com uma cesariana anterior constitui um desafio ac-
tual e muitos esforços têm sido dirigidos à identifica-
ção de características associadas a um parto vaginal 
bem sucedido.
Objectivos: Determinar a taxa global de sucesso de 
parto vaginal após uma cesariana no nosso Departa-
mento e identificar factores relacionados com a ocor-
rência de parto vaginal.
Material e Métodos: Estudo retrospectivo observa-
cional realizado através da consulta da base de da-
dos de partos do Departamento, tendo sido incluídas 
grávidas com uma cesariana anterior, com parto en-
tre Janeiro e Junho de 2010. Foram avaliados da-
dos demográficos, dados relativos aos antecedentes 
obstétricos, gravidez actual, trabalho de parto (TP), 
parto, pós-parto e dados relacionados com o recém-
nascido.
Resultados: Foram incluídas 87 mulheres, com ida-
de média de 32,97± 5,05 anos, sendo 84% de raça 
caucasiana e com idade gestacional média de 38,45 
± 2,07 semanas. A maioria das gestações foi vigiada 
sem complicações e 15% apresentavam pelo menos 
um parto vaginal nos antecedentes. Constatou-se 
que 25% foram admitidas em fase activa de TP e 
o parto vaginal ocorreu em 33,3% dos casos. Das 
cesarianas efectuadas, 46,0% foram electivas. A 
taxa global de complicações maternas e neonatais 
foi semelhante nos dois grupos, não se registando 
complicações graves. Verificou-se, para os factores 

parto vaginal nos antecedentes e admissão em fase 
activa de trabalho de parto, uma associação estatisti-
camente significativa com obtenção de parto vaginal 
(p < 0,05).
Conclusões: A taxa de parto vaginal após cesariana, 
no nosso Departamento, foi de 33%, sem acréscimo 
de complicações maternas e neonatais. A existência 
de parto vaginal anterior e a admissão em fase acti-
va de TP constituíram factores preditivos de sucesso 
para parto vaginal. No entanto, a probabilidade de 
sucesso, bem como os riscos maternos e neonatais 
devem ser individualizados para cada mulher.

0145
MORTALIDADE PERINATAL NUM HOSPITAL DE 
APOIO PERINATAL DIFERENCIADO – ANÁLISE 
RETROSPECTIVA DE 3 ANOS
Luciana Patrício, Carla Nunes, Inês Reis, Céu San-
to, Luís Graça
Hospital Santa Maria - Departamento de Obstetrícia, Gi-
necologia e Medicina da Reprodução, Lisboa, Portugal

Introdução: A mortalidade perinatal constitui um im-
portante indicador de saúde materno-infantil, reflec-
tindo simultaneamente condições de saúde reprodu-
tiva e de assistência perinatal. A taxa de mortalidade 
perinatal global em Portugal nos anos de 2007, 2008 
e 2009 foi respectivamente 4,4‰, 4,0‰ e 4,6‰. 
Material e Métodos: Análise retrospectiva dos casos de 
mortalidade perinatal ocorridos entre Janeiro de 2007 
e Dezembro de 2009 no nosso Departamento. Inclui-
ram-se mortes fetais acima das 24 semanas de gesta-
ção, mortes fetais intra-parto e mortes neonatais (até 
28º dia de vida). Para avaliação das causas de mor-
te foi considerada a Classificação de Wigglesworth. 
Resultados: Nasceram 2805, 2775 e 2675 nados vivos 
no nosso hospital nos anos de 2007, 2008 e 2009, res-
pectivamente. No período correspondente ocorreram 
14, 19 e 15 mortes fetais e neonatais, totalizando taxas 
de mortalidade perinatal de 4,99 ‰, 6,85 ‰ e 5,58 ‰. 

Tabela 1 – Características maternas e da gravidez

 2007 2008 2009

Idade 32,6±4,5 29,9±5,9 30,3±4,8
Raça branca 10 18 10
Primípara 3 7 9
Gravidez múltipla 2 3 1
Idade gestacional 29,1±5,0 29,9±5,2 33,1±4,8
Vigiada 12 17 13
Patologia 7 4 6
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Em 2009 a maioria dos partos deu-se por via va-
ginal (n=11), contrariamente a 2007 e 2008 (n=6 e 
n=9). A maioria dos fetos tinha peso superior a 1000g.

Tabela 2 - Causas de morte perinatal (Classificação 
de Wigglesworth)

Wigglesworth 2007 2008 2009

1 (antes TP) 3 6 9
2 (malformações) 2 5 1
3 (prematuridade) 6 8 3
4 (asfixia) 3 0 0
5 (outras) 0 0 2

Conclusões: A mortalidade perinatal no nosso Depar-
tamento foi ligeiramente superior à mortalidade perina-
tal global do país, o que se relacionará com o facto de 
se tratar de um hospital de apoio perinatal diferenciado. 
Contudo realçamos a ausência de casos de mortalida-
de perinatal por asfixia nos últimos dois anos.

0146
CISTADENOMA MUCINOSO GIGANTE 
DURANTE A GRAVIDEZ

Cátia Rasteiro1, Mónica Barros1, Antónia Costa1, 
Vera Paiva1

1HSJ, Porto, Portugal, 2FMUP, Porto, Portugal

Introdução: O diagnóstico de tumefacção anexial 
na gestação tornou-se mais comum com a vigilância 
ecográfica pré-natal. A malignidade na grávida é rara. 
A laparotomia encontra-se associada a complicações 
significativas.
Caso Clínico: Primigesta, saudável, referiu queixas 
abdominais inespecíficas. Ao exame físico foi detec-
tada uma tumefacção que ocupava todo o abdómen, 
móvel regular e dolorosa. A ecografia revelou, para 
além de uma gestação intrauterina evolutiva de 7 se-
manas, uma massa abdominopélvica de 30 cm, com 
septos internos, na provável dependência anexial.

A RM evidenciou uma neoformação ovárica direita, 
com 40 cm, septos e projecções papilares, sugestiva de 
malignidade. Os marcadores tumorais encontravam-se 
dentro dos valores de referência excepto o Ca125 atin-
gindo cerca de 2 vezes o limite superior da normalidade.

A laparotomia exploradora, realizada às 9 sema-
nas de gestação revelou uma massa abdominopélvica 
com 40 cm, superfície lisa, móvel e em torsão, na de-
pendência do ovário, com normalidade macroscópica 
do útero e anexo contralateral. Foi efectuado lavado 

peritoneal, raspado das cúpulas diafragmáticas e sal-
pingo-ooforectomia unilateral. O exame extemporâ-
neo foi sugestivo de benignidade, e o definitivo revelou 
um cistadenoma mucinoso. A gestação e o parto de-
correram sem intercorrências (parto vaginal a termo).
Conclusão: Numa grávida com uma tumefacção ane-
xial complexa os factores a ter em conta no estabele-
cimento da estratégia terapêutica são o grau de sus-
peição de malignidade pré-operatória, a clínica e a via-
bilidade fetal. . Salienta-se que na tumefacção anexial 
complexa da mulher grávida a suspeição pré-opera-
tória de malignidade através da utilização de critérios 
analíticos com doseamento de marcadores tumorais e 
exames de imagem (sendo os de eleição a ecografia 
com fluxometria Doppler) é menos fiável comparati-
vamente à da mulher não grávida. Nos casos em que 
a gestação se encontra longe do limiar da viabilidade 
e o grau de suspeição para malignidade é elevado, a 
opção cirúrgica imediata será a melhor opção.

0147
SÍNDROME DE HELLP: ANÁLISE DOS CASOS 
INTERNADOS NAS UNIDADES DE CUIDADOS 
INTENSIVOS (UCIS) DE UM HOSPITAL CENTRAL
 
Cátia Rasteiro1, Teresa Garcia1, Aida Faria1, Teresa 
Rodrigues1

1HSJ, Porto, Portugal, 2FMUP, Porto, Portugal

Introdução: O síndrome HELLP é uma situação obs-
tétrica grave que requer muitas vezes internamento 
numa UCI. O internamento numa UCI é um importan-
te indicador de morbilidade materna.
Objectivos: Avaliar as características da população 
obstétrica admitida em UCIs com síndrome HELLP.
Metodologia: Foram identificadas, retrospectivamen-
te, as mulheres admitidas em UCIs, de Janeiro/2007 a 
Setembro/2010, provenientes do serviço de Obstetrí-
cia do HSJ (cerca de 2900 partos/ano), com síndrome 
HELLP e avaliados os parâmetros: idade, idade ges-
tacional, tipo de parto, peso do recém-nascido (RN) e 
respectivo Índice de Apgar, duração do internamento, 
comorbilidades, score APACHE II e SAPS II, necessi-
dade de ventilação invasiva, plaquetas antes da cirur-
gia e o valor mais baixo nas primeiras 24 horas, tempo 
de recuperação das plaquetas, alterações da coagula-
ção e da função renal e uso de hemoderivados.
Resultados: Foram identificados 14 casos. A media-
na da idade foi 30 anos.

Houve treze partos por cesariana e uma morte fe-
tal (22 semanas). Os motivos da cesariana foram: sín-
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drome HELLP (n=9), pré-eclâmpsia (n=1), eclâmpsia 
(n=2), estado fetal não tranquilizador (n=1). A mediana 
da idade gestacional foi 33,5 semanas.

Em 8 casos o valor de plaquetas encontrava-se 
abaixo de 50 X 109/L e 7 apresentavam alterações da 
coagulação. Em 8 casos foram usados hemoderivados. 
Oito casos tiveram alterações da função renal. A media-
na do tempo de normalização de plaquetas foi 63 ho-
ras. A mediana da duração do internamento foi 10 dias.

A mediana do score APACHE II e SAPS II foi 5 e 11 
respectivamente, tendo 46,2 % necessitado de ventila-
ção invasiva.

Não ocorreram mortes maternas, mas 3 RN tinham 
peso inferior a 1500 g, 2 obtiveram Apgar ao 5º minuto 
menor que 7 e houve uma morte fetal (anteparto) com 
22 semanas.
Conclusões: Apesar do síndrome HELLP ser uma si-
tuação obstétrica grave, a existência de UCIs diferen-
ciadas evita desfechos maternos adversos.

0148
AVALIAÇÃO ECOGRAFICA PERINEAL NO PÓS 
PARTO - A PROPOSITO DE UM CASO CLINICO

Marta Marum, João Colaco, Rui Viana, Isabel Grilo, 
Filomena Nunes
HPP Hospital de Cascais, Cascais, Portugal

Os autores descrevem um caso clinico de uma parto 
por ventosa com laceração perineal grau III.

Foi realizado um estudo ecografico do pavimento 
pelvico com avaliação do esfincter anal e das dimen-
sões do hiato genital ao final de 1 semana, 1 mês e 3 
meses após o parto.

Com este estudo os autores pretendem demons-
trar a importância da ecografia do pavimento pélvico 
na avaliação dos repercursões sobre o pavimento 
pélvico do parto instrumental e bem como a recupe-
ração da função muscular no pós-parto tardio.

0149
COLESTASE GRAVÍDICA: RESULTADOS DE UM 
PROTOCOLO DE INDUÇÃO À 37ª SEMANA DE 
GESTAÇÃO 

Catarina Castro, Maria Carvalho Afonso, Nuno 
Clode, Luís Mendes Graça
Hospital de Santa Maria, Lisboa, Portugal

Introdução: A colestase gravídica (CG) associa-se a 
um risco superior de morte fetal e neonatal , sendo 

desconhecido o mecanismo envolvido. Desta forma, 
tem sido preconizada a indução do parto após as 37 
semanas de gestação.
Objectivo: Avaliar o desfecho das gestações com 
diagnóstico de CG utilizando um protocolo de tera-
pêutica com ácido ursodesoxicólico e indução de 
parto às 37 semanas.
Metodologia: Estudo retrospectivo que incluiu todas 
as grávidas com diagnóstico de CG entre 2005-2009. 
Os dados foram obtidos a partir dos processos clíni-
cos e incluíram dados demográficos, antecedentes 
de CG, idade gestacional e valor de ácidos biliares 
no momento do diagnóstico, o tipo de parto e a sua 
indicação, peso e Índice de Apgar (IA) do recém-nas-
cido (RN), necessidade de internamento na Unidade 
de Cuidados Intensivos (UCI), mortalidade e morbili-
dade perinatais. Todas as grávidas foram internadas 
a partir das 34-35 semanas gestação, realizando mo-
nitorização cardiotocografica 3x/dia.
Resultados: Registaram-se 43 casos de CG (4 ges-
tações múltiplas). A média da IG no diagnóstico foi de 
33 semanas (21- 39 semanas) e do valor de ácidos 
biliares de 28,2 umol/L (10,1-200) observando-se 8 
casos ≥ 40 umol/L. A média da IG no parto foi de 
37 semanas (33- 39 semanas). Dezassete partos 
(39,5%) ocorreram por cesariana das quais 12 intra-
parto (3 por hipóxia fetal e 9 por distócia). Em apenas 
um caso o IA ao 5º minuto foi inferior a 7. Seis RN fo-
ram internados na UCI (4 gémeos) todos por prema-
turidade. Não se registaram casos de morte perinatal 
ou de morbilidade neonatal significativa.
Conclusão: De acordo com a nossa casuística, a in-
terrupção de gestações complicadas por CG próximo 
das 37 semanas associa-se a um bom prognóstico 
materno e fetal.

0150
RESTRIÇÃO DE CRESCIMENTO INTRA-
UTERINO E PREMATURIDADE: AVALIAÇÃO DA 
MORBIMORTALIDADE PERINATAL 

Mariana Vide Tavares, Ana Patricia Domingues, 
Margarida Tavares, Etelvina Fonseca, Paulo Moura
Hospitais da Universidade de Coimbra, Coimbra, 
Portugal

Introdução/Objectivos: Recém-nascidos(RN) com 
restrição de crescimento intra-uterino(RCIU) indepen-
dentemente da idade gestacional ao parto têm normal-
mente um prognóstico neonatal desfavorável quando 
comparados com os RN de crescimento adequado 
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para a idade gestacional(AIG). O objectivo deste tra-
balho foi descrever a morbilidade e mortalidade neo-
natal em prematuros com RCIU.
Material e Métodos: Estudo retrospectivo dos par-
tos pré-termo(PPT) ao longo de 4 anos consecuti-
vos(2006-2009), avaliando a mortalidade e a morbili-
dade neonatal em gestações únicas, >24 semanas e 
<37 semanas nos fetos com e sem RCIU. Excluíram-se 
os fetos com malformações. Os casos incluídos foram 
divididos em três grupos: Grupo 1-<28 semanas de 
gestação(n=31);Grupo 2-entre 28 e 31s+6d(n=97) e 
Grupo 3-≥32s(n=628). Considerou-se morbilidade fetal: 
respiratória(síndrome de dificuldade respiratória e do-
ença das membranas hialinas), neurológica(hemorragia 
intra-ventricular), infecciosa(sépsis neonatal) e gastro-
intestinal(enterocolite necrotizante).
Resultados: Nos grupos 1 e 2, os RN com RCIU 
eram significativamente mais leves que os AIG (G1-
617±76,8 vs 882,2±241,7g; G2-1096,3±310,6 vs 
1463,9±281,9g). A taxa de admissão na UCIRN, mor-
talidade precoce e morbilidade neonatal foram sobre-
poníveis, com excepção para a morbilidade infecciosa 
no grupo 2, estatisticamente superior nos RNs com 
RCIU (46,2 vs 17,2%;p=0,02). No grupo 3, houve di-
ferença significativa nos pesos dos RN (1844±424,9 
vs 2588,9±471,5). Verificou-se que os RN com RCIU 
deste grupo tiveram taxa de admissão na UCRIN 
significativamente superior (68 vs 30,2%;p<0,001) e 
morbilidade neonatal global estatisticamente superior 
(48,6 vs 36,3%;p=0,03), principalmente devido a mor-
bilidade neurológica (5,3 vs 1,4%;p=0,04) e infecciosa 
(9,3 vs 3,6%;p=0,03). A diferença entre a estimativa 
de peso fetal e o peso ao nascimento foi significativa-
mente diferente nos RN AIG do grupo 3 (2149,2±514,3 
vs 2589,9±471,5g,respectivamente;p<0,001), não ha-
vendo diferenças nos outros grupos.
Conclusões: Nos RN com <32 semanas não exis-
te morbimortalidade neonatal adicional nos fetos com 
RCIU. Por outro lado, na prematuridade tardia existe 
uma morbilidade global superior à custa da morbilidade 
neurológica e infecciosa nos RN pré-termo com RCIU.

0151

ANGIOEDEMA HEREDITÁRIO E GRAVIDEZ: 
CASO CLÍNICO

Mariana Vide Tavares, Vera Ramos, Margarida 
Tavares, Maria São José Pais, Paulo Moura
Hospitais da Universidade de Coimbra, Coimbra, 
Portugal

Introdução: O Angioedema hereditário(AEH) é uma do-
ença rara(1:50000-150000), que resulta de um défice de 
inibidor de C1 do complemento(C1-INH), de transmissão 
autossómica dominante e que pode manifestar-se com 
edema da pele e mucosas, vias aéreas superiores(risco 
de edema da glote) e crises vaso-oclusivas abdominais.
Pode ser ameaçadora da vida.A literatura é escassa no 
que respeita a associação de angioedema hereditário e 
gravidez, no entanto, há autores que descrevem agra-
vamento da frequência/intensidade das crises durante 
a gravidez e/ou puerpério.O objectivo deste trabalho é 
descrever um caso de gravidez numa paciente com esta 
patologia.
Caso Clínico: Grávida de 31 anos, G1, com AEH, en-
viada da consulta de Dermatologia do nosso Hospital 
onde era seguida regularmente. Antecedentes familiares 
de AEH(mãe, tia materna e irmão). Suspenso Danazol 2 
meses antes de engravidar. Vigiada em consultas pré-
natais desde as 6 semanas de gestação.Rastreio bioquí-
mico do 1º trimestre de baixo risco.Não fez diagnóstico 
pré-natal orientado. Ecografias as 8, 11, 22 e 32 sema-
nas normais, a última com biometria no percentil 50.Sem 
sintomatologia/crises durante toda a gravidez. Sem ne-
cessidade de terapêutica profilática durante a gestação. 
Internamento às 36 semanas por vómitos resolvido com 
terapêutica de suporte(pausa alimentar e hidratação en-
dovenosa). Admitida no Serviço de Urgência ás 38 se-
manas por trabalho de parto.Foram administrados 500UI 
de concentrado de C1-INH na admissão.Parto vaginal 
não instrumentado, com episiotomia, após 5 h de traba-
lho de parto, sob analgesia epidural. RN sexo masculino, 
3150 gramas, índice de Apgar 9/10/10. Aleitamento ma-
terno. Puerpério imediato e precoce sem alterações. Alta 
ao 3º dia. Consulta de revisão à 6ª semana pós-parto. 
Contracepção oral com progestativo.
Conclusões: No caso descrito não houve agravamento/
crises durante a gravidez ou puerpério. A administração 
de C1-INH foi usada profilaticamente no parto, não tendo 
sido necessária durante a gravidez. O outcome materno 
e perinatal foram favoráveis.

0152
MORTALIDADE PERINATAL EM VISEU: 
CASUÍSTICA DE 10 ANOS

Rita Mesquita Pinto1, Joana Santos1, Marisa 
Rodrigues2, Cecília Urzal1, Cláudia Andrade1, Isabel 
Cerveira1, Isabel Andrade2, João Morgado1

1Departamento Obstetrícia/Ginecologia, Hospital São 
Teotónio, Viseu, Portugal, 2Serviço de Pediatria, Hospital 
São Teotónio, Viseu, Portugal

Introdução: A mortalidade perinatal, que engloba 
óbitos fetais tardios e neonatais precoces, é um in-
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dicador de saúde materno-infantil, reflectindo a qua-
lidade da assistência perinatal. Apesar de um ligeiro 
aumento da taxa de mortalidade perinatal entre 2004-
2009, o Plano Nacional de Saúde para 2010 traçou 
como meta 4,2%0. Os autores propõem-se analisar 
as mortes perinatais ocorridas entre 2000-2009, com 
vista a avaliar a evitabilidade dos óbitos.
Material e Métodos: Estudo retrospectivo das mortes 
perinatais ocorridas entre 2000-2009, no H.S.Teotónio. 
Foram avaliados factores maternos (idade, IMC, taba-
gismo, patologia materna, vigilância da gravidez e pari-
dade), parto (intervalo admissão-parto, modo de parto, 
apresentação, idade gestacional, problemas obstétricos 
prévios) e recém-nascido/nado morto. Foi utilizada a 
Classificação Wigglesworth modificada.
Resultados: No período estudado, verificaram-se 109 
óbitos fetais e 18 mortes neonatais precoces, 115 em 
gestações simples, 10 em gemelares e 2 em trigemela-
res. Relativamente a factores maternos, verificamos uma 
idade materna mediana de 30 anos (15 -42 anos), ape-
nas 31,5% em primigestas. A maioria das mortes fetais 
in útero foram pré-hospitalares (72%). Verificamos uma 
idade gestacional mediana de 34 semanas, com mínimo 
24 e máximo 42. As gravidezes foram maioritariamen-
te vigiadas e sem intercorrências. Entre as patologias, 
de salientar Infecção (8,8%), HTA/Pré-eclampsia (8%), 
Diabetes (Gestacional ou Prévia – 5,5 %), Trombofilias 
(3,1%) e RCF (2,4%). Relativamente ao recém-nascido/
nado morto, verificamos que a maioria apresentava peso 
inferior a 2500g (58%) e 24% <1000g. Relativamente ao 
exame anatomo-patológico feto-placentar, a asfixia intra-
uterina foi a principal causa de morte. Usando a classifi-
cação de Wigglesworth modificada, a maioria dos casos 
pertence ao grupo 1b (30%).
Discussão: A maioria das mortes perinatais verifica-
das ocorreram em gravidezes vigiadas e, aparente-
mente, sem intercorrências. Relativamente a condi-
ções médicas maternas, Infecções, HTA e Diabetes 
foram as mais prevalentes. É particularmente nestas 
situações que podemos actuar, com estratégias pre-
ventivas e vigilância obstétrica e pré-concepcional 
mais eficazes.

0153
O IMPACTO DA OBESIDADE MATERNA NA 
GRAVIDEZ GEMELAR

Alexandra Queirós, Lúcia Correia, Elsa Dias, 
Teresinha Simões
Maternidade Dr. Alfredo da Costa, Lisboa, Portugal

Introdução: O excesso de peso e a obesidade mater-
na podem complicar a gravidez pois frequentemente 

estão associados ao desenvolvimento de patologia 
hipertensiva e diabetes gestacional. Também na gra-
videz simples estão descritas maior taxa de macros-
somia fetal e distócia, contudo na gravidez gemelar 
são poucos os estudos que avaliam este factor.
Objectivo: Estudo do impacto do excesso de peso e 
obesidade materna no desfecho da gravidez gemelar.
Doentes e métodos: Estudo coorte de gravidezes 
gemelares vigiadas na Maternidade Dr. Alfredo da 
Costa entre Janeiro de 1996 e Outubro de 2010. Fo-
ram avaliadas diferentes variáveis maternas e fetais 
bem como o resultado obstétrico. A análise estatisti-
ca foi realizada com recurso ao SPSS 13.0 for win-
dows utilizando o teste qui-quadrado, teste exacto de 
Fisher e t-student.
Resultados: Foram avaliadas 1191 gravidezes cons-
tituídas por 31% monocoriónicas e 69% bicoriónicas. 
A prevalência de excesso de peso ou obesidade 
(EP/O) nesta coorte foi 29%.

O EP/O está associado a idade materna avan-
çada (p=0,029), patologia hipertensiva (p<0,001) e 
Diabetes Gestacional (p<0,001). A percentagem de 
perdas fetais (abortos, vanishing twin ou morte de 1 
gemeo) foi semelhante entre os grupos. Também a 
taxa de parto prematuro e RN leves para a idade ges-
tacional foi semelhante entre os dois grupos, contudo 
no grupo de EP/O houve maior taxa de RN grandes 
para a idade gestacional (p=0,014) e de parto por ce-
sariana (p=0,03). Não se encontraram diferenças en-
tre os grupos quanto à asfixia neonatal ou síndrome 
de dificuldade respiratória do RN.
Conclusões: O excesso de peso e obesidade mater-
na tem elevada taxa e prevalência nesta população. Tal 
como nas gravidezes simples, na gravidez gemelar a 
obesidade surge como manifestação dos distúrbios me-
tabólicos associada à Diabetes e Hipertensão Arterial.

0154
PICO DE VELOCIDADE SISTÓLICA DA 
ARTÉRIA CEREBRAL MÉDIA EM GESTAÇÕES 
COMPLICADAS POR ISOIMUNIZAÇÃO RH: 
PREDIÇÃO DA GRAVIDADE DE ANEMIA FETAL

Maria João Carvalho, Sofia Cabrita, Nuno Guerra, 
Etelvina Fonseca, Elsa Vasco, Teresa Sousa 
Fernandes, Paulo Moura
Hospitais da Universidade de Coimbra - Serviço de 
Obstetrícia, Coimbra, Portugal

Introdução: O pico de velocidade sistólica da artéria 
cerebral média (PVSACM) foi introduzido como uma 
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alternativa à espectrofotometria do líquido amniótico 
na isoimunização Rh. O objectivo deste trabalho é a 
análise do estudo Doppler do PVSACM na previsão 
do grau de anemia fetal.
Material e Métodos: Estudo retrospectivo de 17 ges-
tações complicadas por isoimunização Rh, diagnos-
ticadas entre 2002 e 2009 e correlação com resulta-
dos perinatais.
Resultados: A acuidade, sensibilidade, especifici-
dade, valor preditivo positivo (VPP) e valor preditivo 
negativo (VPN) foram, respectivamente, 65%, 50%, 
100% e 45% para o diagnóstico de anemia fetal. Con-
siderando os casos de anemia grave, a performance 
do teste foi: acuidade 94%, sensibilidade 83%, espe-
cificidade 100%, VPP 100% e VPN 92%. A análise do 
traçado da curva ROC (receiver operating curve) não 
foi significativa para os múltiplos da mediana (MoM) 
do PVSACM para a idade gestacional na previsão de 
anemia em geral mas atingiu significado estatístico 
(p=0,002) para os casos de anemia grave. O cutoff 
de 0,96 MoM do PVSACM correspondeu à melhor 
capacidade do teste para anemia. Para os casos de 
anemia grave, o cutoff de 1,4 MoM associou-se à me-
lhor sensibilidade e especificidade.
Conclusões: O estudo Doppler do PVSACM mos-
trou uma performance significativa na previsão de 
casos de anemia grave. O melhor cutoff dos MoM do 
PVSACM foi de 0,96 e 1,4 para os casos de anemia e 
anemia grave, respectivamente. O estabelecimento 
do cutoff adequado de acordo com a gravidade da 
anemia será uma avaliação estratégica na aborda-
gem pré-natal da isoimunização Rh.

0155
PARTO VAGINAL ATRAVÉS DE DESTACAMENTO 
DO LÁBIO POSTERIOR DO COLO

Irina Ramilo, Gonçalo Dias, Vanessa Santos, Ana 
Paula Santos, Gustavo Mendinhos, Ana Paula 
Ferreira, Antónia Nazaré
Hospital Fernando Fonseca EPE, Amadora, Portugal

Introdução: Têm sido descritas na literatura, várias 
formas de laceração e/ou amputação do colo durante 
o trabalho de parto. São consideradas complicações 
obstétricas invulgares e pouco comuns.
Objectivo: Descrição de uma complicação obstétri-
ca através de um Caso Clínico.
Metodologia: Revisão bibliográfica. Divulgação de 
um caso clínico da nossa instituição.
Resultados: Mulher de 22 anos, negra, nulípara, 

grávida de 31+ semanas, mal vigiada, internada por 
suspeita de rotura prematura pré-termo de membra-
nas. Nos antecedentes pessoais destaca-se uma 
curetagem uterina por aborto provocado em África e 
história recente de hemorragia pós-coital na actual 
gravidez. Entrou espontaneamente em trabalho de 
parto 5 dias após a admissão. Aos 7cm de dilatação, 
constata-se a presença de uma estrutura sugestiva 
de lábio posterior do colo à frente da apresentação fe-
tal. Tratava-se de uma laceração transversal do lábio 
posterior do colo com apresentação fetal no plano +2 
e canal cervical anterior à apresentação fetal perme-
ável a dois dedos. Decorreu um parto eutócico, com 
episotomia, de um recém-nascido, sexo masculino 
(1680g), com Índice de Apgar de 5-7-8. Após o parto, 
confirmou-se o destacamento do lábio posterior do 
colo em relação ao fundo de saco posterior, por onde 
ocorreu a expulsão fetal. Com perdas hemáticas nor-
mais, fez-se sutura da laceração e restauração da 
anatomia cervico-vaginal.
Conclusões: Vários mecanismos têm sido propos-
tos para explicar os episódios espontâneos de se-
paração cervical em partos vaginais. Podem estar 
envolvidos múltiplos factores na etiologia do desta-
camento do lábio posterior do colo uterino, como é 
o caso dos antecedentes de lesão cervical prévia, 
orifício externo resistente à dilatação, esforços expul-
sivos com dilatação incompleta ou por traumatismo 
instrumental ou coital do colo uterino.

0156
PERFIL IMUNOHISTOQUÍMICO NA 
METATIZAÇÃO PULMONAR IN VIVO DE 
CÉLULAS TUMORAIS DA MAMA

Maria João Carvalho1, Margarida Abrantes2, Mafalda 
Laranjo2, Francisco Falcão1, Silvério Cabrita3, 
Filomena Botelho2, Carlos Freire de Oliveira4, Isabel 
Torgal1
1Hospitais da Universidade de Coimbra - Serviço de 
Ginecologia, Coimbra, Portugal, 2Instituto de Biofísica e 
Biomatemática, Faculdade de Medicina da Universidade 
de Coimbra, Coimbra, Portugal, 3Instituto de Patologia 
Experimental, Faculdade de Medicina da Universidade 
de Coimbra, Coimbra, Portugal, 4CIMAGO, Faculdade 
de Medicina da Universidade de Coimbra, Coimbra, 
Portugal

Introdução: O fenotípo tumoral na metastização re-
lativamente ao tumor primitivo parece ter implicações 
características na história natural do cancro e conse-
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quência directa nas terapêuticas dirigidas. O objec-
tivo deste estudo consiste na caracterização imuno-
histoquímica (IHQ) da metastática pulmonar in vivo, 
após injecção da veia da cauda de linhas celulares 
de tumores da mama que expressam receptores hor-
monais (HR) (MCF7) e a comparação com as células 
triplas negativas (TN) (HCC1806).
Material e métodos: Utilizaram-se ratinhos fêmea 
Balb/c nu nu com 4-6 semanas de idade nos quais 
se injectou 1,5×106 células de cada linha celular de 
cancro da mama. Os animais foram sacrificados 8 
semanas após a injecção e efectuada análise histo-
lógica sistemática dos diferentes lobos pulmonares 
e de todos os locais com lesões suspeitas. O estudo 
IHQ analisou a expressão de receptores de estrogé-
nios (RE), receptores de progesterona (RP), HerbB-2 
e CK5/6, marcador basal-like.
Resultados: Considerando a metastização pulmo-
nar, verificou-se que nos animais injectados com a 
linha celular MCF7, a área média das metástases 
foi significativamente maior que para os animais 
injectados com HCC1806 (p=0,023). O estudo da 
metastização pulmonar mostrou RE positivos em 
57,1% no grupo MCF7, comparando com 80% no 
grupo HCC1806. Os RP mantiveram positividade em 
42,9% dos casos MCF7 e negatividade em 60% dos 
HCC1806. HerbB-2 foi positivo num caso HCC1806. 
Neste grupo foi descrito um caso CK5/6 positivo.
Conclusões: Os ratinhos injectados na veia da cau-
da com células de cancro da mama RH positivos 
apresentaram maior área de metastização pulmonar. 
A alteração da expressão de RE e RP na metástase 
não foi significativamente diferente considerando a 
expressão da célula de origem. O HerbB-2 manteve-
se maioritariamente negativo. Na metástase, o fenó-
tipo basal-like (CK5/6 positivo) foi descrito num caso 
originalmente de células TN.

0157
TUMOR DO SEIO ENDODÉRMICO DO OVÁRIO 
–CASO CLÍNICO

Cristina Costa, Joana Matos, Vanda Patrício, Boa-
ventura Alves, Almerinda Petiz
IPO, Porto, Portugal

Os tumores do seio endodérmico do ovário, tam-
bém denominados tumores do saco vitelino, são um 
tipo de tumores de células germinativas, que afec-
tam principalmente crianças e mulheres jovens. Têm 
caracteristicamente crescimento rápido e altamente 

agressivo, com invasão locorregional. Correspon-
dem a 1% dos tumores malignos do ovário com uma 
incidência de 0,048/100 000 mulheres ano nos Esta-
dos Unidos. O estadiamento é cirúrgico, com recurso 
ao estadiamento da FIGO para carcinomas do ová-
rio. No grupo dos tumores de células germinativas do 
ovário é o tumor com pior prognóstico. No entanto, a 
introdução da cisplatina nos regimes de quimiotera-
pia, conduziu a uma melhoria significativa da sobrevi-
da destas doentes e, nos estadios precoces, permitiu 
uma abordagem cirúrgica mais conservadora, levan-
do à preservação da fertilidade sempre que possível.

Os autores descrevem um caso clínico referente a 
uma doente de 17 anos referenciada por tumefacção 
abdomino-pélvica de aparecimento recente e cres-
cimento rápido, com provável tumor de células ger-
minativas do ovário. Foi submetida a histerectomia 
subtotal com anexectomia bilateral e omentectomia 
infra-cólica, ficando com doença residual no final da 
intervenção. O exame anatomo-patológico definitivo 
revelou tratar-se de um tumor do saco vitelino, pa-
drão clássico, pelo que completou o esquema de 4 
ciclos de quimioterapia com bleomicina, etoposideo 
e cisplatina, Apresentou boa resposta à terapêutica 
instituída, sem evidência de doença aos 6 meses de 
seguimento.

A propósito deste caso clínico são apresentadas 
algumas considerações teóricas sobre a abordagem 
diagnóstica e terapêutica destes tumores e suas im-
plicações no prognóstico.

0158
METOTREXATO NA GRAVIDEZ ECTÓPICA 
E ACTIVIDADE CARDÍACA EMBRIONÁRIA, 
CONTRAINDICAÇÃO?

Catarina Marques, Ana Gonçalves, Mafalda Simões, 
Carlos Barros
Maternidade Dr Alfredo da Costa, Lisboa, Portugal

Introdução: Desde a introdução do metotrexato 
(MTX) para tratamento médico da gravidez ectópi-
ca (GE), a actividade cardíaca embrionária tem sido 
ponto de controvérsia segundo os autores. No en-
tanto, diversos estudos mostram que o metotrexato 
pode ser bem sucedido, mesmo com movimentos 
cardíacos.
Objectivo: Avaliar os casos de GE com actividade 
cardíaca embrionária tratados com MTX, selecciona-
dos utilizando o score terapêutico de H. Fernandez.
Metodologia: Estudo retrospectivo de 6 casos de 
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tratamento médico da GE com actividade cardíaca 
embrionária, ocorridos entre Janeiro de 2006 e Se-
tembro de 2010.
Resultados: Caso 1: 39 anos; score 11 (βhCG 1182 
U/mL); 1 injecção MTX (dia 1 - D1), βhCG negativou 
D31.\Caso 2: 37 anos; score 10 (βhCG 2993U/mL); 1 
injecção MTX (D1); βhCG negativou D35.\Caso 3: 32 
anos; score 12 (βhCG 6943 U/mL); 2 injecções MTX 
(D1, D7): βhCG negativou D51.
Nos casos 1,2 e 3 não foram registadas intercorrên-
cias e consideraram-se sucesso terapêutico.\Caso 4: 
39 anos; score 11 (βhCG 12491 U/mL); 2 injecções 
de MTX (D1, D7). Em D10 (βhCG 11713 U/mL) des-βhCG 11713 U/mL) des-hCG 11713 U/mL) des-
fecho: salpingectomia.
Caso 5: 31 anos; score 11 (βhCG 1235 U/mL); 1 in-βhCG 1235 U/mL); 1 in-hCG 1235 U/mL); 1 in-
jecção de MTX (D1). Em D8 (βhCG 3832 U/mL) des-βhCG 3832 U/mL) des-hCG 3832 U/mL) des-
fecho: salpingectomia.
Caso 6: 23 anos; score 12 (βhCG 2100 U/mL); 1 
injecção de MTX (D1). Em D6 (βhCG 5893 U/mL) 
desfecho: salpingectomia.\Nos Casos 4,5 e 6 não se 
constatou rotura tubária ou hemoperitoneu.

Conclusão: Foi utlitizado o score de H. Fernan-
dez para decisão da conduta terapêutica a adoptar. 
Nos casos descritos podem considerar-se 3 com 
sucesso, um de insucesso (caso 4) e dois de insu-
cesso duvidoso, sobretudo ditado pela insegurança 
das equipas de urgência face aos batimentos cardí-
acos. Dado ter havido um êxito de pelo menos 50% 
nesta pequena série, achamos que os movimentos 
cardíacos em casos seleccionados não serão contra-
indicação para terapêutica médica da GE.

0159
CORRIMENTO MAMILAR E CANCRO DA 
MAMA: QUANDO A AVALIAÇÃO CLINICO-
IMAGIOLÓGICA É NEGATIVA

Ana Gonçalves1, Catarina Marques1, Patrícia 
Amaral1, Neuza Mendes1, Sara Valadares1, Pedro 
Sereno1

1Maternidade Dr Alfredo da Costa, Lisboa, Portugal, 
2Faculdadde de Ciência Médicas de Lisboa, Lisboa, 
Portugal

Introdução: O corrimento mamilar (CM) é motivo de 
consulta em 7-10% das mulheres com queixas mamá-
rias. Apesar da maioria dos casos ter etiologia benigna, 
7- 15% são causados por carcinoma. Características de 
suspeição do CM incluem ser unilateral, espontâneo, 
hemático, unicanalicular e associar-se a massa palpá-
vel, sendo nestes casos classificado com patológico. 

Apesar da grande disponibilidade de exames comple-
mentares de diagnóstico (ECD) para avaliação do CM, 
alguns carcinomas são clínico-imagiologicamente si-
lenciosos e manifestam-se exclusivamente por CM.
Objectivos: Determinar a percentagem de carcino-
mas da mama presentes numa população de mulhe-
res com CM patológico e avaliação clínico-imagiológi-
ca insuspeita.
Metodologia: Estudo retrospectivo das doentes que, 
entre Janeiro 1997 e Dezembro 2005, marcaram con-
sulta na Maternidade Dr. Alfredo da Costa por CM pa-
tológico, tendo posteriormente sido operadas. Foi feita 
ainda uma revisão das características do corrimento, 
resultados dos ECD efectuados (mamografia, ecogra-
fia, ductografia e citologia) e avaliada a relação entre 
carcinoma da mama e avaliação pré-operatória normal.
Resultados: Foram avaliadas por CM patológico 56 
mulheres, 33 (58,9%) das quais na menopausa (22,2% 
fez THS). A média etária foi 52 anos (28-80). Após ava-
liação imagiológica, 8 (14,3%) doentes apresentaram 
alterações suspeitas, tendo a abordagem cirúrgica sido 
feita de acordo com esses achados. As restantes 48 
(85,7%) foram submetidas a exerese canais galac-
tóforos (ECG) segundo a técnica de Hadfield. Deste 
grupo de 48 doentes a maioria tinha patologia benigna 
(89,6%) nomeadamente adenose (5), papiloma (21), 
ectasia ductal (16) e mastopatia fibroquística (1). Pós 
ECG foram encontrados 5 casos de carcinoma (3 CDI, 
1 CLI, 1 CLIS). A avaliação imagiológica pré-operatória 
mostrou uma taxa de falsos negativos de 10,4%.
Conclusão: O corrimento mamilar patológico está as-
sociado a carcinoma numa minoria de casos. No entan-
to, mesmo naqueles em que a avaliação clínico-imagio-
lógica é insuspeita, o diagnóstico definitivo só pode ser 
feito histologicamente, pós ECG.

0161
UTILIZAÇÃO DA CABERGOLINA NA 
PREVENÇÃO SECUNDÁRIA DO SÍNDROME DE 
HIPERESTIMULAÇÃO DO OVÁRIO

Horácio Azevedo, Cristina Nogueira, Moisés 
Moreira, Sofia Dantas, Luís Gonzaga, Isabel Reis, 
Sandra Carvalho, Rita Ramalho
Centro Hospitalar do Alto Ave, Guimarães, Portugal

Introdução: Em 2009 começamos a utilizar a caber-
golina na prevenção e tratamento do SHEO. Neste 
estudo revemos a utilização da cabergolina nas mu-
lheres submetidas a ciclos de FIV/ICSI com risco de 
síndrome de hiperestimulação do ovário (SHEO).
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Material e Métodos: Análise retrospectiva dos pro-
cessos e registos de PMA das mulheres tratadas 
com cabergolina para prevenção/tratamento do 
SHEO. Foram avaliados os seguintes parâmetros: 
idade, factor de infertilidade, IMC, protocolo utilizado, 
técnica de PMA, dose de FSH, duração da estimula-
ção (dias), número e dimensão dos folículos, número 
de embriões transferidos, tipo de SHEO, dias de in-
ternamento.
Resultados: 21 mulheres receberam cabergolina 
para a prevenção/tratamento do SHEO, a idade mé-
dia foi 32 anos (20-38), o IMC médio foi 23,5, 12 mu-
lheres foram submetidas a ciclos longos e 9 a ciclos 
curtos, FIV foi a técnica utilizada em 7 casos e ICSI 
em 14 casos, 5 mulheres necessitaram de interna-
mento devido ao SHEO.
Conclusão: Trata-se de uma amostra reduzida no 
entanto, confirmando os dados da literatura, a ca-
bergolina parece ser uma opção válida e promissora 
para a prevenção/tratamento do SHEO.

0162
MALIGNANT MIXED MULLERIAN TUMOR OF 
THE OVARY – CASE REPORT AND REVIEW

Elisa Pereira, Vera Cunha, Henrique Nabais, António 
Gomes, Ana Francisca Jorge
Hospital Espírito Santo, Évora, Portugal

Objectivo: Apresentar um caso de tumor mulleriano 
misto maligno do ovário, tumor raro e agressivo com 
mau prognóstico.
Relato do caso: Mulher de 69 anos foi referenciada 
ao Instituto Portugues de Oncologia de Lisboa por 
massa firme e dolorosa na fossa íliaca esquerda com 
agravamento progressivo. Exames complementares 
de diagnóstico revelaram lesão expansiva na região 
anexial esquerda. Foi submetida a intervenção cirúr-
gica que revelou tumor mülleriano misto maligno do 
ovário, pouco diferenciado, com invasão do pilar es-
querdo da bexiga e do segmento muscular do intes-
tino. Fez Quimioterapia adjuvante com carboplatina 
e paclitaxel. Após 6 ciclos de quimioterapia teve uma 
recidiva com reaparecimento de massa pélvica com 
envolvimento intestinal. Foi submetida a laparotomia 
exploradora com exérese da massa pélvica. Morreu 
2 meses depois.
Conclusão: A cirurgia radical seguida de quimiote-
rapia de combinação pode resultar num maior espa-
ço de tempo sem sintomatologia das mulheres com 
tumor mulleriano misto maligno do ovário avançado. 

No entanto, ainda não foi alcançada uma grande me-
lhoria de prognóstico para esta rara malignidade

0163
FUNÇÃO REPRODUTIVA APÓS TRATAMENTOS 
ONCOLÓGICOS PEDIÁTRICOS

Joana Palmira Almeida1, Helena Leite1, Ana 
Maçães1, Silvia Fernandes1, Juliana Roda2, Isabel 
Albuquerque3, Henriqueta Pereira3, Joana Belo1

1Departamento da Saúde da Mulher, Serviço de 
Ginecologia, Centro Hospitalar de Coimbra, COIMBRA, 
Portugal, 2Serviço de Pediatria, Hospital Pediátrico de 
Coimbra, Centro Hospitalar de Coimbra, COIMBRA, 
Portugal, 3Departamento de Medicina Laboratorial, 
Serviço de Patologia Clínica, Centro Hospitalar de 
Coimbra, COIMBRA, Portugal

Os avanços nas últimas décadas no tratamento onco-
lógico na infância e adolescência tiveram um impacto 
significativo nas taxas de sobrevida, resultando num 
grande grupo de sobreviventes de cancro que hoje 
se vêem confrontadas com os efeitos tardios de te-
rapêuticas efectuadas no seu potencial reprodutivo.A 
fertilidade é reconhecida com um componente crítico 
da qualidade de vida das sobreviventes de patologia 
oncológica.
Objectivos: Avaliar a toxicidade gonadal em mulhe-
res com antecedentes de tratamento do cancro em 
idades pediátricas, pelo recurso aos testes de avalia-
ção da função ovárica.
Metodologia: Estudo observacional descritivo de 
mulheres com antecedentes de cancro seguidas na 
consulta de Ginecologia de Adolescentes da nossa 
instituição. Avaliaram-se patologia oncológica prévia, 
modalidades de tratamento (protocolos /esquemas 
terapêuticos), características clínicas das sobrevi-
ventes, marcadores endocrinológicos [Hormona lu-
teinizante, Hormona folículo-estimulante, Estradiol, 
Hormona anti-mulleriana] e marcadores ecográficos 
de função ovárica.
Resultados: O estudo inclui 13 mulheres com ida-
de média de 20,5 anos. O diagnóstico ocorreu em 
período pré-menarca em 63,6% dos casos, sendo 
a patologia oncológica de foro hematológico a mais 
frequente.

Foi detectada deplecção folicular na ecografia em 
5 casos e doseamentos hormonais compatíveis com 
falência ovárica precoce em 4, coincidindo com do-
entes submetidas a quimioterapia prolongada e altas 
doses de radiações.
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Ocorreu gravidez evolutiva num dos casos, com 
nascimento de uma criança saudável.
Conclusões: Actualmente considera-se que o can-
cro pediátrico não será vencido se, na sua aborda-
gem, não se aliarem às opções terapêuticas medidas 
de preservação da função endócrina e da fertilidade 
futura. Os marcadores de reserva ovárica poderão 
ter papel relevante no aconselhamento reprodutivo 
após tratamentos oncológicos, com o doseamento 
da AMH a assumir um protagonismo crescente na 
última década. As técnicas de PMA e o aconselha-
mento genético deverão constar entre as condutas 
terapêuticas a oferecer a estas doentes, visando a 
melhoria da sua qualidade de vida, bem como dos 
seus descendentes.

0164
HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA NA AVALIAÇÃO 
DAS METRORRAGIAS PÓS-MENOPAUSA

Sofia Raposo, Patrícia Almeida, Anabel Ferreira, 
Carlos Nobre, Francisco Falcão, Maria Gil Varela, 
Isabel Torgal
Serviço de Ginecologia dos HUC, Coimbra, Portugal

Introdução: A menopausa está associada a várias 
doenças do trato genital, incluindo o cancro do endo-
métrio. Nesse sentido, a avaliação da cavidade en-
dometrial é importante, especialmente na presença 
de metrorragias pós-menopausa. Nos últimos anos, 
a histeroscopia tornou-se o exame gold standard no 
diagnóstico de patologia endometrial.
Objectivos: Avaliar o valor da histeroscopia diagnós-
tica no estudo das metrorragias pós-menopausa.
Material/Métodos: Os autores efectuaram um estu-
do retrospectivo das 4282 histeroscopias realizadas 
no serviço entre maio de 2004 e março de 2010.
Resultados: Estudaram-se as 948 histeroscopias re-
alizadas para avaliar metrorragias pós-menopausa. A 
idade média desta população foi 64,02 [39-91] anos 
e a idade média da menopausa foi de 49,27 [38-56] 
anos. Oito vírgula quatro por cento estavam sob te-
rapia hormonal. A histeroscopia revelou alterações 
em 94,2% das mulheres: a atrofia cística (55,2%), 
pólipos (9,3%), hiperplasia (4,9%) e miomas (0,1%). 
As 239 lesões suspeitas foram biopsadas e o estu-
do histológico revelou: 32,2% dos pólipos, 30,1% de 
carcinoma, 12,1% exame normal, 10% de hiperplasia 
complexa com atipia, 7,4% de atrofia cística, 2,1% 
de hiperplasia simples com atipia, 0,8% de hiperpla-
sia simples sem atipia e 1,26% com outra lesão. A 

biópsia foi inconclusiva em um caso, o material foi 
insuficiente em sete.
Conclusões: Este trabalho demonstra que a presen-
ça de metrorragias pós-menopausa está significativa-
mente associada com doenças pré-malignas e malig-
nas. A histeroscopia revelou-se eficaz no diagnóstico 
de patologia endometrial, benigna ou maligna.

0165
PANCREATITE AGUDA 
HIPERTRIGLICERIDÉMICA DA GRAVIDEZ

Anabela Rocha1, Teresa Costa Castro1, Tiago 
Ferraz1, Carla Ramalho2, Joana Queirós1, Gabriela 
Namora1, Nuno Montenegro2

1Hospital São João, Porto, Portugal, 2Hospital São João/
Faculdade Medicina Universidade Porto, Porto, Portugal

Introdução: As alterações do metabolismo lipídi-
co podem surgir durante a gravidez, principalmente 
durante o 2º e 3º trimestres, independentemente de 
predisposição individual ou familiar. A síndrome hi-
pertrigliceridémica é um distúrbio raro, responsável 
por uma pequena percentagem dos casos de pan-
creatite aguda durante a gravidez.
Caso Clínico: 28 anos, raça asiática, 3G0P, sem ante-
cedentes patológicos conhecidos, 29 semanas e 3 dias, 
com diabetes gestacional mal controlada com dieta.

Recorre ao SU por náuseas, vómitos incoercíveis 
e febre, internada por suspeita de pielonefrite agu-
da. No segundo dia de internamento, iniciou quadro 
de agitação, taquicardia e epigastralgias intensas. O 
abdómen apresentava-se doloroso à palpação pro-
funda do epigastro, sem sinais de irritação peritone-
al. A amostra sanguínea era quilosa, com leucocitose 
ligeira e neutrofilia, amilase 80 U/L, lipase 360 U/L, 
colesterol total 1008 mg/dl, triglicerídeos 5311 mg/
dl, glicose 239 mg/dl, HgA1c 6.6% e proteína C re-
activa 408.2 mg/l. A gasimetria arterial e sedimento 
urinário demonstraram cetoacidose (pH arterial 7.31, 
HCO3- 11.6mmol/L e cetonúria). A ecografia abdomi-
nal não revelava alterações da vesícula ou vias bilia-
res, sendo difícil a visualização do pâncreas. A TAC 
abdominal, revelou pâncreas globoso, difusamente 
hipodenso, com ligeira densificação da gordura re-
troperitoneal, compatível com pancreatite edemato-
sa. Instituiu-se analgesia endovenosa, fluidoterapia, 
insulina endovenosa, HBPM, pausa alimentar e entu-
bação nasogástrica. Parto eutócico, espontâneo, às 
30 semanas e 2 dias. Recém-nascido do sexo femini-
no, 2200g, índice de apgar 7/8, internado na Unidade 
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de Cuidados Intensivos Neonatais. Analiticamente 
com melhoria progressiva. Alta ao 10º dia de interna-
mento medicada com fibratos e insulinoterapia.
Discussão: O caso descrito é relevante pela rarida-
de do distúrbio na gravidez, assinalando a importân-
cia de um elevado índice de suspeição diagnóstico. 
Sendo a pancreatite aguda potencialmente fatal, é de 
salientar a necessidade do rápido diagnóstico, início 
de tratamento e estadiamento, para salvaguardar 
uma boa evolução materna e fetal.

0166
CARCINOMA DUCTAL INVASIVO: 
IMUNOFENOTIPO E METÁSTASES 
GANGLIONARES

Claudia Vinagre, Cristina Vilhena, Maria João 
Botica, Teresa Avillez
Hospital Garcia de Orta, Almada, Portugal

Introdução: O envolvimento metastático dos gân-
glios axilares é o principal factor de prognóstico do 
carcinoma ductal invasivo em estadios precoces. 
O carcinoma da mama pode ser classificado em 4 
imunofenotipos de acordo com a expressão dos re-
ceptores hormonais e do HER2: luminal A, luminal 
B, HER2+ e triplo-negativo. Este estudo tem como 
objectivo determinar a associação entre o imunofe-
notipo e a presença de metástases ganglionares.
Material e Métodos: Foram analisados todos os ca-
sos de carcinoma ductal invasivo diagnosticados em 
mulheres, submetidos a terapêutica cirúrgica, inseri-
dos e com todos os resultados disponíveis na base de 
dados do Serviço de Anatomia Patológica do Hospital 
Garcia de Orta entre 2006 e 2009. O imunofenotipo foi 
determinado por imunohistoquímica. O estadiamento 
ganglionar foi feito de acordo com classificação TNM. 
Foi calculado o risco relativo de metastização dos gân-
glios axilares homolaterais para cada imunofenotipo.
Resultados: Dos 249 casos de carcinoma ductal inva-
sivo: 198 (79,5%) eram do subtipo luminal A, 33 (13,3%) 
do subtipo luminal B, 4 (1,6%) do subtipo HER2+ e 14 
(5,6%) do subtipo triplo-negativo. Não se verificou di-
ferença estatisticamente significativa na prevalência de 
metástases ganglionares entre os diferentes imunofe-
notipos, apesar de se ter verificado um risco relativo 
discretamente superior no subtipo basal (RR 1,18).
Conclusão: Este estudo não conseguiu demonstrar 
qualquer tipo de associação estatisticamente signifi-
cativa entre o imunofenotipo e metastização dos gân-
glios da axila homolateral.

0167
CARCINOMA DUCTAL IN SITU COM MICROME-
TÁSTASE AXILAR – CASO CLÍNICO

Claudia Vinagre, Cristina Vilhena, Maria João Boti-
ca, Teresa Avillez
Hospital Garcia de Orta, Almada, Portugal

Introdução: O carcinoma invasivo da mama é uma in-
dicação primária para a pesquisa do gânglio sentinela 
dado o seu potencial para metastização regional. Pelo 
contrário, o carcinoma ductal in situ (CDIS), sem focos 
de invasão e isolado do interstício, teoricamente não 
tem esse potencial. No entanto, em casos raros de 
CDIS puro são encontradas metástases ganglionares.
Caso clínico: O caso apresentado refere-se a uma do-
ente de 36 anos, referenciada à Unidade de Tratamen-
to de Mama do nosso hospital por microcalcificações 
pleomórficas no quadrante súpero-externo da mama 
esquerda. A microbióspia estereotáxica foi compatível 
com CDIS, grau 2, receptores de estrogénio 100% po-
sitivos, receptores de progesterona 25% positivos. A 
ressonância magnética sugeria componente invasivo 
infra-centimétrico na sua vertente póstero-externa. Foi 
submetida a quadrantectomia, tendo sido o resultado 
anatomo-patológico compatível com CDIS de padrão 
sólido e de tipo comedocarcinoma, de alto grau, com 
infiltração das margens profunda e interna. Foi subme-
tida a mastectomia esquerda e excisão de um gânglio 
linfático da axila esquerda (não sentinela). O resultado 
anatomo-patológico revelou focos de CDIS de padrão 
sólido, de alto grau, com comedonecrose na parede 
da loca cirúrgica, sem lesão invasiva nos cortes exa-
minados após exame imunohistoquímico; gânglio axi-
lar com micrometástase <1mm de carcinoma mamário 
de tipo ductal. Foi submetida a linfadenectomia axilar 
esquerda, tendo sido isolados 12 gânglios linfáticos 
sem tecido neoplásico. Iniciou quimioterapia adjuvan-
te e supressão ovárica com triptorrelina. Consulta de 
seguimento aos 6 meses sem sinais de recidiva ou 
metastização à distância.

0168
LAQUEAÇÃO TUBÁRIA HISTEROSCÓPICA COM 
MICROIMPLANTES ESSURE®-EXPERIÊNCIA 
DO SERVIÇO DE GINECOLOGIA DO HESE 

Elisa Pereira, Fernando Fernandes, Vitor 
CaeiroHospital Espírito Santo, Évora, Portugal

Introdução: A laqueação tubária histeroscópica ini-
ciou-se no nosso Serviço em 2008.
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Objectivo: Avaliação do sucesso de colocação de 
implantes e dos resultados do follow-up.
Material e Métodos: Estudo retrospectivo das 132 mu-
lheres submetidas a LTH de Julho/2008 a Outubro/2010.
Resultados: Foi conseguida a colocação do ESSU-
RE em 131 mulheres(99.25 %). Destas 117 mulheres 
foram avaliadas radiologicamente, 3 meses após co-
locação do ESSURE, com taxa de sucesso de 98.3%.
100 % das mulheres avaliadas encontravam-se as-
sintomáticas e não engravidaram.
Conclusão: Taxa de sucesso elevada.

Comparativamente à laqueação tubária laparos-
cópica este método revela-se mais atraente para a 
mulher e com eficácia contraceptiva total

0169
UM CASO DE RETENÇÃO URINÁRIA

Ana Vanessa Santos, Irina Ramilo, Sónia Barata, 
Gonçalo Dias, Joaquim Fonseca, Gustavo 
Mendinhos, Fernando Igreja, Silva Pereira
Hospital Fernando Fonseca, Amadora, Portugal

Introdução: O tumor do ovário é a XX neoplasia mais 
frequente na mulher, sendo a causa mais comum de 
morte por neoplasia ginecológica.

Os carcinomas do ovário são um grupo heterogé-
neo de neoplasias, sendo o tipo seroso papilar o mais 
frequente.

Os sintomas iniciais são habitualmente inespecíficos, 
essencialmente abdominais como distensão abdominal, 
aumento do volume abdominal e queixas urinárias.
Objectivos: apresentação de um caso clínico de car-
cinoma de ovário que se diagnosticou a partir de uma 
manifestação clínica rara.
Metodologia: consulta de registos clínicos, exames 
complementares diagnóstico e pesquisa bibliográfica.
Resultados: Apresentamos um caso clínico de uma 
jovem de 25 anos cuja apresentação clínica inicial de 
um tumor papilar do ovário foi retenção urinária. Du-
rante a investigação diagnóstica foi detectada com-
pressão extrínseca da bexiga por formação anecoica 
medindo 135x92mm em localização latero-uterina 
esquerda e nódulos peritoneais. Foi realizada uma 
laparotomia exploradora onde foi encontrada uma 
massa retrouterina com cerca de 13cm, implantes 
peritoneais e ao nível das cúpulas diafragmáticas e 
gânglios intra-abdominais suspeitos.

O exame extemporâneo revelou carcinoma sero-
so papilar e a análise citológica do líquido peritoneal 
foi também positiva para carcinoma.

O exame definitivo revelou carcinoma seroso pa-
pilar bilateral, metastização ganglionar e invasões 
vasculares - Estadio IIIC.
Conclusão: A doente encontra-se em follow-up es-
tando a realizar quimioterapia. Os sintomas num 
estádio precoce são inespecíficos e não sendo sufi-
cientes para estabelecer um diagnóstico atempado. 
Assim, a maioria dos casos são diagnosticados em 
estádio avançado.

0170
METASTIZAÇÃO GANGLIONAR INGUINAL 
COMO RECIDIVA NO ADENOCARCINOMA DO 
ENDÓMETRIO - A PROPÓSITO DE UM CASO 
CLÍNICO! 

Tânia Sardinha, Ana Mealha, Armindo Esteves, 
Isabel Amaral, Isabel Marques
Centro Hospitalar Barreiro Montijo EPE, Barreiro, 
Portugal

Introdução: Nos países desenvolvidos, o adenocar-
cinoma do endométrio é a neoplasia maligna mais 
frequente do tracto genital feminino. São múltiplos os 
factores de risco sendo uma doença predominante-
mente da mulher na pós-menopausa. O diagnóstico 
é histológico e o adenocarcinoma endometrióide re-
presenta o tipo mais comum. O estadiamento é cirúr-
gico e os principais factores de prognóstico são o tipo 
histológico, o grau de diferenciação, a profundidade 
de invasão do endométrio, a invasão dos espaços 
linfo-vasculares e a metastização ganglionar.

Estão descritos casos raros, em que a metasti-
zação ganglionar inguinal pode constituir a primeira 
manifestação da doença, ou a sua recidiva.
Caso Clínico: Doente de 70 anos, caucasiana, G2P2, 
obesa e hipertensa, com história de menopausa aos 
50 anos, sem terapêutica hormonal de substituição. 
Em 2004, foi submetida a estadiamento cirúrgico da 
FIGO por “Adenocarcinoma endometrióide do endó-
metrio, grau 1” em biópsia endometrial realizada no 
contexto de metrorragias pós-menopausa e espessa-
mento endometrial heterogéneo. O resultado histoló-
gico (RH) foi compatível com “Adenocarcinoma endo-
metrióide do endométrio, grau 2, estádio IIIA da FIGO” 
pelo que realizou braquiterapia vaginal (75 Gy) e ra-
dioterapia externa pélvica (50 Gy). Durante 5 anos, 
manteve-se assintomática, sem alterações nos exa-
mes complementares. Em 2009, ao exame objectivo, 
detecta-se na região inguinal direita, formação nodular 
indolor de consistência dura e imóvel, pelo que realiza 
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RNM que descreve “formação nodular adjacente aos 
vasos inguino-femurais com 2.5 cm de maior diâme-
tro transversal e captação de contraste, sugestivo de 
recidiva local”. Efectua-se biópsia excional cujo RH foi 
compatível com “ metástase ganglionar de Adenocar-
cinoma endometrióide do endométrio anteriormente 
descrito”. Actualmente, a doente mantém follow-up, 
sem evidência de novas recidivas.
Discussão: Embora raro, a recidiva de um adeno-
carcinoma do endométrio pode manifestar-se como 
uma metástase ganglionar inguinal detectada previa-
mente ao exame objectivo, pelo que este é de extre-
ma importância no follow-up da doente oncológica.

0171
AVALIAÇÃO DA SINTOMATOLOGIA NUMA 
POPULAÇÃO DE MULHERES NA MENOPAUSA 
UTILIZANDO A ESCALA DOS SINTOMAS 
CLIMATÉRIOS DE GREENE

Tânia Sardinha, Ana Mealha, Isabel Marques
Centro Hospitalar Barreiro Montijo EPE, Barreiro, 
Portugal

Introdução: A sintomatologia na menopausa englo-
ba sintomas físicos e psicológicos que podem afectar 
subjectivamente a qualidade de vida das mulheres. 
A utilização de questionários específícos padroniza-
dos, com escalas de medição, permitem avaliar o im-
pacto da sintomatologia na qualidade de vida destas 
mulher.
Objectivos: Avaliar a sintomatologia numa popula-
ção de mulheres na menopausa e determinar a exis-
tência de factores associados a melhores scores.
Metodologia: Seleccionámos da Consulta de Meno-
pausa de 2009, mulheres na menopausa, sem tera-
pêutica hormonal de substituição e sem intervenções 
cirúrgicas sobre o útero e anexos. Aplicámos a Esca-
la dos Sintomas Climatérios de Greene que avalia a 
sintomatologia: Somática, Vasomotora, Psicológica e 
a Disfunção Sexual, sendo constituída por 21 ques-
tões com 4 opções de resposta: “Nada”(0), “Um pou-
co” (1), “Bastante” (2) e “Extremamente” (3). A ampli-
tude da escala varia entre uma pontuação mínima de 
0 e uma máxima de 63. Foi solicitado às doentes que 
respondessem se tinham experimentado cada sinto-
ma durante o mês anterior.
Resultados: Obtivemos uma amostra de 62 mulhe-
res, com idades médias de 58 ± 5 anos.

O score total médio foi de 17,35 ± 8, 31. Dos 21 
sintomas, os mais frequentes foram: “sentir tensão 

ou nervosismo” (72,6%), “sentir-se cansada ou com 
falta de energia” (67,7%), “perda de interesse sexu-
al”(61,3%), “dificuldade em adormecer” (59,7%) e 
“acessos de calor”(59,3%). Foram atribuídos a máxi-
ma pontuação à “perda de interesse sexual” (61,3%), 
aos “acessos de calor” (59,7%) e aos “suores noctur-
nos” (45,2%). Nos scores < 17, 91, 2% das mulheres 
tinham escolaridade superior a 12 anos; 95, 3% eram 
reformadas; e 86, 9% eram fisicamente activas.
Conclusões: No nosso estudo, os sintomas mais 
frequentes foram os psicológicos, a disfunção sexual 
e os sintomas vasomotores, sendo estes últimos os 
mais graves. O maior nível de escolaridade, a refor-
ma e a actividade física estiveram associados a me-
lhores scores.

0172
CONVULSÃO PUERPERAL – O DESAFIO DO 
DIAGNÓSTICO

Sara Azevedo, Carlos Mexedo, João Carlos Romo, 
Maria João Carinhas, Maria Céu Rodrigues, Olinda 
Rodrigues
Departamento de Obstetrícia, Unidade Maternidade Júlio 
Dinis, Centro Hospitalar do Porto, Porto, Portugal

Introdução: Um episódio convulsivo inaugural numa 
puérpera conduz obrigatoriamente a uma investigação 
detalhada com o objectivo de diagnosticar a sua etio-
logia e promover a respectiva orientação terapêutica.
Caso Clínico: Mulher de 18 anos, IIGOP, com an-
tecedentes de litiase renal prévia à gravidez, teve 
episódio de pielonefrite à direita às 13semanas de 
gestação com colocação de catater duplo J. O parto 
ocorreu espontaneamente às 40 semanas tendo sido 
eutócico sem intercorrências. Teve alta no 2ºdia de 
puerpério.

No 8ºdia puerperal desenvolveu cefaleias frontais 
que cediam parcialmente ao paracetamol. Ao 12ºdia 
desenvolveu quadro de febre, hipogastralgias e ló-
quios fétidos. Foi internada com o diagnóstico de en-
dometrite puerperal, tendo sido submetida a antibio-
terapia endovenosa e curetagem.

Vinte-e-quatro-horas após, desenvolveu convul-
são tónico-clónica amnésica com reversão espontâ-
nea. O diagnóstico de eclâmpsia foi excluído clinica-
mente e avaliação analítica. Minutos após o primeiro 
episódio convulsivo, um segundo episódio desen-
cadeou-se, tendo sido transferida para o serviço de 
Neurologia. O exame neurológico revelou hemiparé-
sia fraca e sinal Babinsky indiferente à esquerda. A 
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RMN cerebral revelou trombose dos seios lateral es-
querdo e sagital superior. Iniciou-se de imediato hipo-
coagulação endovenosa. Dois dias após a primeira 
convulsão ainda desenvolveu mais duas convulsões 
motoras parciais à esquerda com generalização pos-
terior. As convulsões cederam após a instituição da 
fenitoína. Ao 8ºdia teve alta sob hipocoagulação oral.
Discussão: O estado puerperal por si só é uma con-
dição protrombótica. A associação de outros factores 
de risco trombofílicos aumentam a probabilidade de 
se desencadear um evento trombótico. No caso des-
crito, o próprio estado puerperal associado a uma 
situação infecciosa – endometrite - poderá ter de-
sencadeado o evento.A trombose dos seios venosos 
cerebrais é uma situação potencialmente fatal se não 
diagnosticada atempadamente. O seu diagnóstico 
deve ser sempre considerado em todas as mulhe-
res que apresentem sintomas neurológicos durante a 
gravidez ou puerpério.

0173
TUMEFACÇÃO ANEXIAL   O DESAFIO DO 
DIAGNÓSTICO

Sara Azevedo, Manuel Rodrigues, Paulo Soares, 
Gabriel Madureira
Departamento de Ginecologia, Unidade Maternidade 
Júlio Dinis, Centro Hospitalar do Porto, Porto, Portugal

Introdução: As tumefacções anexiais podem surgir 
na mulher em qualquer etapa da sua vida, sendo um 
evento relativamente comum. Geralmente, têm pon-
to de partida nos ovários ou nas trompas, contudo, 
podem originar-se nos ligamentos largos, no útero, 
no intestino ou no retroperitoneu. Estas tumefacções 
por vezes correspondem a doença metastática.

A maior preocupação que acompanha sempre a 
detecção destas tumefacções é a possibilidade de 
estarmos perante um processo neoplásico.
Caso Clínico: Mulher de 73 anos de idade, assinto-
mática, revelou em ecografia de rotina uma formação 
regular anecogénica simples com 17cm na região 
anexial esquerda.

A TAC confirmou a presença de uma imagem 
cística regular de parede fina e sem septos no seu 
interior com 17x11x9cm na região anexial esquerda, 
atingindo o pólo inferior do rim esquerdo. O ovário 
esquerdo encontrava-se completamente isolado da 
tumefacção. O doseamento de CA125 foi normal.

Foi submetida a laparotomia exploradora, tendo 
sido identificado uma gigante formação cística com 

17cm de maior diâmetro ao nível do ligamento largo 
entre a trompa e o ovário esquerdo. Dada a impossi-
bilidade de remover o quisto isoladamente foi efectu-
ada anexectomia esquerda. O período pós-operató-
rio decorreu sem intercorrências. O exame histológi-
co da peça operatória revelou um quisto paraovárico. 
Discussão: Os quistos paraováricos correspondem 
a17-33%das tumefacções anexiais. Têm origem ao 
nível do ligamento largo entre o ovário e a trompa. 
O diagnóstico ecográfico deste tipo de quistos pode 
ser difícil. Contudo, a presença do ovário homolate-
ral deve levantar a possibilidade de tratar-se de um 
quisto paraovárico. Apesar de raramente causarem 
sintomas, este tipo de quistos pode promover sinto-
mas compressivos pelo volume excessivo que po-
dem atingir, pode sofrer torção ou mesmo romper 
após hemorragia intraquística. Para além disso, oca-
sionalmente podem originar processos neoplásicos, 
principalmente nas mulheres pós-menopausa. Como 
tal, os quistos paraováricos exigem sempre exérese 
cirúrgica para diagnóstico histológico e eventual alí-
vio sintomático.

0174
LINFANGIOMA CÍSTICO CONGÉNITO COM 
LOCALIZAÇÃO INCOMUM - CASO CLÍNICO

Ana Isabel Rodrigues1, Gonçalo Inocêncio1, Fan 
Yida1, Madalena Moreira1, Graça Rodrigues2, 
Olímpia Carmo2, Luisa Oliveira3, Alberto Vieira4, 
Maria do Céu Rodrigues1

1Centro Hospitalar do Porto - Unidade Maternidade 
Júlio Dinis; Centro de Diagnóstico Pré-Natal, Porto, 
Portugal, 2Centro Hospitalar Tâmega e Sousa - Unidade 
Hospital Padre Américo; Centro de Diagnóstico Pré-
Natal, Penafiel, Portugal, 3Centro Hospitalar do Porto 
- Unidade Maria Pia; Serviço de Cirurgia Pediátrica, 
Porto, Portugal, 4Centro de Imagiologia Médica Dr. 
Campos Costa, Porto, Portugal

Introdução: Os linfangiomas são tumores benignos 
dos vasos linfáticos, envolvendo a pele e o tecido 
celular subcutâneo, raros (1/6000 Nados Vivos). São 
mais frequentes no pescoço (75%) e região axilar 
(20%), afectando a região abdominal e pélvica so-
mente em 2% dos casos. O diagnóstico pré-natal 
(DPN) precoce, a vigilância da gravidez e uma abor-
dagem multidisciplinar são importantes no estabele-
cimento do prognóstico e orientação do caso. Objec-
tivo: Os autores relatam um caso clínico de linfangio-
ma abdomino-pélvico congénito.
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Caso Clínico: 28 anos, Gesta 2, Para 1, anteceden-
tes pessoais e familiares irrelevantes. Enviada ao 
Centro de DPN, às 20 semanas, por imagem ecográ-
fica sugestiva de linfangioma, na região abdomino-
pélvica. RMN fetal às 21 semanas, concordante com 
o diagnóstico ecográfico. Estudo citogenético fetal 
normal. Pedida colaboração da Cirurgia Pediátrica, 
tendo o casal tomado conhecimento do prognóstico 
e plano terapêutico pós-natal. Para confirmar a in-
tegridade intestinal e esclarecer suspeita ecográfica 
de extensão intra-abdominal do linfangioma, repe-
tiu RMN fetal. Cesariana electiva às 38 semanas. 
Recém-nascido (RN) do sexo masculino, 3280g, IA 
9/10. O exame objectivo confirmou o diagnóstico 
pré-natal. RMN pós-natal (3ºdia) mostrou volumosa 
malformação linfática extraperitoneal infiltrando os 
planos da parede do flanco e região lombo-sagrada, 
à direita, multilocular, com componente retroperitone-
al, causando efeito compressivo do pólo inferior do 
rim ipsilateral. Aos 3 meses de idade, o lactente com 
desenvolvimento e crescimento normal, não mostra 
sinais de regressão do lifangioma, mantendo-se em 
vigilância clínica e imagiológica.
Conclusão: O diagnóstico pré natal do linfangioma 
é ecográfico; a ressonância magnética permite con-
firmar o diagnóstico e define com maior rigor a ex-
tensão das lesões. Nesta situação está indicado o 
estudo citogenético fetal. Deve manter-se vigilância 
clínica e ecográfica, no sentido de detectar sinais de 
descompensação e hidrópsia ou de compressão das 
estruturas adjacentes. A abordagem deve ser multi-
disciplinar, com participação da Cirurgia Pediátrica.

0178
COMPRIMENTO CERVICAL MEDIDO NO 2º 
TRIMESTRE – INDICADOR DE CESARIANA?

Carolina Ferreira1, James Anderson1, Laura 
Raposo1, Joana Santos1, Carla Henriques2, Susana 
Pereira11Unidade de Medicina Fetal, Departamento de 
Obstetrícia e Ginecologia, Hospital São Teotónio, Viseu, 
Portugal, 2Departamento de Matemática, Escola Superior 
Tecnologia Gestão, Instituto Politécnico de Viseu, Viseu, 
Portugal

Introdução: No termo, o parto depende, de entre 
outros factores, do desenvolvimento programado do 
útero em estádios precoces da gravidez. Está descri-
ta uma relação entre o comprimento cervical, medido 
por ecografia transvaginal às 20-24 semanas, e parto 
por cesariana no termo em primíparas.

Objectivos: Relacionar o comprimento cervical me-
dido às 20-24 semanas e a ocorrência de cesariana 
primária no termo.
Metodologia: Estudo retrospectivo de 396 grávidas 
com gestações simples, com medição do compri-
mento do colo entre as 20+0 e 24+6 semanas, de 
Outubro de 2008 a Maio de 2010. Foram incluídas 
apenas as grávidas primíparas que tiveram parto de 
termo vaginal ou por cesariana cujo motivo foi toco-
lógico.
Resultados: A média do comprimento cervical foi 
de 32.6 mm, com mediana de 32.0 mm (Q1: 29.0 
mm; Q2: 35.0 mm). Foram constituídos dois grupos: 
grávidas com parto vaginal (n=314) e com parto por 
cesariana (n=82). A taxa de cesariana foi de 20.7%. 
O comprimento médio do colo foi maior no grupo de 
parto por cesariana (33.2mm) comparativamente 
com o grupo de parto vaginal (32.4mm), mas a dife-
rença não foi estatisticamente significativa. Apenas o 
Índice de Massa Corporal pré-gestacional e a idade 
gestacional à qual ocorreu o parto revelaram asso-
ciação estatisticamente significativa com parto por 
cesariana.
Conclusões: Não houve associação estatisticamen-
te significativa entre o comprimento cervical medido 
entre as 20+0 e 24+6 semanas e parto por cesariana 
nesta amostra. É de referir que as diferenças face à 
literatura podem estar relacionadas com o tamanho 
da amostra e com possíveis diferenças na conduta 
do trabalho de parto.

0180
COLO CURTO NA AMEAÇA DE TRABALHO DE 
PARTO PRÉ-TERMO ESTUDO RETROSPECTIVO 
DE 22 MESES 

Fátima Silva, Mª José Morais, Cátia Lourenço,
 Marta Osório, Emília Cunha
Centro Hospitalar Vila Nova Gaia/Espinho, Vila Nova 
Gaia, Porto, Portugal

Introdução: O encurtamento do colo é um dos pri-
meiros passos do trabalho de parto, precedendo-o 
em cerca de 4 a 8 semanas. A medição do com-
primento cervical, por ecografia transvaginal, é um 
importante marcador de risco para parto pré-termo, 
quando avaliado entre as 22 e 30 semanas.
Objectivos: Análise retrospectiva dos casos de grá-
vidas com internamento no serviço de Obstetrícia 
do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, 
E.P.E., por ameaça de parto pré-termo e colo curto, 
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no período de Janeiro de 2009 a Novembro de 2010.
Métodos: Consulta dos processos clínicos das grá-
vidas internadas no Serviço de Obstetrícia do CHVN 
Gaia/Espinho, E.P.E., no referido período, com o 
diagnóstico de ameaça de parto pré-termo e com 
medição do colo inferior a 25 mm na admissão.
Resultados: Total de 3742 partos, 98 gestações 
complicadas por ameaça de parto pré-termo, das 
quais 26 (26,5%) com colo curto. A maioria da amos-
tra é constituída por grávidas caucasianas, idade 
entre os 16 e os 44 anos, primigestas em 53,8% e 
com antecedentes de parto pré-termo em 23%. In-
ternamento em todos os casos, entre as 24 e 33+6 
semanas, com comprimento do colo entre os 8 e 25 
mm. Efectuada corticoterapia em 100%, tocólise em 
92,3% dos casos e progesterona vaginal em 7 casos 
(27%). A duração duração do internamento foi de 2 a 
70 dias, sendo a idade gestacional média da alta de 
30, 3 semanas. A idade gestacional média do parto 
foi de 37,7 semanas, com 27% de partos pré-termo.
Conclusão: Esta é uma pequena amostra que não 
nos permite alcançar conclusões com significado es-
tatístico, no entanto verificamos que o encurtamento 
do colo se encontra presente em cerca de 26% das 
ameaças de parto pré-termo, sendo a sua avaliação 
importante na identificação do risco de prematuridade

0182
SÍNDROME ANTI-FOSFOLIPÍDICO: ANÁLISE 
RETROSPECTIVA DO DESFECHO MATERNO-
FETAL 

Ana Amaral, Sónia Duarte, Joaquim Andrade, 
Mariana Guimarães
Hospital São João, Porto, Portugal

Introdução: O Síndrome Anti-Fosfolipídico (SAF) 
caracteriza-se pela presença de eventos trombóticos 
ou complicações obstétricas, associado a títulos ele-
vados de anticorpos anti-fosfolipídicos (AAF). Ocor-
re isoladamente (primário) ou em associação com 
outras doenças auto-imunes (secundário), sendo o 
mais frequente, o Lúpus Eritematoso Sistémico.
Material/Métodos: Análise retrospectiva de 58 ges-
tações com SAF primário e secundário, vigiados na 
consulta multidisciplinar de Obstetrícia/Hematologia, 
entre Janeiro/2000 a Outubro/2010. Na avaliação, fo-
ram utilizados os critérios de Sapporo e após 2006, 
os critérios de Sapporo revistos.
Resultados: Foram analisadas 93 gestações: 58 
casos (grupo1) cumpriam critérios clínicos e labora-

toriais de SAF. Os restantes 35 foram classificados 
como SAF prováveis (grupo2), por não apresentarem 
todos os critérios clínicos ou apenas fraca positivi-
dade de AAF. Todas as doentes foram tratadas com 
aspirina 100 e heparina de baixo peso molecular. 
Em oito casos foi administrada imunoglobulina en-
dovenosa. No Grupo1, verificaram-se 50(86%) re-
cém-nascidos vivos (taxa de cesarianas: 41%), com 
oito perdas gestacionais, 10(17%) partos pré-termo 
(PPT), duas restrições de crescimento fetal (RCF) e 
dois descolamentos placentares, uma pré-eclâmpsia 
e um síndrome de HELLP. Constatou-se mau desfe-
cho materno em 4(7%) casos: dois eventos trombóti-
cos, uma disseminação intravascular disseminada e 
um flare lúpico. No Grupo2, verificaram-se 31(89%) 
RN vivos (taxa de cesarianas: 46%), 9(26%) PPT e 
4(11%) maus desfechos maternos.
Conclusões: O SAF confere elevado risco materno-
fetal, mesmo quando adequadamente tratado. Na 
literatura, é consensual que os critérios de Sapporo 
sejam utilizados como critérios de classificação e não 
de diagnóstico. A terapêutica deve ser iniciada, mes-
mo sem o cumprimento rigoroso de todos os crité-
rios, ideia reforçada pela semelhança dos desfechos 
encontrados nos dois grupos analisados. Durante a 
gravidez, uma vigilância materno-fetal rigorosa, um 
baixo limiar de suspeição e uma intervenção atempa-
da, permite uma melhoria dos desfechos obstétricos 
e maternos.

0184
ACUIDADE DA ECOGRAFIA NA DETECÇÃO 
DE DISCORDÂNCIA DE CRESCIMENTO E 
RESTRIÇÃO DE CRESCIMENTO FETAL EM 
GESTAÇÕES GEMELARES

João Pedro Neves1, Anabela Rocha1, Manuela 
Cunha1, Teresa Rodrigues2

1Serviço de Ginecologia/Obstetrícia do Hospital de São 
João, E.P.E., Porto, Portugal, 2Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto, Porto, Portugal

Introdução: Para além do risco de discordância de 
peso entre os fetos, quando comparada com uma 
gestação unifetal, a gestação gemelar associa-se 
um risco superior de restrição de crescimento fe-
tal (RCF). A estimativa ecográfica dos pesos fetais 
é crucial para a orientação da gestação gemelar. 
O presente trabalho procura determinar a acuidade 
diagnóstica da ecografia na detecção de discordân-
cia de crescimento e RCF em gestações gemelares.
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Métodos: Avaliação retrospectiva dos relatórios das 
ecografias realizadas a gravidezes gemelares (≥28 
semanas) entre Janeiro de 2005 e Outubro de 2010 
cujos partos ocorreram na nossa instituição. Os pe-
sos fetais foram estimados através da fórmula de 
Hadlock. A categorização dos pesos (estimados e 
reais) em percentis foi feita de acordo com Yudkin. 
Definiu-se como discordância uma disparidade de 
peso entre os fetos superior a 25%. A RCF foi de-
finida como peso fetal abaixo do percentil 10 para a 
idade gestacional.
Resultados: Foram avaliadas 192 ecografias re-
alizadas a gestações gemelares. Na detecção de 
discordância de crescimento a ecografia apresen-
tou uma sensibilidade de 51,7 % [Intervalo de Con-
fiança (IC)95%: 32,5-70,6], especificidade de 98,1% 
(IC95%: 94,7-99,6), um valor preditivo positivo (VPP) 
de 83,3% (IC95%: 58,6-96,4) e valor preditivo nega-
tivo (VPN) de 92% (IC95%: 86,9-95,5). A acuidade 
global foi de 91,1% (IC95%: 86,2-94,8). No diagnósti-
co de RCF a ecografia mostrou uma sensibilidade de 
41,0% (IC95%: 32,6-49,9), especificidade de 94,4% 
(IC95%: 90,8-96,9), um VPP de 79,7% (IC95%: 68,3-
88,4) e VPN de 74,9% (IC95%: 69,8-79,6). A acuida-
de global foi de 75,8% (IC95%: 71,2-80,0). A análise 
realizada apenas com as 86 ecografias realizadas 
até 7 dias antes do parto não mostrou melhoria da 
acuidade ecográfica para os diagnósticos de discor-
dância de crescimento e RCF.
Conclusão: Na gravidez gemelar a ecografia reali-
zada no 3º trimestre apresenta uma baixa sensibili-
dade no diagnóstico de discordância de crescimento 
e RCF embora a especificidade seja elevada.

0185
A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO- 
CARCINOMA DA TROMPA DE FALÓPIO

Diana Melo Castro, Joana Lisboa, Zélia Gomes, 
Regina Severo, Osvaldo Moutinho
Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila 
Real, Portugal

Introdução: O carcinoma da trompa é a neoplasia 
maligna menos frequente do tracto genital feminino. 
Assemelha-se ao carcinoma do ovário no que diz 
respeito às características histológicas e ao compor-
tamento, pelo que a avaliação e o tratamento tam-
bém são praticamente iguais.
Caso Clínico: Mulher de 58 anos, internada por 
hipertermia, dores pélvicas e Ca-125 de 736.80 U/

mL.  Ao TAC pélvico apresentava lesão expansiva de 
natureza anexial, que interpretaram como quadro de 
Doença Inflamatória Pélvica ou Anexite. Na ecografia 
visualizou-se volumosa tumefacção pélvica abceda-
da, muito sugestiva de neoplasia. Foi submetida a 
laparotomia exploradora com histerectomia total e 
anexectomia bilateral, após aspiração de ascite de 
médio volume. Ao exame extemporâneo apresenta-
va ovário com carcinoma papilar seroso, pelo que a 
cirurgia foi alargada para linfadenectomias pélvica bi-
lateral e lombo-aórtica e excisão de epíplon. A anato-
mia patológica revelou tratar-se de um adenocarcino-
ma papilar seroso da região anexial direita, primário 
da trompa de Falópio- estadio 3c da FIGO (pTNM: 
pT3c, N0, Mx).

Iniciou quimioterapia com paqulitaxel e carboplati-
na. Faleceu 3 meses após a cirurgia.
Conclusão: Os autores decidiram publicar este caso 
pela raridade da patologia. No entanto, literatura re-
cente sugere que o carcinoma da trompa de Falópio 
pode ser mais frequente, de acordo com a hipótese 
de casos de carcinoma papilar seroso do ovário po-
derem ter a sua origem nas trompas de Falópio. Este 
caso clínico é a favor da teoria sugerida nos últimos 
artigos.

0186
RECIDIVA DE PROLAPSO DA CÚPULA VAGINAL

Claudia Rijo, Paula Ambrosio, Neuza Mendes, Ale-
xandra Cordeiro, Amalia Martins
Maternidade Dr. Alfredo da Costa, Lisboa, Portugal

Introdução: O prolapso da cúpula vaginal (PCV) 
afecta cerca de 0,5 a 2% das mulheres histerecto-
mizadas. A abordagem da recidiva do PCV cons-
titui um desafio, afectando cerca de 30% das mu-
lheres, com destaque para a qualidade de vida. 
Material e métodos: Revisão retrospectiva de todos 
os casos de prolapso da cúpula vaginal (PCV) sub-
metidos a tratamento cirúrgico na MAC entre 1999 
e 2009. A análise estatística foi feita com recurso ao 
SPSS 18.0 (Chicago, Lda).
Resultados: Identificamos 198 casos de PCV com 
uma prevalência de recidiva de PCV de 13% (n=26).
A recidiva do PCV ocorreu em média 2 anos após 
cirurgia embora em 30% dos casos tenha surgido du-
rante o primeiro ano. Não se identificaram diferenças 
estatisticamente significativas entre os dois grupos 
em termos de tipo de cirurgia realizada ou factores 
de risco associados.
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Das recidivas, 12 mulheres (46%) optaram por 
efectuar terapêuticas não cirúrgicas e nas que reali-
zaram nova cirurgia, colocaram-se próteses em 50% 
das mulheres.

Nas recidivas, os factores de risco encontrados 
foram: multiparidade (89%), histerectomia por pro-
lapso de órgãos pélvicos (45%), partos instrumen-
tados (1,2%), obesidade (33%), diabetes (0,4%) e 
obstipação crónica (0,8%) .

A taxa de recidiva mais baixa verificou-se com a 
cirurgia obliterativa (4%), não tendo havido diferen-
cas significativas entre as restantes tecnicas( cirurgia 
abdominal e cirurgia vaginal com e sem protese).
Conclusão: Os nossos resultados estão de acordo 
com os publicados na literatura embora os resultados 
associados a cirurgia vaginal sejam ligeiramente su-
periores. Os principais factores de risco para recidiva 
foram cirurgia prévia por POP e obesidade.A menor 
taxa de recidivas ocorreu na cirurgia obliterativa.

0187
ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA - QUE 
DISTÚRBIOS GINECOLÓGICOS?

Ana Maçães1, Fernanda Geraldes1, Sílvia 
Fernandes1, Paula Ruivo1, Helena Leite1, Joana 
Belo1, Rute Barreto2, Guiomar Oliveira3

1Serviço de Ginecologia, Maternidade Bissaya Barreto – 
Centro Hospitalar de Coimbra, EPE, Coimbra, Portugal, 
2Serviço de Pediatria, Hospital Espírito Santo de Évora, 
EPE, Évora, Portugal, 3Centro de Desenvolvimento 
da Criança, Hospital Pediátrico de Coimbra - Centro 
Hospitalar de Coimbra, EPE, Coimbra, Portugal

Introdução: A menarca e os ciclos menstruais são 
frequentemente um problema para as adolescentes 
com deficiência e para os seus cuidadores, motivan-
do uma ida à consulta de Ginecologia. As irregula-
ridades menstruais são frequentes na adolescência 
mas neste grupo outros factores podem contribuir 
para as alterações do ciclo, nomeadamente certos 
fármacos, patologia tiroideia e alterações do peso.
Objectivo: Determinar a incidência de distúrbios gi-
necológicos em adolescentes com deficiência com-
parando com adolescentes sem deficiência da mes-
ma faixa etária.
Metodologia: Estudo comparativo retrospectivo en-
tre um grupo de 79 adolescentes com diagnóstico 
de défice cognitivo e/ou autismo que frequentaram a 
consulta de Ginecologia de Deficientes nos anos de 
2008 e 2009 e um grupo controlo de 82 adolescentes 

sem deficiência que frequentaram uma primeira con-
sulta de Ginecologia no segundo semestre de 2009.
Resultados: A idade média da primeira consulta de 
Ginecologia foi inferior no grupo das adolescentes 
com deficiência (13,61 ± 2,388 anos vs 16,29 ± 2,760 
anos). A idade média da menarca foi superior no gru-
po de adolescentes com deficiência (12,40 ± 1,875 
anos vs 12,26 ± 1,340 anos; p<0,005). As irregulari-
dades menstruais foram menos frequentes no grupo 
de adolescentes com deficiência (12,8% vs 28,2%). 
A hipermenorreia foi igualmente frequente nos dois 
grupos (14,1% vs 14,1%). A dismenorreia foi referi-
da por 29,5% das adolescentes com deficiência vs 
62,8% das adolescentes do grupo controlo.
Conclusões: No nosso estudo, a menarca ocorreu 
mais tarde nas adolescentes com deficiência. As irre-
gularidades menstruais e a dismenorreia foram me-
nos frequentes quando comparadas com adolescen-
tes com desenvolvimento intelectual normal.

0188
CISTO DO MESENTÉRIO: DIAGNÓSTICO DIFE-
RENCIAL POUCO PROVÁVEL DE CISTO ANE-
XIAL 

Rosário Gorgal, Cátia Rasteiro, Ana Sofia Fernan-
des, Margarida Martinho
Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de São 
João, EPE, Porto, Portugal

Introdução: As massas anexiais são com frequência 
sintomáticas, mas num número significativo de situa-
ções podem ser descobertas acidentalmente. O diag-
nóstico diferencial em mulheres em idade reprodutiva 
engloba um vasto leque de patologias habitualmente 
de natureza benigna, mas é importante excluir malig-
nidade. A ecografia pélvica e os marcadores tumorais 
são fundamentais para o diagnóstico estabelecendo 
critérios de suspeição de malignidade das massas 
anexiais e assumindo uma importância relevante no 
planeamento da abordagem terapêutica.
Caso clínico: Mulher de 40 anos, sem queixas gine-
cológicas, sem antecedentes patológicos ou cirúrgi-
cos relevantes, referenciada à consulta de Planea-
mento Familiar para orientação. No decurso da ava-
liação clínica e ecográfica efectuadas foi detectada 
acidentalmente uma tumefacção anexial à esquerda. 
Ecograficamente tratava-se de uma formação cística 
simples (sem septos ou vascularização anómala de 
baixa resistência) na dependência da região anexial 
esquerda, com 75 X 80 mm. Os marcadores tumorais 
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realizados (Ca125, Ca19.9, Ca15.3, CEA, beta-HCG 
e alfa-feto proteína) apresentavam-se negativos.

A doente foi proposta para laparoscopia diagnós-
tica com cistectomia/anexectomia unilateral. Intrao-
peratoriamente constatou-se normalidade macroscó-
pica do útero e anexos. Identificou-se uma estrutura 
cística, na dependência do mesocólon, não tendo 
sido possível resolução cirúrgica no mesmo tempo 
operatório. Foi referenciada à consulta de Cirurgia 
Geral, onde após avaliação clínica e imagiológica 
(Tomografia Axial Computorizada) foi proposta para 
exérese cirúrgica. O diagnóstico definitivo da peça 
operatória revelou um cisto do mesentério de natu-
reza benigna.
Conclusão: Este caso alerta para outras etiologias 
possíveis, ainda que mais raras, para uma tumefac-
ção que por estar localizada na região pélvica se parte 
do pressuposto que tenha o ponto de partida no siste-
ma reprodutor e para a dificuldade em estabelecer um 
diagnóstico correcto e de pensar em outros diagnós-
ticos diferenciais. Reforça o papel fundamental da la-
paroscopia diagnóstica/cirúrgica na abordagem inicial 
das tumefacções anexiais, sobretudo naquelas com 
características sugestivas de benignidade.

0189
MORTE FETAL IN ÚTERO: CASUíSTICA DE 10 
ANOS

Berta López, Sílvia Couto, Cristina Vilhena
Hospital Garcia de Orta, Almada, Portugal

Introdução: A morte fetal in útero é uma das com-
plicações mais difíceis de enfrentar na prática clínica 
obstétrica. Estima-se, em Portugal uma taxa de 4,6 
nados mortos por cada 1000 nados vivos, sendo res-
ponsável por metade das mortes perinatais. O clínico 
depara-se com duas questões fundamentais: o estu-
do da provável etiologia e planeamento de eventual 
gravidez futura.
Objectivo: Determinar prováveis etiologias e facto-
res de risco associados a morte fetal in útero diag-
nosticada no nosso Hospital.
Métodos: Estudo retrospectivo num período de 10 
anos (Janeiro 1999 a Dezembro 2008). Incluíram-se 
todos os casos com diagnóstico de morte fetal in úte-
ro com idade gestacional ≥ 24 semanas e/ou peso à 
nascença ≥500g, excluindo-se as interrupções médi-
cas de gravidez. Analisaram-se dados demográficos, 
antecedentes pessoais e obstétricos, vigilância da 
gravidez, patologia associada e estudo etiológico.

Resultados: Dos 199 casos analisados, a maioria 
tinha idade compreendida entre os 26-35 anos, raça 
branca, primípara, grupo sanguíneo Rh+, com gra-
videz vigiada. Três tinham antecedentes de morte 
fetal e 63 tinham antecedentes pessoais relevantes. 
Em 45% dos casos verificou-se patologia associada: 
diabetes gestacional, restrição de crescimento fetal, 
descolamento prematuro de placenta normalmente 
inserida, síndromes hipertensivos e malformações / 
cromossomopatias.
Conclusão: Apesar de um número elevado de mor-
tes fetais in útero permanecer não esclarecido, per-
manece crucial realizar um estudo exaustivo da pro-
vável etiologia, salientando a importância do estudo 
anatomo-patológico da placenta e da autópsia fetal.

0190
ESTUDO ANATOMO-PATÓLOGICO DA 
PLACENTA E AVALIAÇÃO DA ETIOLOGIA DA 
MORTE FETAL IN ÚTERO 

Cristina Vilhena, Berta López, Sílvia Couto
Hospital Garcia de Orta, Almada, Portugal

Introdução: A morte fetal in útero tem etiologias di-
versas, no entanto, num número significativo de ca-
sos, a etiologia permanece não esclarecida. Definir 
qual o contributo do estudo anatomo-patológico da 
placenta na avaliação da etiologia da morte fetal in 
útero torna-se fundamental nesse sentido.
Métodos: Estudo retrospectivo num período de 10 
anos (Janeiro 1999 a Dezembro de 2008) dos casos 
com diagnóstico de morte fetal in útero. Incluíram-se 
todos os casos com diagnóstico de morte fetal in útero 
com idade gestacional ≥ 24 semanas e/ou peso à nas-
cença ≥500g, com estudo anatomo-patológico placen-
tar, excluindo-se as interrupções médicas de gravidez.
Resultados: Foram estudados 199 casos no perío-
do referido. Na maioria dos casos foi realizado exame 
anatomo-patológico da placenta. Do estudos destes, 
verificou-se com maior relevância: vilite isquémica/
enfarte placentar significativo, corioamnionite, eritro-
blastose relacionável com anemia fetal, hemorragia 
placentária confirmando descolamento prematuro de 
placenta normalmente inserida e patologia do cordão.
Conclusão: O estudo anatomo-patológico da pla-
centa é mandatório e essencial no esclarecimento da 
morte fetal in útero. Este trabalho pretende demons-
trar a importância da existência de protocolos de ac-
tuação intra-hospitalar no estudo etiológico destas 
situações.
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0191
PARTO GEMELAR VIA VAGINAL: UMA BOA 
OPÇÃO PARA O 2º GÉMEO?

Vera Ramos, Ana Patrícia Domingues, Andrea 
Gomes, Eugénia Malheiro, Etelvina Fonseca, Paulo 
Moura
Hospitais da Universidade de Coimbra, Coimbra, 
Portugal

Introdução: A opção do parto vaginal na gravidez 
gemelar tem sido alvo de investigação, particular-
mente no que concerne aos potenciais riscos para 
o 2º gémeo. Objectivos: Avaliar os resultados peri-
natais do 2º gémeo, comparando com o 1º gémeo, 
e identificar os possíveis factores determinantes 
de mau prognóstico perinatal. Material e métodos: 
Estudo retrospectivo, entre 2004-2009, de 128 ges-
tações gemelares com os seguintes critérios de in-
clusão: parto vaginal com idade gestacional (IG) ≥ 
24 semanas, crescimento normal e 1º gémeo em 
apresentação cefálica. Excluíram-se da análise as 
gestações monoamnióticas, malformações e morte 
fetal. Os parâmetros analisados foram: Índice de 
Apgar (IA) <4 ao 1’, IA <7 ao 5’, morte fetal intrapar-
to, internamento na UCIRN e mortalidade neonatal 
precoce. Perante diferenças estatisticamente signi-
ficativas avaliou-se o papel da corionicidade, inter-
valo de tempo entre os nascimentos, apresentação 
do 2º gémeo e peso dos recém-nascidos (RNs) 
nos resultados perinatais. Resultados: A IG média 
ao parto foi de 34±4 semanas. O peso médio dos 
recém-nascidos (RNs) foi de 2,182±571g nos 1ºs 
gémeos e 2,163±555g nos 2ºs gémeos (p=0.093). 
Analisando os resultados perinatais, comparando 
os 1ºsvs2ºs gémeos, apresentaram IA <4 ao 1´ 0vs5 
RNs (p=0,03); Apgar <7 ao 5’ 0vs2 RNs (p=0,249). 
Ocorreu uma morte intraparto (0vs1) (p=0,500). Fo-
ram internados na unidade de cuidados intensivos 
44vs44 RNs (p=0,534). Ocorreram 3 mortes neona-
tais precoces (2vs1) (p=0,500). Quando avaliados 
os possíveis factores determinantes nas diferenças 
dos resultados perinatais, verificou-se que o interva-
lo de tempo entre os nascimentos, a corionicidade, 
a apresentação do 2º gémeo (cefálica ou pélvica) 
e o peso dos RNs não influenciaram os resultados. 
Conclusão: Comparando os resultados perinatais 
dos 1ºs e 2ºs gémeos, o IA <4 ao 1’ foi o único a 
apresentar diferenças estatisticamente significati-
vas. Quando avaliados, o intervalo de tempo, corio-
nicidade, apresentação do 2º gémeo e o peso dos 
RNs, não influenciaram os resultados.

0192
AVALIAÇÃO DO DESFECHO OBSTÉTRICO E 
PERINATAL EM MULHERES COM CONIZAÇÃO 
CERVICAL PRÉVIA 

Teresa Costa Castro1, Luísa Machado1, Teresa 
Rodrigues2, Rosa Maria Mesquita1, Nuno 
Montenegro2

1Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de São 
João, E.P.E., Porto, Portugal, 2Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto, Porto, Portugal

Introdução: As neoplasias intraepiteliais cervicais 
são mais frequentes em mulheres em idade reprodu-
tiva. Alguns estudos sugerem que os métodos exci-
sionais de tratamento estão frequentemente associa-
dos a complicações na gravidez.
Objectivos: Avaliação do desfecho obstétrico e peri-
natal numa amostra de grávidas com conização prévia.
Metodologia: Estudo de coorte retrospectivo numa 
amostra consecutiva de mulheres com antecedentes 
de conização, cujo parto ocorreu no Serviço de Obs-
tetrícia da nossa instituição, entre Novembro de 2005 
e Setembro de 2010 (n=36). Esta amostra foi compa-
rada com um grupo de 108 parturientes sem história 
de conização, através da selecção dos 3 partos sub-
sequentes a cada caso de conização. Comparou-se 
de seguida o desfecho obstétrico e perinatal nos dois 
grupos. Os dados foram obtidos a partir das bases e 
aplicações Obs-Gyn.care®, SAM ® e IEG ®.
Resultados: Quando comparadas com o grupo de 
mulheres não conizadas as mulheres com conização 
prévia apresentavam mais frequentemente idade su-
perior a 35 anos (47,2% vs 20,4%, p=0,003), esco-
laridade superior (63,9% vs 38,3%, p=0,01) e parto 
pré-termo (30,6% vs 7,4%, p=0,001), sendo estas 
diferenças estatisticamente significativas. O risco de 
parto pré-termo foi significativamente maior nas mu-
lheres com conização prévia após ajuste para a ida-
de e escolaridade (ORaj = 4,6; IC 95% 1,55-13,47). 
Não foram encontradas diferenças significativas em 
relação à paridade, tipo parto, ruptura prematura de 
membranas, baixo peso ao nascimento e mortalida-
de perinatal.
Conclusões: À semelhança da maioria dos estu-
dos evidencia-se um maior risco de parto pré-termo 
em mulheres submetidas a conização. Alguns auto-
res atribuem este achado ao facto destas mulheres 
apresentarem um nível socioeconómico inferior. Este 
estudo encontrou uma associação entre conização e 
parto pré-termo independente da idade e nível socio-
económico.
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0193
MENINGITE PUERPERAL – 2 CASOS CLÍNICOS

Teresa Costa Castro1, Tiago Ferraz1, João Pedro 
Neves1, Teresa Rodrigues2, Rosa Maria Mesquita1, 
Nuno Montenegro2

1Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de 
São João, Porto, Portugal, 2Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto, Porto, Portugal

Introdução: A meningite é uma complicação puerpe-
ral rara mas potencialmente grave. A hipótese diag-
nóstica deve ser sempre considerada em puérperas 
com cefaleias, febre, convulsões e/ou alteração do 
estado de consciência.
Casos Clínicos: Reportamos dois casos clínicos de 
meningite diagnosticados no puerpério.
Caso 1: Primigesta de 16anos admitida no serviço 
de urgência (SU) de obstetrícia às 40semanas e 
6dias (IGE) em trabalho de parto. Realizou analgesia 
epidural intraparto. Submetida a cesariana segmen-
tar transversal urgente por estado fetal não tranqui-
lizador. Iniciou cefaleias e convulsões no 3º dia de 
puerpério, associados a temperatura subfebril e ele-
vação tensional. Realizou punção lombar no 6ºdia de 
puerpério sendo as características do LCR sugesti-
vas de meningite bacteriana. Teve alta no 19ºdia de 
puerpério, assintomática, sem alterações do exame 
neurológico, com o diagnóstico de meningite.
Caso 2: Grávida de 34anos, 3G 1P (1cesariana) 1AE, 
admitida no SU de obstetrícia às 40semanas e 1dia 
(IGE) em trabalho de parto tendo realizado analgesia 
epidural. Iniciou no 2ºdia de puerpério (parto eutóci-
co) um quadro de diminuição da força dos membros 
inferiores associado a cefaleias e febre, com poste-
rior agitação psicomotora e alteração do estado de 
consciência. A RMN cerebral revelou trombose do 
seio venoso transverso, sendo a punção lombar su-
gestiva de meningite bacteriana. Teve alta no 22ºdia 
de puerpério, assintomática, sem alterações ao exa-
me neurológico com o diagnóstico de meningite e 
trombose do seio venoso transverso.

Em ambos os casos foram iniciados antibióticos 
em doses terapêuticas previamente à punção lombar.

Nas duas situações não houve isolamento de 
agente infeccioso.
Discussão: As meningites são complicações infec-
ciosas raras no puerpério, existindo alguns casos 
reportados que se associam à realização de anal-
gesia epidural. Nem sempre é possível esclarecer a 
etiologia. As hipóteses diagnósticas de eclâmpsia e 
acidente vascular cerebral devem ser excluídas. O 

diagnóstico precoce e o tratamento eficaz assumem 
particular relevância.

0194
RISCO DE GRAVIDEZ. RESULTADO DE UM 
INQUÉRITO DE OPINIÃO

Vera Ramos, Ana Rodrigues, Silvia Sousa, Teresa 
Bombas, Maria do Céu Almeida, Paulo Moura
Hospitais da Universidade de Coimbra, Coimbra, 
Portugal

Introdução: Em Portugal, cerca de 85% das mu-
lheres em idade fértil que não desejam engravidar 
utilizam um método contraceptivo. Apesar disto, a 
gravidez não planeada é uma realidade, e um ter-
ço destas terminam em aborto. Objectivos: Avaliar 
a sensibilidade dos médicos para o risco de gravi-
dez não planeada, secundária a interacções medi-
camentosas, e para o aconselhamento contraceptivo 
na doença crónica com contra-indicação à gravidez. 
Material e Métodos: Realização de um inquérito de 
opinião, dirigido a especialistas e internos de espe-
cialidades hospitalares, médicas/cirúrgicas com acti-
vidade em consulta externa e vigilância de mulheres 
em idade fértil. Foram analisadas as diferenças, de 
opinião médica, considerando as variáveis: idade, 
sexo e anos de prática clínica. Resultados: A taxa 
de resposta foi de 40,2%. Dos inquiridos 58% tinha 
idade ≤ 35 anos. A média dos anos de prática clínica 
foi de 10,6±9,4 [1-35]. Dos inquiridos, afirmam per-
guntar qual o método contraceptivo em uso, quando 
introduzem novas terapêuticas, 45,3%, no entanto, 
71,7% consideram não ter informação/formação su-
ficiente para efectuar um aconselhamento contra-
ceptivo. Quando a gravidez é contra-indicada, 79,6% 
afirmam fazer aconselhamento contraceptivo con-
creto ou enviar a consulta de planeamento familiar, 
no entanto 20,5% não se detêm na informação con-
traceptiva. Não tiveram acções de actualização so-
bre contracepção no último ano 89,5% dos médicos, 
julgando pertinente a sua existência 64,6%. Sendo 
esta necessidade referida maioritariamente pelos 
médicos mais jovens (p=0,002) As acções de forma-
ção existentes foram predominantemente assistidas 
pelo sexo feminino (p=0,029). Não houve diferenças 
estatisticamente significativas quando considerado o 
número de anos de prática clínica. Conclusão: Ape-
nas metade dos inquiridos referiu questionar sobre a 
contracepção pelo que é importante a sensibilização 
para o risco de uma gravidez não planeada. As ca-
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rências informativas na área da contracepção foram 
referidas pela maioria dos médicos. Deve ser encora-
jada e disponibilizada formação e orientação de mu-
lheres de alto risco.

0197
NEOPLASIA DA VAGINA – DOIS CASOS 
CLÍNICOS

Horácio Azevedo, Maria José Pires, José Manuel 
Furtado, Pedro Vieira de Castro
Grupo de Ginecologia Oncológica do Centro Hospitalar 
do Alto Ave, Guimarães, Portugal

Introdução: O carcinoma da vagina corresponde a 
cerca de 1-2% de todas as neoplasias ginecológicas. 
Considera-se cancro primitivo da vagina todo aquele 
que não atinge colo nem vulva.
Material e métodos: CASO 1 – Doente de 86 anos 
que apresentava prolapso urogenital de III grau com 
lesão úlcero-vegetante extensa na parede póstero-
lateral esquerda da vagina. Foi realizada biopsia que 
revelou carcinoma epidermóide invasor bem diferen-
ciado. A TAC abdomino-pélvico mostrou espessa-
mento acentuado das paredes vaginais associado a 
volumosa massa na fossa ísquio-rectal – Estadio IV 
(FIGO). Foi submetida a radioterapia paliativa.

CASO 2 – Doente de 86 anos, referenciada à 
consulta de ginecologia oncológica por hemorragia 
vaginal. Apresentava prolapso uterino de 3º grau as-
sociada a lesão exofítica vegetante extensa da va-
gina com áreas de ulceração, cuja biopsia revelou 
tratar-se de um carcinoma verrucoso da vagina. Após 
o estadiamento clínico foi realizada histerectomia va-
ginal com anexectomia direita e colpectomia total. O 
exame anatomo-patológico revelou carcinoma epi-
dermóide invasor da vagina, tipo verrucoso, bem di-
ferenciado, margens livres de > 1cm (Estadio II).

0199
CORDOCENTESE –EXPERIÊNCIA DE 2 ANOS EM 
UM CENTRO DE DIAGNÓSTICO PRÉ-NATAL EM 
PORTUGAL

Álvaro Cohen, Isabel Martins, Luisa Martins, Ana 
Teresa Martins, Joaquim Correia Correia
Maternidade Alfredo da Costa, lisboa, Portugal

Introdução: A Cordocentese é uma técnica invasiva 
que pode ser utilizado como diagnóstico, terapêutica 

ou em casos interrupção médica da gravidez (IMG).
Objectivo: Avaliação das cordocenteses num Centro 
de Diagnóstico Pré Natal.
Métodos: Estudo retrospectivo com avaliação de 
42 cordocenteses (Janeiro de 2009 a Novembro de 
2010). Foram avaliadas as indicações, idade ges-
tacional, hemoglobina, cariotipo fetal e estudo de 
agentes infecciosos. Nos casos de anemia fetal foi 
realizada Tranfusão intra-uterina após avaliados pa-
râmetros hematológicos de feto. Também foram ava-
liados o tempo decorrido até ao parto, peso , apgar e 
avaliação hematológica do recém nascido.

No caso de infecção os citomegalovirus foram 
avaliados factores de prognóstico como a carga viral, 
função hepática e plaquetas do feto. Assim o casal 
pode optar, em caso, de feto afectado por IMG ou 
terapêutica com Valaciclovir.
Resultados: Em 7 (16,7%) casos a cordocentese 
permitiu confirmar a anemia fetal , diagnóstico da 
etiologia e seguido de terapêutica com Transfusão 
Intra-Uterina. Em 4 por anemia imune, 1 por infecção 
a Parvovirus B 19, 1 a CMV e no último caso o agen-
te foi desconhecido. Assim os partos foram adiados, 
diminuindo a prematuridade. Houve 1 morte fetal em 
hidrópsia grave.

Em 6 (14,3 %) a indicação foi infecção a CMV no lí-
quido amniótico ou por suspeita ecográfica . Em 3 casos 
a opção foi a IMG e nos outros 3 foi oferecido terapêutica.

Em dois casos a cordocentese foi para estudo ca-
riotipo fetal por história familiar ou cardiopatia.

Durante o período do estudo foram efectuadas 
187 Interrupções médicas da gravidez. Por protoco-
lo, após as 22 semanas, é realizado o fetocidio. Este 
procedimento foi efectuado em 33 casos.
Conclusão: A cordocentese é um método invasivo se-
guro para terapêutica ou diagnóstico de patologia fetal. 
Os riscos são reduzidos (2-3% mortalidade) quando é 
realizado por médicos com experiência na área.

0200
CONSULTA DE REFERÊNCIA ÀS 35 SEMANAS E 
RASTREIO DE RESTRIÇÃO DE CRESCIMENTO 
FETAL - UMA NOVA ABORDAGEM

João Luis Calheiros Alves, Marta Sobral, Carolina 
Oliveira, Leonor Ferreira, Oriana Leça, Vera Mouri-
nha, Ana Isabel Paramos, Ivone Lobo, Olga Viseu
Hospital de Faro, EPE, Faro, Portugal

Introdução: A Restrição do Crescimento Fetal é uma 
complicação obstétrica com efeitos potencialmente 
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nefastos para uma gravidez e o seu diagnóstico na 
população de grávidas de baixo risco permanece um 
desafio. Apesar da identificação dos factores de ris-
co associados, o seu diagnóstico apenas é possível 
através da avaliação do crescimento por ecografia. A 
identificação precoce e atempada permite a institui-
ção de vigilância e medidas terapêuticas apropriadas, 
sendo que as políticas de vigilância das gravidezes 
de baixo risco devem ser adaptadas às populações 
abrangidas pelos centros de referência.
Objectivos: Avaliar a eficácia do programa de 
Rastreio de Restrição de Crescimento Fetal inclu-
ído numa consulta de referência às 35 semanas. 
Metodologia: Realizou-se um estudo observacional 
prospectivo, desde Fevereiro de 2009 a Setembro de 
2010. Foram incluídas todas as grávidas avaliadas 
na consulta de referência do nosso Hospital, às quais 
foi realizada uma biometria e avaliação do ILA. Os 
dados colhidos foram registados em formulário im-
presso, incluídos em base de dados Excel e analisa-
dos estatisticamente com o programa PasView 18.
Resultados: Durante o período definido foram ava-
liadas 2059 grávidas, sendo a maioria proveniente de 
centros de cuidados primários. 92,1% das grávidas 
tinha idade gestacional compreendida entre as 34-36 
semanas. 26,2% das grávidas necessitaram de re-
avaliação, sendo as causas mais frequentes suspeita 
de RCF, patologia materna ou alterações do LA. Fo-
ram diagnosticados 4,8% de casos de RCF (Períme-
tro abdominal < P10) e não se constataram mortes 
fetais após a comparência à consulta de referência 
no grupo das grávidas avaliadas.
Conclusão: A implementação deste rastreio e a al-
teração da idade gestacional alvo para a consulta de 
referência das 39 para as 35 semanas revelaram-se 
um sucesso.
As politicas de vigilância devem ser adaptadas às ca-
racterísticas de cada população, e ser avaliadas em 
função dos resultados obtidos.

0201
FORMAÇÃO E TREINO EM EMERGÊNCIAS 
OBSTÉTRICAS: O PAPEL DA SIMULAÇÃO NO 
LOCAL DE TRABALHO –A EXPERIÊNCIA DO 
NOSSO HOSPITAL

João Luis Calheiros Alves, Marta Sobral, Carolina 
Oliveira, Leonor Ferreira, Ivone Lobo, Olga Viseu
Hospital de Faro, EPE, Faro, Portugal

Introdução: A simulação e o treino têm vindo a as-
sumir-se como fulcrais no treino de equipas que li-

dam diariamente com as emergências obstétricas. A 
implementação de centros de simulação médica col-
matou uma lacuna existente na formação dos profis-
sionais, sendo que uma das limitações referidas por 
vários autores é o facto de não treinar as equipas no 
seu local de trabalho, com as condicionantes ineren-
tes a esse facto.
Objectivos: Implementação de uma metodologia de 
formação e treino baseada nas especificidades do lo-
cal de trabalho, com simulações realizadas no Bloco 
de Partos e nas enfermarias adjacentes. Avaliação 
da satisfação dos profissionais, da aquisição de co-
nhecimentos teóricos e práticos, e dos outcomes pe-
rinatais após a implementação da formação.
Metodologia: O programa da formação engloba as 
componentes teórica (16h) e prática (8-10h), a reali-
zar durante um período de cinco dias úteis. As simula-
ções são realizadas em locais previamente definidos 
(serviço de urgência, bloco de partos, bloco operatório 
central e enfermarias) por grupos constituídos por pro-
fissionais que integram as equipas de urgência (mé-
dicos, enfermeiros especialistas, enfermeiros genera-
listas e assistentes operacionais) utilizando actores e 
simuladores apropriados (Monique® e Prompt®).

As simulações são registadas em vídeo para pos-
terior análise do desempenho das diversas equipas. 
Durante as simulações os formadores preenchem 
uma ficha de avaliação dos passos efectuados con-
soante os protocolos do serviço.

A satisfação será avaliada por um questionário 
realizado prévia e posteriormente à 2ª edição ( 2ª se-
mana de Novembro de 2010).
Resultados e Conclusão: Na 1ª edição verificou-se 
uma participação de cerca de 90%. Na 2ª edição re-
gistou-se o mesmo nível de participação dos elemen-
tos que prestam serviço na urgência, observando-se 
um aumento da sua performance e da satisfação no 
local de trabalho. A realização deste curso está as-
sociada a uma melhoria dos indicadores de saúde 
associados aos cuidados prestados em na urgencia.

0202
TUBERCULOSE MAMÁRIA: A PROPÓSITO DE 
1 CASO CLÍNICO

Cristina Vilhena, Cláudia Vinagre, Silvia Couto, 
Maria João Botica, Teresa Avillez
Hospital Garcia de Orta, Lisboa, Portugal

Introdução: Em Portugal, nos últimos anos, tem-se 
assistido a um declínio da prevalência da tuberculo-
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se doença. As formas extra-pulmonares são pouco 
frequentes, sendo a tuberculose mamária um forma 
rara, nomeadamente como manifestação primária 
desta doença. O diagnóstico é realizado com base no 
exame histopatológico, cuja lesão típica é o granulo-
ma epitelióde com centro caseoso e bacilos ácido-ál-
cool resistentes, sendo a presença destes essencial 
para confirmar o diagnóstico. O tratamento médico 
está indicado em lesões pequenas, encontrando-se 
o tratamento cirúrgico reservado para a doença per-
sistente residual.
Caso Clínico: Mulher de 45 anos, caucasiana, ad-
mitida para excisão dos ductos galactóforos por 
abcesso mamário recidivante com trajecto fistuloso 
da mama esquerda, submetida a tumorectomia em 
2008, na mesma mama, para excisão de nódulo ma-
mário benigno. Trata-se de uma doente fumadora (20 
UMA), sem outros antecedentes pessoais relevan-
tes. O pós-operatório imediato decorreu sem compli-
cações e o exame anatomo-patológico foi compatível 
com o diagnóstico clínico de fístula inflamatória de 
ductos mamários terminais. Cerca de 1 mês após 
a cirurgia desenvolve sinais inflamatórios na ferida 
operatória com formação de abcesso da loca, com 
drenagem espontânea. Foi efectuada drenagem ini-
ciada antibioterapia com flucloxacilina e posterior-
mente com uma quinolona com melhoria parcial do 
quadro infeccioso. O exame directo do exsudado 
purulento revelou presença de bacilos ácido-álcool 
resistente. O exame radiológico do toráx era normal, 
não revelando sinais de primo-infecção por bacilo de 
Koch. Iniciou terapêutica antibacilar quadrupla que 
mantêm neste momento, com melhoria.
Discussão: O diagnóstico de tuberculose mamária 
requer um elevado grau de suspeição clínica, sendo 
confirmado através de exame histológico e bacterio-
lógico, o que acontece em cerca de ¼ dos casos. 
O tratamento médico com tuberculostáticos é eficaz. 
No entanto, em alguns casos é necessário tratamen-
to complementar com drenagem cirúrgica.

0203
RASTREIO PRÉ-NATAL: A EXPERIÊNCIA DE UM 
CENTRO PRIVADO AO LONGO DE 10 ANOS

João Luis Calheiros Alves, José Vieira, Alexandrina 
Botinas, Ivone Lobo, Aguinaldo Andrade
Centro Médico Lejana, Faro, Portugal

Introdução: O rastreio pré-natal para detecção de 
cromossomopatias expandiu-se consideravelmente 

e hoje inclui rastreio ecográfico e bioquímico do 1º 
trimestre, rastreio bioquímico do 2º trimestre e com-
binações de testes nos dois trimestres. A constante 
avaliação dos resultados desempenha um papel im-
portante na criação de novas ferramentas de scree-
ning, pois permite a descoberta de novas associa-
ções entre os marcadores de aneuploidias e outras 
alterações patológicas da gravidez.
Objectivos: Avaliação dos resultados obtidos nos 
rastreios pré-natais realizados num período de 10 
anos no nosso centro e correlação com outcomes 
materno-fetais. Comparação entre o rastreio bioquí-
mico 2º trimestre, combinado e combinado precoce 
do 1º trimestre.
Metodologia: Os dados obtidos são relativos a 1906 
rastreios bioquímicos combinados (1º e 2º trimestre) 
realizados no Centro Médico Lejana em Faro (CML) 
e analisados no laboratório do Centro de Genética 
Clínica do Porto. Em todos os rastreios foi realizado 
rastreio ecográfico do 1º trimestre. Os dados foram 
recolhidos através dos registos clínicos e da base de 
dados do CML, sendo estatisticamente analisados 
com o programa PasView 18.0.
Resultados: Durante o período de 1 de Janeiro de 
2001 a 30 Setembro 2010 realizaram-se 1906 ras-
treios, dos quais 21,6% do 1º trimestre e 78,4% do 
2º trimestre. Destes 92,3 % apresentavam baixo risco, 
6,2% risco aumentado para T21, 1,0% risco aumenta-
do para DTN e 0,6% risco aumentado para T18/T13. 
Obtivemos uma sensibilidade de 100% e uma especi-
ficidade de 93,9% para a T21, com VPN de 100%. No 
global obtivemos uma taxa de FP de 6,1% para a T21.
Conclusões: A mudança progressiva do rastreio do 
2º trimestre para o combinado precoce do 1º trimes-
tre não alterou a sensibilidade dos rastreios efectua-
dos, permitindo no entanto estabelecer uma relação 
entre os níveis de PAPP-A diminuídos e as complica-
ções futuras na gravidez.

0204
SACROPEXIA POR PROLAPSO DA CÚPULA 
VAGINAL APÓS HISTERECTOMIA: AVALIAÇÃO 
DE 10 ANOS DE ACTIVIDADE CIRÚRGICA

Marta Sobral, Fernando Guerreiro
Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, Portimão, 
Algarve, Portugal

Introdução: A incidência de prolapso vaginal pós- 
histerectomia com necessidade de correcção cirúrgi-
ca é de cerca de 36 em 10.000/ano. O risco aumenta 
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cumulativamente com os anos pós-cirurgia e aumen-
ta significativamente em mulheres cuja histerectomia 
inicial foi realizada por prolapso genital. O tratamento 
cirúrgico do prolapso da cúpula vaginal pós-histerec-
tomia é controverso, com alguns estudos a demons-
trarem ser melhor a colpopexia sagrada por via abdo-
minal em comparação com uma abordagem vaginal 
(colpopexia sacroespinhosa).
Objectivo: Avaliar os casos em que se realizou sa-
cropexia por prolapso da cúpula vaginal pós histerec-
tomia nos últimos 10 anos no Centro Hospitalar do 
Barlavento Algarvio (CHBA).
Métodos: Avaliação retrospectiva dos processos das 
mulheres submetidas a sacropexia por prolapso da 
cúpula vaginal após histerectomia no CHBA, de 2000 
a 2010. Recolheram-se dados relativos a idade, pa-
ridade, motivo, data e via da primeira cirurgia, tempo 
decorrente até ao diagnóstico de prolapso da cúpula 
vaginal e dados relativos à sacropexia (via, tipo de 
prótese, satisfação das utentes, follow-up).
Resultados: Foram identificadas em 10 anos 8 mu-
lheres que foram submetidas a sacropexia por pro-
lapso da cúpula vaginal pós histerectomia. Todas 
tinham sido submetidas a histerectomia vaginal por 
prolapso genital completo (idade média=64 anos), 
sendo o intervalo médio entre a primeira interven-
ção e a sacropexia de 4 anos e 6 meses. Em todas 
realizou-se sacropexia abdominal com utilização de 
prótese (idade média= 68 anos). Nenhuma teve re-
cidiva de prolapso da cúpula e a maioria mostrou-se 
satisfeita com a intervenção sem queixas num follow-
up máximo de 7 anos.
Conclusões: No nosso estudo verificámos que a sa-
cropexia abdominal é uma cirurgia pouco frequente, 
sendo na nossa amostra realizada exclusivamente 
em mulheres com histerectomia vaginal prévia por 
prolapso genital completo, com bons resultados.

0205
ANENCEFALIA - UM CASO CLÍNICO

Elsa Landim, Ana Paula Ferreira, Fernando Igreja, 
Cátia Paixão, Adriana Franco
Hospital Fernando da Fonseca, Lisboa, Portugal

Introdução: Os defeitos do tubo neural (DTN) são 
a segunda forma mais frequente de malformação 
congénita. A anencefalia é o mais comum dos DTN 
com uma incidência de 1,4-2/1000 gestações. Este 
subtipo do DTN é caracterizado pelo não encerra-
mento da porção cefálica do tubo neural por volta da 

6ª semana gestação. É diagnosticada correctamente 
em ecografias de rotina do 2º e 3º trimestres pela 
detecção de sinais como ausência de ossos acima 
da base do crânio, protusão dos olhos, ausência ou 
má-formação de ambos os hemisférios.

Tratando-se de uma malformação de elevada 
mortalidade é importante o diagnóstico ecográfico 
precoce para um melhor aconselhamento e posterior 
interrupção legal da gravidez.
Metodologia: Discussão de um caso clínico.
Resultados: Mulher de 20 anos, IO:1001, referen-
ciada ao nosso hospital por volta das 25s-26s de 
gestação mal vigiada por imagem sugestiva de anen-
cefalia em ecografia prévia. No nosso serviço foi 
confirmado o diagnóstico de anencefalia pelo achado 
de protusão dos olhos, ausência de ossos acima da 
órbita, ausência simétrica dos hemisférios cerebrais. 
Foi proposta amiocentese, recusada pela paciente. 
Dado o mau prognóstico o casal decidiu a interrup-
ção da gravidez.
Conclusões: A anencefalia é uma malformação con-
génita letal que pode ser diagnosticada ecografica-
mente com 100% de acuidade pela observação de 
ausência simétrica de estruturas encefalias e crane-
anas acima das órbitas. O diagnóstico de anencefalia 
aumenta o risco de DTN em gravidez subsequente, 
razão pela qual deverá existir uma vigilância mais 
apertada das gestações subsequentes.

0206
CARACTERÍSTICAS E IMPACTO DA 
DISMENORREIA EM ADOLESCENTES

Diana Santos1, Angela Santos Neves2, Regina 
Belo3, Gil Correia1, Joana Matos1, Luís Gonçalves1, 
Ana Claúdia Rodrigues4, Sónia Gala5

1UCSP Montemor-o-Velho, Montemor-o-Velho, Portugal, 
2CEMGF, Coimbra, Portugal, 3Centro de Saúde 
Castanheira-de-Pera, Castanheira de Pera, Portugal, 
4Hospital da Universidade de Coimbra, Coimbra, 
Portugal, 5Centro de Saúde de Ílhavo, Ílhavo, Portugal

Introdução: A dismenorreia é o sintoma ginecológico 
mais comum em raparigas adolescentes sendo normal-
mente primária e estando associada a ciclos ovulatórios 
normais e ausência de patologia pélvica. Cerca de 10% 
das raparigas com dismenorreia severa apresentam 
alterações pélvicas como endometriose ou anomalias 
uterinas. A dismenorreia tem um impacto importante 
nas actividades de vida diária, sendo causa frequente 
de absentismo escolar neste grupo etário.
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Objectivos: Determinar a prevalência de dismenorreia 
e as suas características. Determinar o impacto nas ac-
tividades de vida diária e no absentismo escolar.
Metodologia: Estudo observacional, descritivo, 
transversal. População em estudo: jovens do sexo 
feminino entre o 7º e o 12º ano das escolas da região 
de influência do Centro de Saúde que responderam 
ao questionário. Dados tratados em Excel®2007.
Resultados: População constituída por 170 jovens 
do sexo feminino, com idades compreendidas entre 
os 13 e os 19 anos, média de idades 15,6 anos. A 
prevalência de dismenorreia neste grupo foi de 64% 
(104 jovens). A dor foi classificada como moderada 
por 55% das jovens, severa por 30% e ligeira por 
14%. Em 59% destas jovens a dor persiste por me-
nos de 24 horas e em 34% mantém-se entre 24 e 48 
horas. Além da dor, 42% das jovens referiram can-
saço e 41% dor mamária. As seguintes alterações 
foram associadas à dismenorreia: 46% da amostra 
referiu sentir-se ansiosa ou deprimida; 40% referiu 
diminuição da concentração nas aulas, 32% referiu 
diminuição do apetite e 30% referiu compromisso da 
participação em actividades desportivas/físicas. Nos 
últimos 6 meses, 10% do total de jovens faltaram a 
aulas devido à dismenorreia.
Conclusão: A dismenorreia é um problema de saú-
de muito frequente na adolescência, com impacto 
na vida diária e no absentismo escolar, pelo que, os 
profissionais de saúde de forma a devem abordar, de 
forma a tentar minorar os seus efeitos.

0207
DIABETES PRÉ-GESTACIONAL: 
CONSEQUÊNCIAS MATERNAS E PERINATAIS

Ana Rodrigues, Eduardo Baptista, Vera Ramos, 
Sandra Paiva, António Lobo, Elvira Marta, Paulo 
Moura
Hospitais da Universidade de Coimbra, Coimbra, 
Portugal

Objectivo: Avaliar as consequências maternas e pe-
rinatais de gestações complicadas por Diabetes Pré-
gestacional (DPG).
Material e métodos: Análise retrospectiva de 146 
gestações complicadas por DPG assistidas no nosso 
Serviço entre 2000 e 2009. Estas foram divididas em 
dois grupos: 107 com DPG Tipo 1 (Grupo I) e 39 com 
DPG Tipo 2 (Grupo II).
Resultados: A idade materna média foi de 
28,7±5,3vs.35,1±5,1 anos (p<0,001). Quanto à pa-

ridade, 29% do Grupo I e 74% do Grupo II eram 
multíparas (p<0,001). Registaram-se três gestações 
gemelares (2 no Grupo I e 1 no Grupo II). O IMC 
pré-gestacional médio foi de 24,8±3,7vs.30,4±6,8Kg/
m2 (p<0,001). Apenas 35,5%vs.20,5% fizeram con-
sulta pré-concepcional e a primeira consulta pré-
natal ocorreu, em média, às 10,8±6,8vs.16,3±10,2 
semanas (p=n.s). A duração média da DPG foi de 
11,7±6,4vs.3,4±2,4 anos (p<0,001). No Grupo I, 
13,1% apresentavam complicações microvasculares 
e, no Grupo II, 2,6%. Associou-se HTA crónica em 
4,7%vs.10,3%, hipertensão gestacional/pré-eclamp-
sia em 14%vs.7,7%, hidrâmnios em 1,9%vs.2,6%, 
infecção urinária em 11,2%vs.7,7%, hipoglicémia 
em 12,1%vs.7,7%, abortamento em 11,2%vs.12,8% 
e parto pré-termo em 33,7%vs.32,4%. Ocorreram 
duas mortes fetais, ambas no Grupo I. Estas dife-
renças não foram estatisticamente significativas. 
A idade gestacional média à data do parto foi de 
36,9±1,8vs.37,2±1,6 semanas (p=n.s.). A taxa de 
cesarianas foi de 62,1%vs.44,1% (p=n.s.), sendo 
a indicação mais frequente, em ambos os grupos, 
o estado fetal não tranquilizador. Os resultados ne-
onatais foram similares: malformações congénitas 
(8,3%vs.3%), macrossomia (16,8%vs.11,8%), trau-
matismos do parto (5,3%vs.2,9%), síndrome de di-
ficuldade respiratória (5,4%vs.11,8%) e alterações 
metabólicas (16,1%vs.11,8%). Verificou-se uma mor-
te neonatal precoce (Grupo I).
Conclusões: A gravidez complicada por DPG é uma 
situação de alto risco obstétrico. Na amostra estuda-
da, a DPG Tipo 2 prevaleceu em mulheres com idade 
mais avançada, multíparas e obesas. Os índices de 
morbilidade materna e perinatal não diferiram signifi-
cativamente entre os dois grupos.

0208
PROPRIEDADES MECÂNICAS DOS TECIDOS 
PÉLVICOS-POSSÍVEIS APLICAÇÕES CLÍNICAS

Pedro Martins1, Renato Natal1, Teresa 
Mascarenhas3, António Ferreira2

1IDMEC-Polo FEUP, Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto, Porto, Portugal, 2Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto, Porto, Portugal, 
3Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, 
Porto, Portugal

Os tecidos da cavidade pélvica feminina (músculos, 
ligamentos, fáscias, órgãos.), podem ser estudados 
de um ponto de vista mecânico. A determinação das 
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propriedades mecânicas dos tecidos é uma parte 
relevante deste processo, constituindo com as pro-
priedades geométricas (forma) e as condições fron-
teira (restrições ao movimento), um ponto de partida 
para a simulação do comportamento mecânico. Esta 
abordagem, característica de disciplinas como a fí-
sica ou a engenharia mecânica, não é convencional 
em medicina. No entanto começam a surgir alguns 
exemplos de integração multidisciplinar, sendo a 
investigação realizada no campo dos biomateriais 
(compósitos dentários, malhas de polipropileno para 
incontinência urinária, etc.) um dos resultados mais 
visíveis desta abordagem.

Dentro desta perspectiva multidisciplinar, deram-
se já passos significativos na direcção de ferramen-
tas de simulação computacionais (usando o método 
dos elementos finitos), capazes de captar a espe-
cificidade (anatomia, patologias, etc.) de um dado 
paciente. O realismo destes processos depende em 
boa medida das propriedades mecânicas usadas 
para efectuar as simulações.

Pretende-se com este trabalho explorar as pos-
sibilidades de integração das propriedades mecâ-
nicas dos tecidos da cavidade pélvica feminina, na 
prática clínica da uroginecologia. Serão apresenta-
dos alguns exemplos da investigação que tem sido 
realizada neste domínio, fruto da colaboração entre 
grupos de investigadores nas áreas da medicina e da 
engenharia.

0209
INFLUÊNCIA DAS TÉCNICAS DE PROCRIAÇÃO 
MEDICAMENTE ASSISTIDA NOS RESULTADOS 
PERINATAIS DE GESTAÇÕES GEMELARES 
BICORIAIS BIAMNIÓTICAS

Ana Rodrigues, Vera Ramos, Anabel Ferreira, 
Patricia Domingues, Etelvina Fonseca, Elsa Vasco, 
Paulo Moura
Hospitais da Universidade de Coimbra, Coimbra, 
Portugal

Introdução: As gestações gemelares incrementam, 
por si só, a morbilidade materna e perinatal, no en-
tanto, o impacto das técnicas de procriação medica-
mente assistida (PMA) nos resultados perinatais per-
manece controverso.
Objectivo: Determinar se o recurso a indutores da 
ovulação ou a técnicas de PMA influencia os resul-
tados perinatais das gestações gemelares bicoriais 
biamnióticas. Material e métodos: Estudo retrospec-

tivo das gestações gemelares bicoriais biamnióticas 
assistidas no nosso Serviço entre 2005 e 2009. Es-
tas foram classificadas em gestações espontâneas 
(Grupo I), obtidas com indutores da ovulação (Grupo 
II) e após fertilização in vitro/injecção intracitoplas-
mática de espermatozóides (FIV/ICSI) (Grupo III), 
tendo-se avaliado em cada grupo os seguintes parâ-
metros: idade materna, paridade, complicações obs-
tétricas, idade gestacional à data do parto, tipo do 
parto, peso do recém-nascido, malformações fetais, 
admissão na unidade de cuidados intensivos e mor-
talidade perinatal. Resultados: No período descrito, 
ocorreram 202 gestações gemelares bicoriónicas 
biamnióticas: 129 (63,9%) gestações espontâneas, 
19 (9,4%) obtidas com indutores da ovulação e 54 
(26,7%) após FIV/ICSI. Comparativamente às ges-
tações espontâneas, as gestações obtidas com in-
dutores da ovulação apresentaram maior proporção 
de nuliparidade (I-51,2%vs.II-89,5%; p=0,002) e res-
trição do crescimento intra-uterino (RCIU) (I-6,2%vs.
II-26,3%; p=0,004). As gestações gemelares obtidas 
após FIV/ICSI em relação às gestações espontâne-
as, associaram-se a idade materna mais avançada 
(I-30,5±3,1vs.III-33,3±3,1; p<0,001), maior propor-
ção de nuliparidade (I-51,2%vs.III-92,6%; p<0,001), 
RCIU (I-6,2%vs.III-25,9%; p<0,001) e taxa de cesa-
rianas (I-45,0%vs.III-66,7%; p=0,044). Com excep-
ção da idade (II-29,3±3,4%vsIII-33,3±3,1; p<0,001), 
não verificámos diferenças estatisticamente signifi-
cativas entre as gestações incluídas nos Grupos II e 
III. Conclusões: Os nossos resultados revelaram um 
aumento estatisticamente significativo dos casos de 
RCIU nas gestações não espontâneas e uma taxa de 
cesarianas mais elevada nas gestações obtidas com 
recurso a técnicas de PMA.

0210
SARCOMA DA VAGINA

Lúcia Coutinho1, Rita Sousa1, Yida Fan1, Carlos 
Lopes3, Lurdes Salgado3, Irene Leal2, Cláudia 
Marques1

1Centro Hospitalar do Porto - Maternidade Júlio Dinis, 
Porto, Portugal, 2Centro Hospitalar do Porto - Serviço 
de Anatomia Patológica, Porto, Portugal, 3Instituto 
Português de Oncologia, Porto, Portugal

Introdução: Apenas cerca de 0,3% dos cancros ge-
nitais femininos se desenvolvem na vagina. A maioria 
manifesta-se na menopausa por queixas de metror-
ragia, corrimento fétido ou sensação de replecção 
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vaginal. Surge habitualmente como uma lesão na 
região postero-superior da parede vaginal e histolo-
gicamente de tipo espinhocelular. No entanto, estas 
lesões assumem por vezes características clínicas e 
anatomo-patológicas invulgares, das quais é exem-
plo o caso que se apresenta:
Caso Clínico: Mulher de 73 anos, vigiada em consul-
ta de urologia por infecção urinária recorrente e epi-
sódios de retenção urinária. Devido a sintomatologia 
resistente ao tratamento médico, é pedida avaliação 
por ginecologia. Ao exame ginecológico, verifica-se 
uma tumefacção vaginal sub-uretral volumosa (6,5 cm) 
e hipervascularizada. O estudo histológico revela um 
leiomiossarcoma epitelióide. A avaliação imagiológica 
confirma a presença da massa, condicionando protu-
são do pavimento da bexiga e do recto, com metastiza-
ção linfática lombo-aórtica e do osso ilíaco direito. Sub-
metida a exenteração pélvica e radioterapia adjuvante. 
Encontra-se em follow-up, sem evidência de recidiva.
Conclusões: Esta é uma situação muito invulgar 
quer pela histologia quer pela topografia da lesão. 
A sintomatologia exclusivamente urinária e o baixo 
grau de suspeição levaram ao protelamento da ava-
liação ginecológica. O estádio avançado da doença 
determinou um tratamento agressivo.

0212
CARACTERIZAÇÃO DAS GRÁVIDAS SEGUIDAS 
NA CONSULTA DE DIABETES GESTACIONAL

Sofia Costa, Hermínia Afonso, António Almeida, 
Filipa Brás, Rosa Sardinha, Ana Maria Andrade, 
Maria José Pires
Centro Hospitalar Alto Ave, Guimarães, Portugal

Introdução: Diabetes gestacional define-se como 
uma intolerância aos hidratos de carbono que se 
manifesta, ou é reconhecida pela primeira vez, du-
rante a gravidez. Esta patologia afecta cerca de 5% 
das gestações. Aproximadamente 15% apresentarão 
provas de reclassificação anormais.
Objectivos: Com este trabalho os autores preten-
dem caracterizar a população de grávidas seguidas 
na consulta de diabetes do nosso hospital, tentando 
correlacionar alguns dos parâmetros analisados.
Métodos: Efectuou-se uma análise retrospectiva 
das grávidas seguidas na Consulta de Diabetes no 
Centro Hospitalar Alto Ave, EPE, no período de 2007-
2009, usando como base os dados recolhidos sob a 
forma de inquérito utilizado para o Registo Nacional 
de Diabetes Gestacional.

Resultados: Durante este período, foram atendidas 
na nossa consulta 194 grávidas, destas 4 apresenta-
vam Diabetes prévia. 76% Apresentavam 1 ou mais 
factores de risco. Em 15% dos casos o diagnóstico 
foi efectuado no 1º Trimestre, 47% no 2º e 38% no 
3º. Não se verificou uma diferença significativa no 
que diz respeito a complicações maternas/fetais, 
bem como desfecho obstétrico em relação ao timing 
de diagnóstico. Apenas 4% apresentaram valores de 
HbA1C elevados. 24,21% (N:46) necessitaram de in-
sulina, destas 84,8% (N:39) apresentavam 1 ou mais 
factores de risco.

Das 190 grávidas, 2 tiveram o parto no exterior, 
das restantes 47,9% (N:90) tiveram parto por cesa-
riana (32,2% electivas, 67,8% não electivas), 44,7% 
(N:84) parto eutócico e 7,4% (N:14) parto instrumen-
tados. A idade gestacional média na altura do parto 
foi de 38s

Detectaram-se 3 casos de macrossomia fetal, a 
complicação fetal mais frequente foi a hiperbilirrubi-
nemia. Não foram registados casos de morte fetal.

11 Não efectuaram prova de reclassificação, 18 
apresentaram intolerância aos hidratos de carbono 
e 4 apresentaram diagnóstico de Diabetes Mellitus.
Conclusão: Conhecendo melhor a população de 
grávidas e o trabalho desempenhado nesta consulta, 
poderemos fazer um melhor planeamento desta, ten-
tado optimizar o atendimento prestado.

0213
CARCINOMA DAS GLÂNDULAS DE SKENE

Lúcia Coutinho1, Susana Carvalho1, Rita Sousa1, 
Marcília Teixeira1, Olinda Lima2, Cláudia Marques1

1Centro Hospitalar do Porto, Porto, Portugal, 2Centro 
Hospitalar do Porto - Serviço de Anatomia Patológica, 
Porto, Portugal

Introdução: O carcinoma uretral corresponde a me-
nos de 0,003% dos cancros urogenitais femininos. 
Algumas destas lesões exprimem PSA, o que sugere 
uma origem em glândulas periuretrais - de Skene - 
homólogas da próstata; são na sua maioria carcino-
mas espinhocelulares, havendo referência a casos 
de células de transição ou adenocarcinomas.
Caso clínico: Mulher de 80 anos com história de he-
matúria e retenção urinária episódica, na qual se de-
tecta lesão na parede uretral posterior com protusão 
da parede da bexiga e células epiteliais malignas no 
lavado vesical. Na avaliação ginecológica – realizada 
1 ano após o início dos sintomas - observa-se uma 
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lesão vaginal anterior de 4cm, vegetante, cujo estudo 
histológico e imagiológico demonstra um adenocarci-
noma com origem em glândulas de Skene (reactivi-
dade para PSA), com metastização linfática inguinal. 
Submetida a radioterapia paliativa, com resposta lo-
cal parcial e boa resposta sintomática. Aos 3 meses 
de follow-up, apresenta persistência de doença local.
Conclusão: Esta é uma situação oncológica muito 
invulgar e de prognóstico reservado. Apesar da res-
posta sintomática significativa, houve progressão clí-
nica precoce. O conhecimento sobre estes tumores é 
ainda muito limitado devido à sua raridade. Salienta-
se, contudo, a importância de um exame ginecológi-
co precoce perante sintomas urinários persistentes 
ou resistentes à terapêutica.

0214
BLOQUEIO AURICULO-VENTRICULAR 
COMPLETO CONGÉNITO: CASO CLÍNICO

Diogo Cunha, Neusa Teixeira, Belandina Gil
Hospital de Braga, Braga, Portugal

Introdução: A incidência de bloqueio auriculo-ven-
tricular completo (BAVC) congénito é de 1/15 000 a 
1/22 000 recém-nascidos. O BAVC pode apresentar-
se como bradicardia fetal entre as 18 e as 28 sema-
nas de gestação, sendo estes casos devidos à sín-
drome de lúpus neonatal (SLN) em 90 a 95% das 
situações. A SLN ocorre em cerca de 2% dos filhos 
de mulheres com anticorpos anti-SSa e anti-SSb em 
circulação. Muitas destas mulheres são assintomáti-
cas à data de nascimento da criança, surgindo doen-
ça em 50% dos casos durante o follow-up.
Caso Clínico: Primípara, 30 anos, sem anteceden-
tes médicos pessoais ou familiares relevantes. Ges-
tação vigiada, constatando-se na ecografia do 2º tri-
mestre: feto com bradiarritmia por aparente defeito 
de condução aurículo-ventricular; presença de múlti-
plos foci hiperecogénicos no ventrículo direito e der-
rame pericárdico ligeiro. Foi equacionada a hipótese 
de BAVC em contexto de SLN, pelo que se realizou 
estudo analítico materno que demonstrou presença 
de anticorpos anti-nucleares com padrão nucleolar 
(título: 1/320) e anticorpos anti-SSa e anti-SSb. Foi 
realizado parto por cesariana electiva às 38S +2d, 
no Hospital S.João, com nascimento de RN do sexo 
feminino, IA: 8/9, 2675g. A avaliação neonatal confir-
mou a presença de BAVC, com frequência cardíaca 
na ordem dos 40bpm, pelo que foi colocado pace-
maker provisório ao 2º dia de vida e pacemaker de-

finitivo ao 7º dia de vida. Follow-up do lactente sem 
intercorrências. A mãe mantém-se assintomática.
Discussão: O BAVC congénito é uma situação rara 
em que a condição fetal permite identificar uma po-
tencial doença auto-imune materna, possibilitando 
um eventual diagnóstico e intervenção terapêutica 
precoces. A detecção atempada de BAVC e a implan-
tação de pacemaker no pós-parto imediato permitem 
uma maior sobrevida a estes pacientes. O prognós-
tico após colocação de pacemaker é excelente na 
maioria das crianças.

0215
RESTRIÇÃO DE CRESCIMENTO FETAL E VIA DE 
PARTO – REVISÃO SISTEMÁTICA

Inês Nunes, Ana Amaral, Teresa Rodrigues
Hospital de S. João, EPE, Porto, Portugal

Introdução: A restrição de crescimento fetal (RCF) 
é um diagnóstico comum em Obstetrícia, apresen-
tando uma prevalência de 3-10%. Os fetos com RCF 
são mais susceptíveis a hipóxia intraparto e a aci-
dose metabólica. O momento e a via de parto ideais 
para fetos com RCF são questões controversas.
Objectivos: Identificar a via de parto associada 
a melhor desfecho neonatal em fetos com RCF. 
Metodologia: Revisão sistemática dos artigos publi-
cados nos últimos 10 anos, nas bases MEDLINE e 
ISI-Web of Knowledge, recorrendo à expressão de 
pesquisa: [(fetal growth restriction) OR (fetal growth 
retardation) OR (infant, small-for-gestational age)] 
AND [(delivery, obstetric/ methods) OR (cesarean 
section) OR (labor, induced) OR (labor, spontane-
ous)] AND [(apgar score) OR (pregnancy outcome)]. 
Obtiveram-se 577 resumos, após exclusão de du-
plicados. Destes, foram seleccionados 16 artigos, 
após leitura dos respectivos títulos e resumos. Dos 
16 artigos seleccionados, foram excluídos 5 artigos 
por desenho de estudo inadequado e 3 revisões não-
sistemáticas. Seleccionaram-se 8 artigos para sínte-
se de resultados: 4 coortes retrospectivas, 3 casos-
controlo e 1 revisão sistemática.
Resultados: coortes retrospectivas: a maioria dos 
RN com RCF nascem por cesariana, estando a mor-
talidade neonatal diminuída, embora a taxa de ad-
missão à UCIN seja superior neste grupo por com-
paração ao parto vaginal; casos-controlo: o IA dos 
RN com RCF é mais favorável nos partos por cesa-
riana; os metabolitos resultantes do stress oxidativo 
estão aumentados no parto vaginal; os RN com RCF 
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nascidos após indução do TP têm maiores taxas de 
IAs baixos e admissões à UCIN comparativamente à 
CST electiva; revisão sistemática: não existe evidên-
cia suficiente para considerar a CST a via de parto de 
eleição na RCF.
Conclusão: Actualmente, existe alguma evidência 
de que a cesariana electiva possa ser a via de parto 
de eleição na RCF. No entanto, são necessários mais 
estudos, nomeadamente, coortes prospectivas e en-
saios clínicos randomizados.

0216
DIABETES GESTACIONAL RECORRENTE – 
REPERCUSSÕES OBSTÉTRICAS E PERINATAIS

Eduardo Baptista, Vera Ramos, Ana Rodrigues, 
Helena Lopes, Sandra Paiva, Luisa Ruas, António 
Lobo, Ermelinda Sobral, Elvira Marta, Paulo Moura
Hospitais da Universidade de Coimbra, Coimbra, 
Portugal

Introdução: A Diabetes Gestacional (DG) complica 
cerca de 5% das gestações e apresenta taxas de re-
corrência de cerca de 70%. Todas as mulheres com 
antecedentes obstétricos de DG deveriam ser sub-
metidas a um rastreio precoce.
Objectivo: Avaliar as repercussões obstétricas e pe-
rinatais das gestações complicadas por DG recorren-
te e compará-las com as da gravidez anterior.
Material/Métodos: Estudo retrospectivo de todas as 
mulheres com duas gestações consecutivas compli-
cadas por DG, seguidas no nosso serviço, entre 2000 
e 2009. Os registos de ambas as gestações foram 
analisados com base no peso pré-gestacional, idade 
gestacional (IG) ao diagnóstico de DG, necessidade 
insulinoterapia e IG da sua introdução, complicações 
obstétricas e resultados perinatais.
Resultados: No período descrito, ocorreram 129 
casos de DG recorrente. O intervalo inter-gesta-
cional médio foi de 3,8±1,4anos. O peso mater-±1,4anos. O peso mater-1,4anos. O peso mater-
no pré-gestacional médio foi de 64,8±12,2Kg na 
gravidez prévia(DG1) e 68,4±14,8kg na gravidez 
subsequente(DG2). O diagnóstico foi realizado em 
média às 28,0±5,9(DG1) e 25,4±8,0(DG2) semanas. 
A insulinoterapia foi necessária com frequência se-
melhante nos dois grupos (45,5%-DG1 vs. 43,4%-
DG2), no entanto foi introduzida mais precocemente 
na recorrência de DG (32,3±3,9-DG1 vs. 27,3±7,4-
DG2 semanas; p±0,01). A taxa de complicações 
obstétricas foi semelhante em ambas as gestações 
(22,70%-DG1 vs. 22,50%-DG2). O parto ocorreu, em 

média às 38 semanas em ambas gestações, com 
taxas de cesarianas de 31,8%(DG1) e 42,6%(DG2). 
O peso ao nascimento foi superior na DG recorren-
te (3144,4±635,0g-DG1 vs. 3336,3±513,9g-DG2; 
p=0,031). As taxas de morbilidade neonatal e ad-
missão na UCIRN foram superiores na gestação 
subsequente (6,8%-DG1 vs. 14,7%-DG2 e 4,5%-
DG1 vs. 7,0%-DG2, respectivamente). Ocorreu uma 
morte neonatal precoce em cada um dos grupos. 
Conclusão: A insulinoterapia foi necessária numa 
fase mas precoce da gestação e o peso ao nasci-
mento foi superior na DG recorrente. Nos restantes 
parâmetros analisados, não verificámos diferenças 
estatisticamente significativas.

0217
GRAVIDEZ APÓS MORTE FETAL IN ÚTERO

Sílvia Couto, Cristina Vilhena, Berta López
Hospital Garcia de Orta, Almada, Portugal

Introdução: A morte fetal in útero apresenta algum 
grau de recorrência, daí a importância do seu estudo 
etiológico para um futuro aconselhamento adequado.
Objectivo: Analisar as gestações posteriores ao 
diagnóstico de morte fetal in útero, tendo por base os 
dados referentes ao período Janeiro 1999-Dezembro 
2008. Determinar eventuais patologias associadas 
nas gestações posteriores, o tipo de parto, peso à 
nascença, Índice de Apgar e idade gestacional à nas-
cença.
Metodologia: Estudo retrospectivo em que se anali-
saram as gestações com seguimento total ou parcial 
na Consulta de Medicina Materno-Fetal, posterior-
mente ao período em que ocorreu o diagnóstico de 
morte fetal in útero (Janeiro 1999 a Dezembro 2008). 
As variáveis analisadas foram: patologia associada à 
gravidez, tipo de parto, peso à nascença, Índice de 
Apgar e idade gestacional à nascença.
Resultados: Registaram-se 101 gestações no gru-
po em estudo (n=199). Dezasseis mulheres tiveram 
2 gestações após caso prévio de morte fetal in útero 
e 2 tiveram 3 gestações. Contabilizou-se um número 
total de 122 partos e destes 12 foram partos pré-ter-
mo. Em mais de metade dos casos o parto foi eutó-
cico e a maioria dos recém-nascidos teve Índice de 
Apgar ao primeiro minuto >7. A taxa de cesarianas, 
na população estudada, foi de 25%. A maioria das 
gestações não teve patologia associada, sendo de 
destacar nas restantes: diabetes gestacional, doença 
hipertensiva da gravidez e obesidade mórbida.
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Conclusão: Apesar da recorrência da morte fetal in 
útero, muitos casais com o aconselhamento adequa-
do optam por uma nova gestação posteriormente. No 
nosso estudo, foi possível verificar que, na maioria dos 
casos, a gravidez decorreu sem patologia associada, 
com nado-vivo de termo, de parto eutócico. Contudo, 
numa menor percentagem, verificou-se patologia as-
sociada à gravidez nas gestações posteriores.

0218
LINFOMA DO COLO DO ÚTERO: UMA FORMA 
DE APRESENTAÇÃO RARA

Claudia Rijo1, Raquel Condeço2, João Alves2, 
Henrique Nabais2, Ana Francisca2

1Maternidade Alfredo da Costa, Lisboa, Portugal, 
2Instituto Portugues de Oncologia Francisco Gentil, 
Lisboa, Portugal

Introdução: Os linfomas correspondem a 3% das 
neoplasias malignas em mulheres. Menos de 1% ori-
ginam-se no sistema genital, e a localização menos 
frequente é o colo do útero.Ocorrem principalmente 
na 5ª década de vida.

A principal forma de apresentação clínica é a he-
morragia anómala, podendo ocorrer disparêunia, dor 
pélvica e leucorreia fétida. A presença de sintomas B 
(fadiga, perda de peso e febre nocturna) é rara.
Vai apresentar-se um caso clínico e fazer uma breve 
revisão sobre este tema.
Caso Clínico: Paciente de 32 anos, nulípara, com 
antecedentes de eritema nodoso e sem anteceden-
tes ginecológicos ou familiares relevantes, iniciou 
quadro de astenia e dor abdominal. Recorreu ao seu 
médico assistente que, por persistência da sintoma-
tologia, realizou ecografia abdominal que revelou 
uretero-hidronefrose bilateral. Colocou stent urete-
ral bilateral e na TAC abdómino-pélvica de controlo 
mantinha uretero-hidronefrose bilateral, por infiltra-
ção dos ureteres por lesão com origem no colo do 
útero e que infiltra a parede da bexiga.

É então referenciada à consulta de ginecologia 
onde se observou colo violáceo, com cerca de 4cm, 
consistência dura, com massa tumoral que infiltra o 
terço superior da vagina e os paramétrios à esquer-
da. Não se palpam adenopatias inguinais.

A citologia cérvico-vaginal foi negativa.
Biopsou-se a lesão cujo resultado anátomo-pa-

tológico foi linfoma não hodgkin difuso e de acordo 
com o perfil imunohistoquímico, linfoma de grandes 
células B.

Iniciou tratamento com oito ciclos de CHOP (ci-
clofosfamida, adriamicina, oncovin e prednisona) e 
radioterapia pélvica, com dose total de 4.500 cGy. A 
paciente está viva e sem evidência de doença 24 me-
ses após o fim do tratamento.

0219
TRÊS ANOS DE EXPERIÊNCIA COM 
VERSAPOINT

Susana Mineiro, Lara Caseiro, Elisa Pereira, 
Fernando Fernandes
Hospital Espírito Santo Évora, Évora, Portugal

Objectivo: Avaliar a nossa experiência com o 
sistema Versapoint na patologia endometrial 
Metodologia: Estudo retrospectivo de Janeiro de 
2008 a Outubro de 2010, de 582 procedimentos com 
eléctrodos bipolares em consultas de ambulatório, 
utilizando o histeroscópio cirúrgico Olympus de 5,5 
mm e sistema versapoint com eléctrodo bipolar.
Resultados: A patologia mais frequente encontrada 
foi o pólipo endometrial: 78%. Em 16% foram excisa-
dos miomas submucosos e em 6% outras patologias. 
Em 454 pacientes que efectuaram polipectomia o 
exame histológico revelou 12 casos de doença ma-
ligna e em 4 casos hiperplasia atípica. Como compli-
cações observou-se 9 reacções vagais e 2 perfura-
ções uterinas.
Conclusão: O sistema bipolar versapoint permite ao 
ginecologista a realização de procedimentos cirúrgi-
cos com excelentes resultados, não demonstrando 
riscos apreciáveis no seu uso.

0220
EPILEPSIA E GRAVIDEZ: A REALIDADE DUM 
HOSPITAL CENTRAL

Diogo Cunha1, Rosa Maria Mesquita2, Teresa 
Rodrigues2, Nuno Montenegro2

1Hospital de Braga, Braga, Portugal, 2Hospital S.João, 
Porto, Portugal

Introdução: A epilepsia é a patologia neurológica 
materna mais comum na gravidez, afectando 3 a 
4/1000 gestações. O conhecimento sobre a realida-
de portuguesa desta temática é escasso.
Objectivos: Avaliar a prevalência de malformações 
congénitas em grávidas epilépticas, de acordo com a 
medicação efectuada.
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Metodologia: Análise retrospectiva dos casos inter-
nados no Serviço de Obstetrícia do Hospital S.João 
entre 1 de Janeiro de 2005 e 31 de Dezembro de 
2009 com o diagnóstico de epilepsia.
Resultados: Dos 130 casos analisados, a maioria 
(56,2%) realizou terapêutica anti-epiléptica em mo-
noterapia, sendo a carbamazepina (n=36; 49,3%) e o 
valproato (n=23; 31,5%) os fármacos mais frequentes 
neste grupo. Efectuou-se associação de anti-epilép-
ticos em 6 casos (4,6%). Cerca de ¾ do total de ges-
tações decorreram sem surgimento de crises epilép-
ticas. Na amostra foram internados 10 casos (7,7%) 
por gravidez não evolutiva do 1º/2º trimestre e 3 para 
interrupção médica de gravidez (2,3%). A frequência 
global de malformações foi 12,3% (n=16), sendo as 
malformações do hábito externo (n=10, 7,7%) e as 
anomalias cardíacas (n=6; 4,6%) as mais frequen-
tes. Verificou-se um caso de defeitos do tubo neural 
(acrânia). A prevalência global de malformações fe-
tais no grupo de pacientes submetidas a monotera-
pia com carbamazepina foi 4/36 (11,1%) versus 5/23 
(21,7%) no grupo do valproato. Esta diferença rela-
tivamente à prevalência de malformações major foi 
3/36 (8,3%) vs 2/23 (8,7%), respectivamente. As ges-
tações submetidas a terapêutica com anti-epilépticos 
de nova geração (n=11) ou submetidas a politerapia 
anti-epiléptica (n=6) não demonstraram malforma-
ções fetais. No grupo de pacientes que não realiza-
ram terapêutica anti-epiléptica (n=51) verificaram-se 
5 malformações major do hábito externo (9,8%) e 4 
anomalias cardíacas major (7,8%).
Discussão: Ao contrário do habitualmente descrito, 
a prevalência de malformações major no grupo do 
valproato foi semelhante à dos outros anti-epilépti-
cos. No entanto, o reduzido tamanho amostral não 
nos permite inferir para a população geral, pelo que 
estudos de maiores dimensões são necessários para 
a ampliação do conhecimento sobre esta temática a 
nível nacional.

0222
CARCINOMA DUCTAL IN SITU DA MAMA: A 
NOSSA CASUÍSTICA

Ana Vicente, Domingos Vaz, Madalena Nogueira, 
José Fiel, José Teixeira
Hospital de Santarém, Sanatrém, Portugal

O cancro da mama é o tumor maligno mais frequente 
na mulher; o carcinoma ductal in situ (CDIS) é o pre-
cursor do cancro da mama invasivo.

A sua detecção tem vindo a aumentar com a intro-
dução dos programas de rastreio, representando já 
entre 15-25% dos carcinomas da mama.

Como se trata de uma doença biológica e morfo-
logicamente muito heterogénea, o tratamento ideal é 
controverso.

Neste trabalho os autores apresentam uma revi-
são dos casos de CDIS que acorreram à Unidade 
se Senologia do Hospital de Santarém entre 2000 e 
2010 (n=139), avaliando, entre outros, os métodos 
de detecção e técnicas de diagnóstico, dimensão e 
grau histológico, a terapêutica cirúrgica e adjuvante 
utilizadas e o follow-up.

0224
TERAPÊUTICA E FOLLOW-UP DOS CASOS DE 
MOLA HIDATIFORME EM 10 ANOS: UM ESTUDO 
RETROSPECTIVO

Marta Sobral, Fernando Guerreiro
Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, Portimão, 
Algarve, Portugal

Introdução: A doença gestacional do trofoblasto en-
globa um espectro de patologias raras que resultam 
da proliferação celular das vilosidades trofoblásticas 
da placenta: mola hidatiforme (completa e parcial), 
mola invasiva, coriocarcinoma e tumor trofoblástico 
do local placentário. As últimas 3 entidades têm a 
capacidade de invadir e metastizar, podendo levar à 
morte se não tratadas.

A mola hidatiforme é a mais frequente, tendo uma 
incidência de 0.57-1.1/1000 gravidezes, devendo-se 
suspeitar deste diagnóstico pela história clínica, exa-
me objectivo, níveis de hCG e achados ecográficos. 
O esvaziamento uterino por aspiração é o método 
terapêutico de eleição, sendo a quimioterapia profilá-
tica controversa e o follow-up essencial.
Objectivo: Avaliar os casos de mola hidatiforme 
(completa, parcial e invasiva) nos últimos 10 anos 
no Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio (CHBA), 
tratamento e outcomes.
Métodos: Avaliação retrospectiva dos processos das 
mulheres com diagnóstico histológico de mola hidati-
forme completa e parcial, de 2000 a 2010 no CHBA. 
Recolheram-se dados relativos a idade, paridade, 
diagnóstico, terapêutica cirúrgica e médica e gravi-
dezes posteriores.
Resultados: Foram identificadas em 10 anos 17 ca-
sos de mola hidatiforme. A idade média das doentes 
foi de 29,8 anos (entre 15 e 49 anos). Em 9 casos, 
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foi realizado somente esvaziamento uterino, sem ne-
cessidade de intervenção subsequente. 5 doentes 
necessitaram de esvaziamento uterino em 2 tempos. 
Houve 2 casos em que foi necessário proceder a His-
terectomia Total Abdominal e em outros 2 foi neces-
sário realizar quimioterapia por recidiva local e me-
tástases, com bons resultados (mola invasiva). Mais 
de 50% tiveram gravidezes posteriores sem compli-
cações. Não ocorreram mortes por mola hidatiforme.
Conclusões: Na nossa amostra constatamos, tal 
como descrito na literatura, que a patologia molar é 
mais frequente nos extremos da vida reprodutiva. A 
grande maioria das mulheres teve uma boa evolução 
clínica após esvaziamento uterino, sendo que so-
mente 11,7% necessitaram de cirurgia que compro-
meteu a fertilidade futura e uma percentagem idênti-
ca foi submetida a quimioterapia.

0225
ECOCARDIOGRAFIA FETAL

Gonçalo Inocêncio, Ana Guedes, Elisa Proença, 
Maria José Mendes, Lúcia Coutinho, Fan Yida, Rita 
Sousa, Sílvia Álvares, Maria do Céu Rodrigues
Centro Hospitalar do Porto, Porto, Portugal

Introdução: As cardiopatias congénitas (CC) estão 
entre as malformações mais comuns, com uma in-
cidência de 5 a 12 por 1.000 nados vivos. A ecocar-
diografia fetal tem permitido o diagnóstico pré-natal 
precoce e preciso das cardiopatias congénitas, orien-
tando a conduta obstétrica e pós-natal.
Objectivos: Avaliar a frequência de cardiopatia con-
génita nos fetos e recém-nascidos da nossa institui-
ção no ano de 2009.

Analisar a sensibilidade e especificidade da eco-
cardiografia fetal no diagnóstico de cardiopatia con-
génita.
Metodologia: Foram analisados os seguintes parâ-
metros: motivo de referência para ecocardiografia fe-
tal, diagnóstico na ecocardiografia pré e pós-natal ou 
resultado do exame anátomo-patológico e número 
de recém-nascidos com cardiopatia congénita neste 
período.
Resultados: A principal indicação para a realização 
de ecocardiografia fetal foi idade materna avançada 
(158 casos em 475 grávidas). Registaram-se 26 ca-
sos de diagnóstico pré-natal de CC, sendo 5 falsos 
positivos. A idade materna avançada e a suspeita de 
CC na ecografia obstétrica foram os motivos que mais 
se correlacionaram com CC. No diagnóstico pré-natal 

foi encontrado: comunicação inter-ventricular (CIV) 
(6), CC complexas (4), coartação da aorta (CoAo) (3), 
tetralogia de Fallot (1), outros (12). Os falsos positivos 
corresponderam a CoAo (1), comunicação interauricu-
lar tipo ostium primum (1), tendo os restantes apresen-
tado alterações minor. Houve 5 casos falsos negativos 
(4 CIVs e 1 caso de aneurisma do canal arterial).

No mesmo período detectaram-se 58 CC em 
2984 recém-nascidos, sendo a maioria CIV (77,6%). 
A sensibilidade e especificidade da ecocardiografia 
fetal foram respectivamente 80,7% e 98,8%.
Conclusão: A ecocardiografia fetal teve elevada 
sensibilidade e especificidade, permitindo o aconse-
lhamento da grávida e orientação do recém-nascido 
com cardiopatia congénita, nomeadamente o local 
de nascimento. Os falsos negativos corresponderam 
a CC simples. A CIV foi a cardiopatia congéntica mais 
detectada nos recém-nascidos. Salienta-se a impor-
tância de uma equipa multidisciplinar no diagnóstico 
pré-natal de CC.

0227
TUMOR MUCINOSO GIGANTE ASSINTOMÁTICO 
DO OVÁRIO – CASO CLÍNICO

Catarina Júlio, Carla Francisco, Carlos Barros
Maternidade Dr. Alfredo da Costa, Lisboa, Portugal

Apesar dos cistadenomas serosos do ovário serem 
relativamente frequentes, é raro terem grandes di-
mensões. Os tumores gigantes do ovário geralmente 
são sintomáticos, devido à compressão de órgãos 
adjacentes com compromisso da qualidade de vida.

Os autores apresentam um caso de uma mulher 
de 53 anos, obesa, pós-menopausa que é encami-
nhada à nossa instituição por achado ecográfico de 
volumosa massa abdomino-pélvica. Os exames ima-
giológicos (ecografia e TC) revelaram tumor gigante 
ocupando todos os quadrantes do abdómen, com 
35x33x20 cm, com múltiplas locas de aspecto seroso 
e mucinoso, com ascite discreta.

Foi realizada laparotomia com evidência de uma 
massa gigante, que se estendia da sínfise púbica ao 
apêndice xifoideu, multiquística na dependência do 
ovário esquerdo. Procedeu-se a histerectomia total 
com anexectomia bilateral, com diagnóstico histoló-
gico de cistadenoma sero-mucinoso multiquístico do 
ovário esquerdo, com 33 cm de maior diâmetro e cer-
ca de 11 Kg.

Apesar destes tumores serem geralmente benig-
nos, podem estar associados a diminuição da qualida-
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de de vida e complicações resultantes da compressão 
de órgãos adjacentes ou cardiovasculares por com-
pressão vascular e torácica. Assim, o seu diagnóstico 
e tratamento cirúrgico, além da melhoria no bem-estar, 
previne complicações potencialmente fatais.

0228
COARTAÇÃO DA AORTA E GRAVIDEZ: CASO 
CLÍNICO 

Adriana Franco, Gonçalo Dias, Cátia Paixão, Teresa 
Matos, Fernanda Matos, Isilda Rocha
Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, E.P.E, 
Amadora, Portugal

A coartação da aorta é uma malformação comum, 
compreendendo cerca de 6-8% de todos as malfor-
mações cardíacas congénitas. Tipicamente caracte-
riza-se por uma ligeira constrição da aorta torácica 
imediatamente distal à artéria subclávia esquerda. No 
entanto, pode ser proximal a esta ou mais raramente 
localizar-se na aorta abdominal. O diagnóstico é feito 
na infância em cerca de 80% dos casos. As principais 
complicações na gravidez são a insuficiência cardía-
ca congestiva, a endocardite bacteriana (no caso de 
válvula aórtica bicúspide associada) e a rotura aórtica.

Os autores apresentam um caso de uma mulher 
de 26 anos, caucasiana, IO:0101, que recorreu ao 
Serviço de Urgência imediatamente após parto no 
domicílio. Apresentava valores tensionais elevados 
com a tensão arterial sistólica variando entre 180-
270 mmHg e a tensão arterial diastólica variando en-
tre 90-120 mmHg. Era uma gravidez não vigiada de 
idade gestacional indeterminada. O recém-nascido 
pesava 710g e foi internado no Serviço de Neonato-
logia. Dos antecedentes pessoais destacou-se uma 
cirurgia cardíaca na infância cujo motivo desconhe-
cia. Os exames analíticos não revelaram alterações, 
nomeadamente proteinúria. Foi observada pela Me-
dicina Interna que detectou tensões arteriais nos 
membros inferiores de 140-90 mmHg, um sopro ho-
lossistólico grau II/IV na região précordial e pulsos fe-
murais diminuídos bilateralmente. Foi medicada com 
antihipertensores e submetida a ecocardiograma que 
revelou coartação da aorta no início da sua porção 
descendente, imagem ecogénica sugestiva de patch 
de encerramento do canal arterial e válvula aórtica 
bicúspide. Teve alta ao 7º dia de internamento, re-
ferenciada à consulta de Cardiologia e medicada 
com nifedipina CR 30 mg/dia e ramipril 10 mg/dia, de 
modo a diminuir os valores tensionais mas mantendo 

a tensão sistólica ao nível dos 170 mmHg. Um mês 
após a alta, foi submetida a cateterismo cardíaco que 
revelou recoartação severa pelo que procedeu-se a 
dilatação com balão.

0229
GRAVIDEZ GEMELAR MONOCORIÓNICA 
BIAMNIÓTICA: É O PARTO VAGINAL UMA 
OPÇÃO VÁLIDA?

Lúcia Correia, Alexandra Queirós, Elsa Dias, 
Teresinha Simões
Maternidade Dr. Alfredo da Costa, Lisboa, Portugal

Introdução: A gravidez monocoriónica é considera-
da uma gravidez de alto risco, havendo autores que 
defendem a cesariana electiva em detrimento de um 
parto vaginal que estaria associado a um aumento da 
morbimortalidade fetal.
Objectivo: Avaliar a segurança do parto vaginal nas 
gravidezes gemelares monocoriónicas biamnióticas 
na nossa instituição.
Metodologia: Estudo de coorte retrospectivo entre 
Janeiro de 1996 e Setembro de 2010. Foram defini-
dos como critérios de exclusão: monoamnionicidade, 
IG<34 semanas, existência de STFF, perda fetal (pre-
coce - vanishing twin ou tardia), feto acárdico e mal-
formações fetais. Consideramos dois grupos: Grupo 
1- grávidas propostas para cesariana electiva e Gru-
po 2 – propostas para parto vaginal. Determinou-se 
a taxa de sucesso da tentativa de parto via vaginal e 
o outcome neonatal. Utilizamos SPSS versão 17.0 
para tratamento estatístico e o teste Chi-Square para 
cálculo da significância estatística.
Resultados: Foram incluídas no estudo 224 gravide-
zes, 94 (42%) no grupo 1 e 130 (58%) no grupo 2. As 
principais indicações para cesariana electiva foram a 
má apresentação fetal (49%), causa materna (33%) 
e existência de cesariana anterior (16%). No grupo 
2, a taxa de sucesso de parto vaginal foi de 66,2% 
(n=86), não se conseguindo definir nenhum factor de 
risco fetal ou materno para a cesariana em trabalho 
de parto, que ocorreu em 44 casos.

Comparando os recém-nascidos resultantes de 
cesariana electiva e cesariana em trabalho de parto 
com aqueles resultantes de parto vaginal, no que à 
asfixia neonatal e síndrome de dificuldade respirató-
ria do recém-nascido diz respeito, não se obtiveram 
diferenças estatisticamente significativas (p>0.05).
Conclusões: O parto vaginal deve ser encarado 
como uma opção válida nas gravidezes gemelares 
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monocoriónicas biamnióticas, nas condições defini-
das, não havendo diferença no outcome neonatal.

0230
HISTERECTOMIA LIFE-SAVIN 

Susana Mineiro, Elisa Pereira, Lara Caseiro, 
Anabela Ramos, Fausto Barata, Joaquim Carvalho
Hospital Espírito Santo Évora, Évora, Portugal

Grávida de 40s, 32 anos, G0P0, ORh+, sem AP rele-
vantes. Gravidez vigiada sem intercorrências. Inter-
nada para indução do TP que no decurso de bradi-
cardia fetal é realizada CSA de urgência por suspeita 
de sofrimento fetal. Dá-se a extracção de RN vivo, p-
3480g, IA-6/9. No puerpério imediato no contexto de 
hemorragia vaginal por atonia uterina é reinterven-
cionada para realização de histerectomia emergente, 
num quadro de choque hipovolémico hemorrágico 
grave. Por hemorragia em toalha fez tamponamento 
intra-operatório com compressas com colocação de 
dreno abdominal. Internada na UCI fez um total de 
12 UCPFC, 13 UCE, 24 UCP, 2 factor VIIa e 2 UCF 
com controlo aparente de coagulopatia subjacente. 
No contexto de drenagem hemática e rendimento 
transfusional deficiente e em oligoanúria opta-se por 
laparotomia exploradora nas primeiras 24h, com es-
tabilização hemodinâmica da puérpara. Após exclu-
são de IR pós-renal, foi colocado stent ureteral bi-
lateral como abordagem diagnóstica/terapêutica sob 
AG. Persistindo o quadro de anúria, iniciou sessões 
de hemodiálise. A puérpera mantém internamento, 
melhorada mas será investigada do ponto de vista 
hematológico à posteriori.

0232
TUMOR CARCINOIDE ESTRUMAL 
MULTIFOCAL EM TERATOMA DO OVÁRIO – UM 
CASO CLÍNICO

Joana Batista, Nuno Nogueira Martins, Mara Rocha, 
Cristina Costa
Hospital São Teotónio, Viseu, Portugal

Os tumores carcinoides primários do ovário são neo-
plasias raras, representando menos de 1% de todos 
os tumores carcinóides e menos de 0,1% das neo-
plasias malignas do ovário. O carcinoide estrumal 
resulta da coexistência de tecido tiroideu e neuro-
endócrino, frequentemente associados a teratomas 

quísticos maduros do ovário. Trata-se de um tumor 
que cresce lentamente e apresenta um baixo poten-
cial de malignidade biológica.
Caso Clínico: Mulher de 61 anos, assintomática, re-
ferenciada por achado ecográfico de formação quísti-
ca anexial direita. Ao exame físico apresentava mas-
sa anexial direita, elástica, móvel e indolor com cerca 
de 10 cm. O estudo analítico foi negativo para mar-
cadores tumorais (CA125, CEA e alfafetoproteina) e 
o estudo ecográfico, que revelou volumosa formação 
mista, sugerindo teratoma do ovário, foi complemen-
tado com TAC pélvica. Analiticamente apresentava 
hipertiroidismo subclínico, com TSH abaixo dos va-
lores de referência. Efectuou-se histerectomia total 
com anexectomia bilateral cujo estudo histológico 
definitivo revelou a presença de carcinóide estrumal 
multifocal em abundante tecido tiroideu existente em 
teratoma do ovário direito, confirmado por imunohis-
toquímica.

O tumor carcinóide primário do ovário é uma neo-
plasia rara, invariavelmente unilateral, ao contrário do 
metastático. O diagnóstico requer confirmação imu-
nohistoquímica do tecido tiroideu e neuro-endócrino. 
Dos diferentes tipos histológicos, o carcinóide insular 
e o carcinóide estrumal são os mais frequentes no 
ovário (36 e 38%). Um terço dos casos apresenta-
se associado a síndrome carcinóide, o que não se 
verificou no caso apresentado. A presença de hiper-
tiroidismo subclínico poderá estar em relação com a 
presença de abundante tecido tiroideu no ovário. Por 
apresentar um potencial maligno muito reduzido, a 
presença de metástases é rara e a cirurgia é curati-
va em quase 100% dos casos no estádio 1, sendo o 
prognóstico muito favorável com elevadas taxas de 
sobrevida livre de doença.

0233
INSUFICIÊNCIA CERVICAL E CERCLAGE

Cátia Lourenço, Evelin Pinto, Emília Cunha
CHVNG/E, Gaia, Portugal

Introdução: A cerclage é a designação dada à inter-
venção cirúrgica destinada a encerrar a porção pro-
ximal do colo durante a gestação para a correcção 
temporária da insuficiência cervical, prolongamento 
da gravidez e redução da morbimortalidade inerente 
à prematuridade. Apesar de ser o tratamento con-
vencional para a insuficiência cervical, as suas indi-
cações não estão rigorosamente estabelecidas e os 
dados relativos à sua eficácia são escassos.
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Objectivos e Métodos: Avaliar as indicações para a 
realização de ciclorrafia e o desfecho obstétrico e ne-
onatal mediante um estudo retrospectivo das gesta-
ções submetidas a ciclorrafia entre 2001-2010 nesta 
instituição.
Resultados: Realizaram-se 18 ciclorrafias pela 
técnica de McDonald: 78% (14/18) electivas (en-
tre as 14-16 semanas de gestação, por história 
compatível com insuficiência cervical), 11% (2/18) 
urgentes (às 15 e 20 semanas, por alterações cer-
vicais detectadas na ecografia (<25mm antes das 
24 semanas)) e 11% (2/18) emergentes (às 18 e 21 
semanas, por clínica compatível com insuficiência 
cervical).

Tempo de gestação na altura do parto: ciclorrafia 
electiva- média 36 semanas e moda 38 semanas, ur-
gente - média 35,5 semanas, emergente - média 23,5 
semanas. Intervalo de tempo entre a intervenção ci-
rúrgica e o parto: ciclorrafia electiva 21,5 semanas, 
urgente 18 semanas, emergente 4 semanas. Taxa 
de complicações, nomeadamente ruptura prematura 
de membranas e corioamnionite: 21% na ciclorrafia 
electiva, 50% na ciclorrafia urgente. Taxa de natali-
dade viável: 90% nas ciclorrafias electivas, 100% nas 
urgentes e 50% nas emergentes.
Discussão/Conclusões: O momento da interven-
ção influenciou os resultados que foram melhores no 
grupo das cerclages electivas.

Na ausência de contra-indicações e de dados de-
finitivos, cada caso deverá ser orientado com base 
em factores como a preferência do médico e do do-
ente, a história reprodutiva do casal e a idade da ges-
tação em curso.

0234
SÍNDROME DE CÉLULAS DE SERTOLI: ESTUDO 
RETROSPECTIVO DE 4 ANOS

Lúcia Correia, Catarina Moreira, Soraia Pinto, Sónia 
Correia, Teresinha Simões, Gervásio Silva, Graça 
Pinto
Maternidade Dr. Alfredo da Costa, Lisboa, Portugal

Introdução: A síndrome de células de Sertoli 
(SCOS), também designada por aplasia de células 
germinativas, descreve uma condição clínica rara 
que se caracteriza pela existência exclusiva de célu-
las de Sertoli nos túbulos seminíferos. A sua etiologia 
é desconhecida e o diagnóstico, no contexto do es-
tudo de infertilidade em homens cujo espermograma 
revela uma azoospermia, é histológico.

Objectivo: Caracterizar a população de homens 
com diagnóstico de síndrome de células de Sertoli.
Metodologia: Estudo retrospectivo dos casos iden-
tificados na nossa instituição entre Outubro 2006 e 
Setembro de 2010. Foram avaliados idade ao diag-
nóstico, duração de infertilidade, antecedentes pato-
lógicos, descrição do exame objectivo, estudo gené-
tico, avaliação hormonal e descrição histológica.
Resultados: No intervalo de tempo considerado fo-
ram realizadas 54 biópsias testiculares abertas no 
contexto de azoospermia, tendo-se identificado 17 
(31%) SCOS. Estes doentes apresentavam uma ida-
de média de 34,06 [26-46] anos e queixa de infertili-
dade com 5,29 [2-15] anos de duração. Apenas 35% 
apresentavam antecedentes patológicos (4 casos de 
criptorquidia, 1caso de varicocelo operado e 1 caso 
de parotidite). Ao exame objectivo 65% dos doentes 
(n=11) apresentavam volume testicular ligeiramente 
diminuído (10-12cc) bilateralmente, três dos quais 
com diminuição da consistência. O estudo genético 
revelou anomalias em 18% dos casos (1 caso de 
síndrome de Klinefelter, 2 casos de microdelecções 
AZFc) e o estudo hormonal evidenciou aumento dos 
níveis séricos de FSH em 71% dos casos (n=12), 
com valores normais de testosterona total. Histolo-
gicamente, 5 casos (29%) apresentavam focos iso-
lados de espermatogénese, sendo possível em dois 
destes a criopreservação de tecido testicular para 
futura ICSI. Um doente apresentava síndrome de cé-
lulas de Sertoli unilatera.
Conclusões: Apesar de rara, a SCOS é uma hipóte-
se a considerar nos casos de azoospermia, devendo 
ser realizadas biópsias testiculares múltiplas e bilate-
rais, uma vez que perante focos de espermatogéne-
se a ICSI é uma opção a oferecer aos casais.

0235
CARCINOMA METAPLÁSICO DA MAMA: 
REVISÃO DE CASOS 12 ANOS

Cláudia Guerra1, Teresa Ramos2, Luís Castro2, 
Maria José Rocha2, Arlindo Ferreira2

1Centro Hospitalar do Alto Ave, Guimarães, Portugal, 
2Hospital Escala Braga, Braga, Portugal

Introdução e objectivos: O carcinoma metaplásico 
da mama é um tipo raro de carcinoma invasor. Inclui 
um grupo heterogéneo de entidades malignas ca-
racterizadas por mesclar componente epitelial ductal 
invasor de alto grau com um componente escamoso 
ou sarcomatóide que pode adoptar um fenótipo va-
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riável. Caracterizam-se por apresentarem comporta-
mento agressivo, grande tamanho, alto grau histoló-
gico, sem expressão de receptores hormonais nem 
Her-2/neu. O objectivo do trabalho foi o de determi-
nar o comportamento biológico deste tipo de tumor, 
comparando com séries externas.
Material e Métodos: Efectuada uma análise retros-
pectiva, com consulta de processos clínicos, tendo 
sido identificados 8 casos de tumores metaplásicos da 
mama ocorridos entre 1998 e 2010. Analisou-se: sexo, 
idade, tamanho do tumor, diagnóstico, tipo de cirurgia, 
peculiaridades anatomopatológicas, tratamento adju-
vante, período livre da doença e taxa de sobrevida.
Resultados: Todas as pacientes eram mulheres; a 
idade média foi de 60 anos (36-74); o tamanho tumo-
ral médio foi de 3,7cm (1,2-7,5); 7 das 8 doentes foram 
referenciadas por nódulos palpáveis e 6 apresentavam 
lesões mamográficas suspeitas; o diagnóstico foi efec-
tuado por microbiópsia guiada por ecografia em todos 
os casos. O tratamento primário consistiu em mas-
tectomia radical modificada em 4 doentes enquanto 3 
foram tratadas com tumorectomia e pesquisa gânglio 
sentinela e 1 doente com quimioterapia neoadjuvante. 
Todas os tumores eram triplo negativos. O tratamento 
adjuvante consistiu em quimioterapia em 7 doentes e 
Radioterapia em 4 doentes. A média de follow-up é de 
3,6 anos (1-12). 1 doente faleceu de doença metastá-
tica e 1 teve recidiva local. 1 doente aguarda cirurgia 
após quimioterapia neoadjuvante. As outras 5 doentes 
estão vivas e sem doença conhecida.
Conclusão: A doente mais jovem apresentou carci-
noma muito agressivo com doença metastática dis-
seminada 2 anos após o diagnóstico. Todas as outras 
pacientes apenas uma teve recidiva local. Provavel-
mente o tratamento mais agressivo melhorou o prog-
nóstico destas doentes.

0236
PARÉSIA FACIAL PERIFÉRICA NA GRAVIDEZ

Carla Nunes, Catarina Castro, Andreia Rodrigues, 
Filipa Passos, Joaquim Nunes, Sandra Sousa, 
Fátima Alves, Luís Graça
Hospital Santa Maria - Departamento de Obstetrícia, 
Ginecologia e Medicina da Reprodução, Lisboa, Portugal

Introdução: A parésia facial periférica (PFP) consiste 
na parésia aguda do nervo facial, sendo idiopática em 
80% dos casos. A PFP é duas vezes mais frequente 
em mulheres em idade reprodutiva do que no sexo 
masculino. Estima-se que a incidência seja conside-

ravelmente maior no terceiro trimestre da gravidez ou 
no puerpério precoce comparativamente a mulheres 
não grávidas: 38-45/100.000 mulheres grávidas ou 
puérperas versus 17/100.000 na mulher não grávida. 
Há estudos que apontam para uma associação da 
PFP com quadros hipertensivos da gravidez, nomea-
damente pré-eclâmpsia. A recuperação completa da 
PFP na grávida ocorre em 50% dos casos.
Caso Clínico: KMACP, natural do Brasil, 25 anos, G1 
P0, gravidez gemelar bicoriónica de 35 semanas, vi-
giada sem intercorrências, internada através do Servi-
ço de Urgência por subida tensional, associada a dor-
mência da hemi-face esquerda e desvio da comissura 
labial. Foi estabelecido pela Neurologia o diagnóstico 
de PFP à esquerda, com envolvimento dos dois an-
dares da face e complicada por lagoftalmo, sem in-
dicação para terapêutica. Durante o internamento na 
Unidade de Medicina Materno-Fetal foi ainda estabe-
lecido o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Procedeu-se a 
indução de trabalho de parto quatro dias após a ad-
missão hospitalar. O parto foi distócico (ventosa e for-
ceps) e ocorreu ao sexto dia de internamento. Durante 
o período que permaneceu internada na Unidade de 
Puérperas verificou-se melhoria progressiva do qua-
dro de PFP e resolução do quadro de pré-eclâmpsia, 
contudo à data da alta mantinha desvio da comissura 
labial. Foi re-avaliada do ponto de vista neurológico 
dois meses após o parto, mantendo quadro de PFP.
Conclusão: A PFP é mais frequente no terceiro tri-
mestre da gravidez e puerpério precoce, existindo 
uma possível associação a quadros hipertensivos da 
gravidez. É importante efectuar um diagnóstico pre-
coce, com início de corticoterapia até às 72 horas de 
evolução, no sentido de aumentar as hipóteses de 
recuperação completa.

0237
PECOMA MALIGNO: TUMOR RARO EM 
ACHADO ECOGRÁFICO MAMÁRIO

Cláudia Guerra1, Teresa Ramos2, Luis Castro2, 
Maria José Rocha2, Arlindo Ferreira2

1Centro Hospitalar do Alto Ave, Guimarães, Portugal, 
2Hospital Escala Braga, Braga, Portugal

Introdução e objectivos: As lesões constituídas por 
células epitelióides perivasculares, caracterizadas 
por positividade ao marcador melanocítico HMB-45 
e propensão para uma distribuição perivascular, in-
cluem algumas formas de angiomiolipomas, linfan-
gioleiomiomatose e tumores pulmonares de células 
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claras. Quando compostas predominantemente por 
células epitelióides são classificadas como neoplasias 
epitelióides perivasculares (PEComa). Os PEComas 
têm origem mesenquimatosa, são raros e de comporta-
mento imprevisível. Apesar da maioria dos casos des-
critos terem curso benigno, está descrita metastização 
pulmonar, hepática e da parede abdominal associado a 
histologia maligna. Os autores descrevem um caso clí-
nico em doente portadora de uma neoplasia mesenqui-
matosa rara.\Caso Clínico: Doente do sexo feminino, 67 
anos, referenciada à Unidade de Senologia com sus-
peita de processo metastático pulmonar e suprarenal 
com primário desconhecido. Apresentava mamografia 
6 meses antes sem alterações. Realizou ecografia na 
Unidade que revelou na mama esquerda, 2 formações 
nodulares suspeitas, bem como volumosa adenopatia 
axilar, ambas biopsadas com agulha grossa. O estudo 
anatomo-patológico revelou pecoma maligno. Foi deci-
dida realização de quimioterapia e radioterapia paliativa 
de lesão óssea da coluna dorsal. A doente faleceu 5 
meses após o diagnóstico.
Discussão: O estudo imunocitotoquímico revelou posi-
tividade para vimentina, actina, HMB-45 e MiTF e nega-
tividade para proteína S-100. Com esse perfil imunoci-
toquímico, associado às características histológicas, foi 
feito o diagnóstico de pecoma maligno. O caso clínico 
descrito encaixa nas características atribuídas na litera-
tura aos PEComas. Dado o seu comportamento inde-
finido a análise histológica é fundamental. Devem ser 
considerados e seguidos como tumores com potencial 
maligno, principalmente quando têm tamanho superior 
a 5 cm, elevada actividade mitótica (>1/50CGA), necro-
se, elevado grau nuclear ou crescimento infiltrativo.
Conclusão: Com este caso clínico pretende-se sa-
lientar que nem todas as lesões mamárias são pri-
márias podendo esta, ser um potencial alvo de le-
sões metastáticas. Demonstra ainda a importância 
da ecografia mamária enquanto exame diagnóstico 
permitindo biópsias de fácil acesso.

0238
NEOPLASIA TROFOBLASTO GESTACIONAL 
APÓS GRAVIDEZ NÃO MOLAR

Cláudia Guerra1, Susana Leitão2, Soledade 
Ferreira2, Carlinda Cruz2, António Lanhoso2

1Centro Hospitalar do Alto Ave, Guimarães, Portugal, 
2Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, Feira, Portugal

Introdução: A neoplasia do trofoblasto gestacional 
(NTG) pode desenvolver-se a partir de gravidez molar 

ou pode surgir de novo após qualquer experiência ges-
tacional: abortamento, gravidez ectópica, gravidez de 
termo ou pré-termo. A incidência é variável conforme 
o antecedente obstétrico: 60% Mola Hidatiforme (MH); 
30% abortamento; 10% após gestação normal/gravidez 
ecópica.

Os autores pretendem evidenciar um caso clínico 
duma doente com NTG após abortamento espontâ-
neo do 1º trimestre.
Caso Clínico: Doente de 30 anos, IIG IP, quatro me-
ses antes havia realizado curetagem uterina, noutra 
instituição, por suspeita de MH. O relatório anatomo-
patológico mostrou restos ovulares, sem característi-
cas de MH. Desde a curetagem apresentava-se ame-
norreica, referindo por vezes metrorragia, pelo que 
recorreu ao serviço de urgência. Apresentava à eco-
grafia imagem suspeita NTG e β-hCG de 7250 UI. Nas 
análises subsequentes manteve níveis em plateau de 
β-hCG. Efectuou biópsia endometrial não conclusiva 
e exames de estadiamento que se mostraram sem al-
terações. Iniciou quimioterapia com metotrexato. Por 
ausência de descida dos níveis de β-hCG após 6 ci-β-hCG após 6 ci--hCG após 6 ci-
clos de quimioterapia e a doente não pretender man-
ter a fertilidade, foi decidida histerectomia. O resultado 
anatomo-patológico revelou MH invasora. Apresenta-
va β-hCG de 1,5 UI um mês após cirurgia.
Discussão: A determinação sérica dos níveis de 
β-hCG não é realizada por rotina após gravidez não 
molar. Assim, na maioria das vezes, o diagnóstico só 
é efectuado quando a doente se torna sintomática. 
A possibilidade de NTG deve ser sempre considera-
da quando, após qualquer episódio de gravidez não 
molar, a mulher apresenta metrorragia irregular que 
persiste para além das 6 a 8 semanas habituais.
Conclusão: O prognóstico das mulheres com NTG 
após gravidez não molar é pior, em parte, devido ao 
atraso no diagnóstico.

Com este caso clínico pretende-se salientar que 
devemos ter um alto grau de suspeição perante mu-
lheres que se mantém sintomáticas após qualquer 
episódio de gravidez.

0239
UM CASO RARO DE ROTURA UTERINA 
ESPONTÂNEA NA PAREDE POSTERIOR DO ÚTERO 

Mónica Santos, Bárbara Faria, Joana Rego, Rita 
Passarinho, Isabel Santos Silva
Maternidade Bissaya Barreto, Coimbra, Portugal

Introdução: A rotura uterina (RU) é uma complicação 
obstétrica potencialmente catastrófica, geralmente 
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envolvendo uma cicatriz anterior. A rotura num útero 
sem cicatriz é muito rara, podendo ser espontânea 
ou de causa traumática.

A RU deve ser considerada em todas as grávidas 
que se apresentam com dor abdominal, em choque 
ou com deterioração dos sinais vitais, podendo uma 
história clínica detalhada identificar as grávidas em 
risco. Adicionalmente ao exame físico e exames au-
xiliares de diagnóstico, a ecografia abdominal e pél-
vica poderá ser útil no seu diagnóstico e na determi-
nação do bem-estar fetal.

O tratamento inclui rápida infusão de cristalóides, 
tipificação sanguínea e cesariana emergente com re-
paração uterina ou histerectomia.
Caso clínico: Grávida, 33 anos, encaminhada ao SU 
por dor abdominal intensa. Tratava-se de uma 2ª ges-
tação sem intercorrências, com cesariana anterior em 
2006 e posterior curetagem por retenção de restos pla-
centares. Apresentava-se muito queixosa, consciente 
mas pouco colaborante. O exame objectivo revelou 
palidez cutâneo-mucosa, hipotensão com taquicardia, 
tónus uterino aumentado e observação ginecológica 
sem alterações. Perante bradicardia fetal, sem recu-
peração, foi decidida cesariana por suspeita de sofri-
mento fetal agudo. O recém-nascido, sexo feminino, 
2145 g e índice de Apgar 4/9/10, foi para a UCIN para 
vigilância. Verificou-se a existência de solução de con-
tinuidade na parede posterior do útero com cerca de 4 
cm no sentido longitudinal, a qual foi suturada.
Discussão/ Conclusão: A RU é responsável por 
uma elevada taxa de morbilidade e mortalidade ma-
terno-fetal.

A suspeição diagnóstica e intervenção cirúrgica 
precoce e eficaz foram determinantes no desfecho 
deste caso. Tratou-se de uma RU espontânea, já 
que não foram identificados factores desencadean-
tes, que ocorreu não a nível da cicatriz anterior mas 
sim numa localização íntegra da parede uterina, sen-
do por isso um evento excepcional e imprevisível na 
prática obstétrica.

0242
DIAGNÓSTICO DE MALFORMAÇÕES MAJOR 
NO PRIMEIRO TRIMESTRE 

Fátima Pinto, Ana Sousa, Cláudia Andrade, Joana 
Batista, James Anderson, Susana Pereira
Hospital S. Teotónio, Viseu, Portugal

Introdução: A ecografia das 11 – 14 semanas tem 
como objectivos avaliar a viabilidade fetal, confirmar 

a datação da gravidez, diagnosticar as gestações 
múltiplas e respectiva corionicidade e avaliar os mar-
cadores ecográficos de cromossomopatias. A ava-
liação da anatomia fetal, tipicamente deixada para a 
ecografia morfológica pelas 18-22 semanas, passou 
a ser possível com a melhoria dos equipamentos e 
a formação específica dos profissionais. Muitas das 
anomalias major, são passíveis de serem diagnosti-
cadas no primeiro trimestre.
Objectivos: Avaliar o diagnóstico de malformações 
fetais na ecografia das 11-13 semanas no contexto 
de um rastreio universal de cromossomopatias.
Metodologia: Análise retrospectiva de 3336 casos 
que rastreio do 1º trimestre, efectuados na UMF de 20 
de Outubro de 2008 a 20 de Outubro de 2010 relativa-
mente ao diagnóstico de malformações major.
Resultados: As seguintes anomalias estruturais foram 
diagnosticadas no primeiro trimestre: acrania (3 casos), 
holoprosencefalia (1 caso), micrognatia (1 caso), onfa-
locelo (5 casos), gastrosquisis (1 caso), anomalia de 
Body Stalk (1 caso), malformação cardíaca (2 casos) 
e anomalias dos membros inferiores (1 caso). Parte 
das anomalias estruturais fetais estiveram relaciona-
das com aneuploidias. Os autores analisam também as 
malformações diagnosticadas na ecografia morfológica 
ou período pós-natal neste mesmo universo e que não 
foram detectadas às 12 semanas.
Conclusões: A ecografia das 11-13 semanas permi-
te o diagnóstico de malformações major, não dispen-
sando ainda a clássica ecografia morfológica pelas 
18-22 semanas.

0243
CERVICAL CANCER AWARENESS AND 
BEHAVIOUR AMONG MEDICAL STUDENTS: THE 
ROLE OF EDUCATION

Sara Alves2, Luisa Fernandes2, Ricardo Santos1, 
Mário Dinis-Ribeiro1

1Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, Centro Hospitalar 
do Alto Ave, Guimarães, Portugal, 2Faculdade de 
Medicina da Universidade do Porto, Porto, Portugal

Introduction: Are medical students well informed 
about cervical cancer? And how do they behave? 
Cervical cancer is widely spread worldwide as the 
second most common cancer in women. This disease 
can be readily prevented and medical students play 
a major role on that, since, in their future jobs, they 
will take the lead in public healthcare and education, 
which is crucial for prevention. Therefore, the major 
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aim is to assess medical students’ knowledge and 
awareness on cervical cancer and their behaviour in 
what concerns this problem.
Methods: For this cross-sectional and observational 
study, the data was collected using a self-administered 
questionnaire given in the Faculty of Medicine of the 
Oporto University to medical students of the 1st and 5th 
grades. The primary outcome measure was a knowl-
edge score calculated from the responses on specific 
items in the questionnaire developed for this study.
Results: The results showed that, in general, knowl-
edge is situated in an intermediate level with a me-
dian score of 15 (possible scores range from 0 to 29). 
It was also assessed that 5th grade students have a 
higher level of knowledge about cervical cancer that 
those of 1st grade and there are no major differences 
between female and male students. Moreover, it was 
stated that the self-degree of preoccupation of getting 
infected by HPV is similar between both grades, but 
males showed a lower degree than females. In addi-
tion, the majority of 5th grade and half of 1st grade 
students had already started sexual activity, but 1st 
grade started sexual activity at a younger age and 5th 
grade showed a lower rate of condom use.
Conclusions: Education, in this case in the form of 
lessons during the medical degree, does play an im-
portant role in increasing the knowledge and aware-
ness about cervical cancer, although it may not nec-
essarily indicate better behaviour in regard of this 
disease.

0244
MIOMECTOMIA VAGINAL DE MIOMA DO COLO 
UTERINO 

Andreia Relva, Mariana Torgal, José Maia, Sónia 
Pedroso, Helena Santos Pereira, Ana Pinho, 
Filomena Nunes
Hospital de Cascais - Dr José de Almeida, Cascais, 
Portugal

Os fibroleiomiomas constituem os tumores benignos 
mais frequentes no aparelho genital feminino, atingin-
do cerca de 20 a 25% das mulheres em idade fértil. O 
mioma cervical, correspondendo a 3-8% dos miomas, 
está associado a idade superior a 35 anos. Frequen-
temente único, atinge sobretudo o lábio posterior do 
colo uterino. Geralmente assintomático, se de gran-
des dimensões e protrusado na vagina pode estar 
associado a hemorragia com anemia e infecção, com 
distorção do orifício externo ou mesmo do colo.

Paciente de 23 anos, G0P0, com antecedentes de 
miomectomia 2 anos antes (mioma da parede pos-
terior do útero de 9,5 x 8 x 6 cm), que recorre ao 
SU por menometrorragias de 4 meses de evolução 
e anemia grave (Hb- 7,7). À observação, massa in-
travaginal sangrativa com aparente ponto de partida 
do lábio posterior do colo uterino e desvio do orifício 
externo, de difícil delimitação. Ressonância magnéti-
ca confirmou formação da vertente posterior do colo, 
de 6,8 cm, de etiologia indeterminada. Fez análo-
gos de GnRh com redução da massa 1 mês antes 
da cirurgia. Foi realizada laparoscopia diagnóstica 
para decisão de via de abordagem que demonstrou 
abaulamento da região istmica do útero, parecendo 
corresponder à face superior da formação, sem qual-
quer envolvimento do FS posterior (avaliação apoia-
da pelo toque vaginal). Decidiu-se por miomectomia 
por via vaginal, que decorreu sem intercorrências. A 
anatomia patológica confirmou fibroleiomioma.

0246
ÍNDICE DE MASSA CORPORAL E ÍNDICE DE 
BISHOP NA INDUÇÃO DO TRABALHO DE PARTO

Andreia Relva, Anabela Serranito, Cristina Leite, Te-
resa Avillez
Hospital Garcia de Orta, Almada, Portugal

Objectivo: Determinar o valor preditivo do Índice de 
Massa Corporal (IMC) e Índice de Bishop para o su-
cesso da Indução do Trabalho de parto (ITP) em grá-
vidas nulíparas em pós-termo
Material e Métodos: Estudo retrospectivo de 147 
grávidas nulíparas, submetidas a ITP por gravidez 
pós-termo, entre 1 de Janeiro de 2009 e 30 de Abril 
de 2010. Na data de indução determinou-se Índice 
de Bishop e IMC (peso – kg/ altura2 – m; classifica-
ção segundo a OMS). A ITP foi realizada com apli-
cação de 50mg de misoprostol intravaginal, sendo a 
aplicação seguinte efectuada 6h após (máximo duas 
aplicações diárias). Considerou-se falha de ITP a au-
sência de alterações cervicais compatíveis com Tra-
balho de Parto activo ao fim de 6 aplicações.
Resultados: A idade média das 147 grávidas foi de 
27,5 anos. Parto por via vaginal ocorreu em 76% e 
a média de peso dos recém-nascidos foi de 3352,7g 
(2560 a 5120g).

O início de Trabalho de parto activo ocorreu em 
77,3% nas primeiras 24h de indução. Verificou-se 
uma relação estatisticamente significativa entre IMC 
e o tempo decorrido desde o início da indução e a 
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ocorrência de trabalho de parto activo (p<0,05). Da 
mesma forma, o acréscimo de IMC parece estar as-
sociado a parto por cesariana, embora seja somente 
significativo para IMC superior a 35 – obesidade de 
Grau 2. Todas as cesarianas realizadas por falha da 
indução (em número de 6) foram verificadas em grá-
vidas com IMC superior a 30.

Em relação ao Índice de Bishop, essa correlação 
não foi significativamente determinante, nomeada-
mente em termos de via de parto.
Conclusão: O Índice de massa corporal, em compa-
ração com o Índice de Bishop, apresenta um maior 
valor preditivo na determinação do sucesso da In-
dução do trabalho de parto. Será de ponderar uma 
eventual adaptação da dose de misoprostol ao IMC 
da grávida.

0247
BIÓPSIA DAS VILOSIDADES CORIÓNICAS: 
EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO PRÉ-NATAL

Ana Teresa Martins, Isabel Martins, Hildeberto 
Correira, Alvaro Cohen, Joaquim Correia
MAC, Lisboa, Portugal

Introdução: Realizada por via transabdominal e a 
partir das 11 semanas de gestação, a biópsia das vi-
losidades coriónicas (BVC) tem uma taxa de aborto 
de 1%, a mesma da amniocentese.

Numa lógica de valorização do rastreio combina-
do do 1º trimestre é por demais evidente a vantagem 
desta técnica de diagnóstico pré-natal quando com-
parada com a amniocentese.
Objectivo: Avaliação das biópsias realizadas num 
Centro de Diagnóstico Pré-Natal (CDPN) desde a 
sua implementação.
Metodologia: Formar um dos elementos da equipa.
Implementar no CDPN o processo com a técnica 
qualificada/acreditada.

Treinar mais dois elementos para garantir a ex-
pansão do processo e da certificação.

Todos os procedimentos foram realizados ou su-
pervisionados pelo elemento certificado.

A interrupção médica da gravidez (IMG) foi ofere-
cida aos casais nos casos de cromossomopatia ou 
anomalia estrutural grave.

Nas situações de cariotipo normal foi realizada 
ecografia e ecocardiograma fetal às 18 semanas 
com complemento morfológico às 22 semanas e no 
3º trimestre.

Resultados: Entre Janeiro de 2008 e Outubro de 
2010 realizaram-se 352 BVC.

A idade gestacional média da biópsia foi de 13 se-
manas e a da IMG 14,5 semanas.

As indicações foram:risco de cromossomopatia 
corrigido por rastreio combinado em 34,6%; por ras-
treio ecográfico em 32,2% e por anomalia estrutural 
em 20,7%. Antecedentes em 4,5% e nos restantes 
8% outras indicações.

A taxa de cromossomopatias diagnosticadas foi 
de 26,7%.

Das 352 gestações estudadas: 34,6% resultaram 
em IMG; 42,3% NV; 17,8% das gestações ainda estão 
em curso e sem intercorrências. Em 2,8% dos casos 
informação do parto omissa. Verificaram-se 9 casos 
(2,5%) de morte fetal; 7 casos antes das 24 semanas 
e 2 casos às 25 e 28 semanas respectivamente.
Conclusões: A BVC é uma técnica invasiva de diag-
nóstico pré-natal segura:

• permite um diagnóstico no 1º trimestre com 
resolução precoce das situações patológicas;

• alivio da ansiedade nos falsos positivos.

0248
CESARIANA POR TRABALHO DE PARTO 
ESTACIONÁRIO: ANÁLISE DA POPULAÇÃO, 
MOTIVOS E PARTOGRAMAS

Ana Sofia Fernandes, Cátia Rasteiro, Ana Amaral, 
Marina Moucho, Nuno Montenegro
Hospital de São João, Porto, Portugal

Introdução: Analisaram-se os processos de mulhe-
res submetidas a cesariana por trabalho de parto 
estacionário (TPE) avaliando factores de risco, par-
tograma, aceleração com ocitocina, critérios de TPE 
e correcta classificação das distocias.
Métodos: Análise retrospectiva de 44 mulheres com 
gravidezes unifetais apresentação cefálica, admitidas 
em trabalho de parto espontâneo, de 01/01/2010-
30/06/2010, submetidas a cesariana por TPE. Aná-
lise de CTG em casos de dúvida. Análise estatística 
- SPSS versão15.0.
Resultados: 33 primíparas, 11 multíparas. 7 mulheres 
≥ 35 anos. 15 casos IMC ≥ 30 kg/m2. Peso médio do 
RN 3372g, 3 RN ≥ 4000g. IG média 39 semanas 4 dias.

17 (38,6%) cesarianas classificadas como distocia 
mecânica; 7 mecânica suspeita de IFP; 6 mecânica 
variedade posterior persistente; 4 mecânica paragem 
de descida da apresentação; 3 como dinâmica; 5 di-
nâmica cervical; 1 caso distocia cervical e 1 caso TPE.
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18 (41%) cesarianas realizadas na presença de 
critérios de TPE, após adequada aceleração do tra-
balho de parto.

14 (31,8%) realizadas após aceleração adequado do 
TP, sem critérios de TPE mas com factores associados.

8 (18,1%) sem aceleração com ocitocina: 2 disto-
cia mecânica com EFNT, 4 suspeita clínica de IFP, 1 
distocia dinâmica com amnionite, 1 distocia dinâmica 
cervical com mecónio e EFNT.

No caso classificado como distocia cervical o mo-
tivo foi EFNT.

3 casos em que é questionável a adequado acelera-
ção: 1 distocia mecânica e 2 distocia dinâmica cervical.
Conclusão: A adequada aceleração com ocitocina, 
bem como a especificação nos partograma e regis-
to cirúrgico do tipo de distocia e motivos associados 
são essenciais para classificação correcta e diminui-
ção da taxa de cesarianas por TPE.

0249
BIÓPISA DE VILOSIDADES CORIÓNICAS: 
EXPERIÊNCIA DA UNIDADE DE MEDICINA 
FETAL DO HST 

Ana Sousa1, Cecília Urzal1, Isabel Cerveira1, James 
Anderson1, Sérgio Castedo2, Susana Pereira1

1Hospital S. Teotónio, Viseu, Portugal, 2GDPN - Genética 
Médica e Diagnóstico Pré Natal Professor Doutor Sérgio 
Castedo, Lda., Porto, Portugal

Introdução: A Biópsia das Vilosidades Coriónicas 
(BVC) é uma técnica invasiva de diagnóstico pré-
natal, realizada após as 11semanas. Executada por 
operadores treinados, comporta riscos semelhantes 
aos da amniocentese.
Objectivo: Apresentação da experiência do Serviço 
na realização das primeiras 174 BVC, no contexto do 
rastreio integrado de cromossomopatias e malforma-
ções major no primeiro trimestre.
Metodologia: Estudo retrospectivo; 1/Outubro/2008 
a 31/Julho/2010.

Entre 2705 rastreios do 1ºtrimestre (cálculo do ris-
co de aneuploidias pelo algorítmo da Fetal Medicine 
Foundation), foram seleccionados os casos de reali-
zação de BVC.

As BVCs foram efectuadas por decisão dos ca-
sais, após discussão dos resultados do rastreio e do 
risco-benefício da técnica.
Resultados:174 BVC, entre 11-14semanas.

Citogenética: 152 (87%) cariótipos normais; 19 
(11%) resultados alterados: trissomia 21 (5), triploi-

dia (5), trissomia 18 (2), trissomia 13 (1), trissomia 4 
(1), trissomia X (1), monossomia X (1), mosaicismo 
45X/46XY (1), translocação entre cromossomas 5 e 
12 (1) e trissomia 2 em mosaico (1).

Em 3 casos (2%) não foi possível obter resultado 
citogenético: 2 por contaminação por células mater-
nas e 1 por falha de crescimento de células fetais em 
cultura (1). Em 6 casos (3,4%) foi necessário realizar 
amniocentese: os 3 citados anteriormente, 2 mosai-
cismos e 1 cariótipo normal do sexo feminino com 
extensa contaminação materna.

Complicações minor: 1 hematoma da parede ab-
dominal (0.57 %), 1 metrorragia sem abortamento 
(0,57%) e 1 reacção vagal (0,57%).

Registaram-se 3 casos de morte fetal, nenhuma 
directamente atribuível à técnica: 1 caso de cardio-
patia, com aborto retido às 13 semanas e 2 casos 
de megabexiga com morte fetal às 17 e 26 semanas.
Discussão/Conclusões: A BVC fornece o diagnósti-
co rápido e precoce de cromossomopatias, não sen-
do, como qualquer técnica invasiva, isenta de com-
plicações. Realizada após as 11semanas, por ope-
radores experientes, é uma técnica segura e eficaz.

0250
RASTREIO COMBINADO DO PRIMEIRO 
TRIMESTRE COM BIOQUÍMICA PRECOCE: 
- RESULTADOS DA UNIDADE DE MEDICINA 
FETAL –HOSPITAL SÃO TEOTÓNIO, VISEU 

Joana Santos, Vera Silva, James Anderson, Isabel 
Cerveira, Fernando Santos, Susana Pereira
Hospital São Teotónio, Viseu, Portugal

Introdução: O rastreio combinado do primeiro tri-
mestre para avaliação do risco de aneuploidias con-
siste no doseamento de PAPP-A e β-hCG livre no 
sangue materno e avaliação de marcadores ecográ-
ficos entre 11 e 13+6 semanas de gestação. A litera-
tura sugere que a realização de bioquímica precoce 
permite melhorar a performance do rastreio.
Objectivos: Descrever a implementação do rastreio 
combinado do primeiro trimestre com bioquímica pre-
coce e analisar os resultados referentes ao ano 2009.
Metodologia: Na Unidade de Medicina Fetal (UMF) 
do Hospital São Teotónio é realizado doseamento de 
PAPP-A e β-hCG livre idealmente às 10 semanas. A 
ecografia é agendada preferencialmente para as 12 
semanas e é executada por profissionais certificados 
pela Fetal Medicine Foundation (FMF). No final da 
ecografia é calculado o risco ajustado de trissomias 
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13/18 e 21 utilizando o algoritmo da FMF. O resultado 
é discutido com a grávida, que decide relativamente 
à realização de exames invasivos.

Análise retrospectiva de 1423 rastreios combina-
dos do primeiro trimestre realizados entre 1 Janeiro e 
31 Dezembro 2009. O rastreio foi considerado positivo 
para risco de trissomia 21 igual ou superior a 1:250.
Resultados: A idade materna média foi 30,6 anos, 
tendo sido igual ou superior a 35 anos em 17,2% das 
grávidas.

A avaliação bioquímica foi realizada entre as 9 e 
11 semanas em 88,5% das grávidas.

O risco foi igual ou superior a 1:250 em 63 fetos 
(4,4%). Confirmaram-se oito casos de aneuploidias 
(Trissomia 21=3, Triploidia=2, Trissomia 4=1, Mosai-
cismo 45X/46XY=1, Monossomia X=1). A taxa de fal-
sos positivos foi 3,8%. Neste período não se registou 
nenhum nascimento de crianças com trissomias 21, 
13 ou 18.
Conclusões: O rastreio combinado do primeiro tri-
mestre com avaliação bioquímica precoce foi possí-
vel num contexto de rastreio universal num serviço 
público, registando-se elevada taxa de detecção de 
alterações cromossómicas com baixa taxa de falsos-
positivos (3,8%).

0251
VENTOSA VERSUS FORCEPS: AVALIAÇÃO 
DA MORBILIDADE MATERNA E FETAL. A 
PROPÓSITO DE 100 CASOS

Andrea Gomes, Maria Carvalho, Fernando Costa, 
Paulo Moura
Hospitais da Universidade de Coimbra, Coimbra, 
Portugal

A taxa de partos instrumentados tem permanecido 
estável na última década, no entanto, a utilização da 
ventosa tem aumentado em relação à aplicação de 
fórceps. O prognóstico materno e perinatal imediato 
relacionado com a utilização dos diferentes instru-
mentos é variável nas diferentes publicações.
Objectivo: comparar as características, complica-
ções maternas e perinatais entre partos assistidos 
por ventosa e partos assistidos por fórceps numa 
maternidade central.
Material e Método: dos 2965 partos ocorridos na 
nossa instituição em 2009, 775 foram instrumenta-
dos. Destes selecionámos aleatoriamente 50 instru-
mentados por ventosa Kiwi® e 50 instrumentados 
por fórceps de Tarnier, constituindo 2 grupos: A e B.

Resultados: A indicação mais comum foi a não pro-
gressão da descida da apresentação no grupo A e o 
estado fetal não tranquilizador no grupo B. No gru-
po A, 20% tinham parto vaginal anterior, e no grupo 
B, 6% (p=n.s.). A variedade de posição na aplicação 
do instrumento foi predominantemente anterior em 
ambos os grupos. A duração média da fase ativa do 
trabalho de parto foi idêntica em ambos os grupos 
(p=n.s.). A morbilidade materna (lacerações perineais 
e retenção urinária no pós parto imediato) foi idênti-
ca em ambos os grupos (p=n.s.) A morbilidade nos 
recém-nascidos foi idêntica nos dois grupos (p=n.s.), 
embora escoriações e marcas de instrumentação te-
nham sido mais frequentes nos partos instrumenta-
dos por forceps.
Conclusão: estes resultados indicam que ambas as 
formas de instrumentação do parto vaginal são segu-
ras no que respeita à morbilidade materna e trauma 
neonatal quando cumpridos os princípios de segu-
rança, de treino e experiência adequados por parte 
dos médicos executantes.

0253
MACROSSOMIA FETAL – FACTORES DE RISCO 
MATERNOS E DESFECHO OBSTÉTRICO

Patrícia Silva, Filipe Bacelar, Nuno Nogueira 
Martins, Lília Remesso
Hospital Dr. Nélio Mendonça, Funchal, Portugal

A macrossomia fetal (MF) é genericamente definida 
como peso fetal estimado superior ao percentil 95 
para idade gestacional, neste estudo definiu-se como 
feto de termo com peso igual ou superior a 4000 gra-
mas. A MF acarreta morbi-mortalidade materna e do 
recém-nascido (RN), nomeadamente maior incidên-
cia de cesarianas, hemorragia pós-parto, distócia de 
ombros e lesão do plexo braquial.

Os autores propuseram-se avaliar os factores de 
risco (FR) maternos e desfecho obstétrico.

Efectuou-se um estudo retrospectivo entre Setem-
bro de 2009 e Agosto de 2010, através da colheita de 
dados do processo clínico. Os FR maternos analisa-
dos foram idade materna, multiparidade, IMC superior 
a 25, duração da gestação, diabetes mellitus (DM) e 
antecedentes de feto macrossómico. Relativamente 
ao desfecho obstétrico, analisou-se a via de parto e 
complicações maternas e no RN. Os dados foram tra-
tados estatisticamente em base de dados Excel.

O número total de partos na instituição foi 2372, 
sendo que 103 (4,34%) foram de RN macrossómi-
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cos. Destes foram excluídos 4 por dados insuficien-
tes (altura e peso maternos). Verificou-se que 65% 
dos RN macrossómicos foram do sexo feminino, a 
idade gestacional média na altura do parto foi 41,4 
semanas e a idade média materna de 29 anos.

Cerca 89% das grávidas apresentaram na altura 
do parto IMC superior a 25. Apenas 5 grávidas ti-
nham diagnóstico de DM.

Relativamente, à via de parto verificou-se 52 (52,6 
%) cesarianas, 34 (34,3%) partos eutócicos e 13 
(13,1%) partos instrumentados. Registou-se, apenas 
um caso de distócia de ombros, sem outras compli-
cações.

De acordo com a literatura, os FR mais frequen-
temente associados à MF são DM e obesidade ma-
terna, neste estudo verificou-se maior prevalência do 
segundo.

No que diz respeito à morbi-mortalidade materna 
e do RN, registou-se apenas um caso de distócia de 
ombros, sem outras complicações.

0255
GRAVIDEZ INTERSTICIAL NÃO ROTA: 
A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

Vera Silva, Joana Santos, Cláudia Andrade, António 
Pipa, José Marques
Departamento de Obstetrícia e Ginecologia - Hospital 
São Teotónio, Viseu, Portugal

Introdução: A gravidez intersticial é um tipo de gravi-
dez ectópica rara (1: 2500-5000 nados-vivos) repre-
sentando 2-4% das gravidezes tubares. A implanta-
ção ocorre na porção tubar que atravessa a parede 
muscular uterina. Pode ser confundida com gravidez 
intrauterina normal, com resultados potencialmente 
catastróficos, já que a taxa de mortalidade é 7 vezes 
superior à da gravidez ectópica em geral.
Caso Clínico: Grávida 36 anos, gesta 7, para 2 (2 
partos eutócicos, 2 abortamentos espontâneos, 1 in-
terrupção médica da gravidez por cromossomopatia e 
1 gravidez ectópica tubar direita tratada com metotre-
xato sistémico), sem outros antecedentes relevantes.
Referenciada por suspeita ecográfica de gravidez ec-
tópica.

Apresentava-se assintomática, estável, sem per-
das hemáticas.

Na ecografia observou-se saco gestacional em 
localização excêntrica (fúndica, muito superior e late-
ralizado à direita), envolvido por uma camada fina e 
assimétrica de miométrio; embrião visível, biometria 

de 5 semanas, actividade cardíaca positiva; cavidade 
uterina vazia; ovários normais.

Diagnóstico provável: gravidez ectópica intersti-
cial direita.

Após discussão das opções terapêuticas com a 
grávida foi realizada laparotomia. Achados operató-
rios: protuberância assimétrica na região do corno 
uterino direito. Realizada ressecção em cunha do 
corno uterino e laqueação tubar por desejo de con-
tracepção definitiva.
Discussão: A gravidez ectópica intersticial é rara 
mas perigosa, já que pode associar-se a hemorragia 
catastrófica aquando da rotura.

É fundamental um alto grau de suspeita e uma de-
tecção precoce para reduzir a morbimortalidade. Os 
factores de risco para este tipo de gravidez não são 
diferentes dos outros tipos de gravidez tubar.

As opções terapêuticas são várias (metotrexato 
sistémico ou injeccção local, cornostomia, ressecção 
do corno uterino ou histerectomia) e dependem da 
idade gestacional, da presença de rotura e do de-
sejo de futura fertilidade. Embora actualmente o tra-
tamento laparoscópico se tenha tornado comum, a 
laparotomia continua a ser a escolha em casos de 
instabilidade hemodinâmica ou na indisponibilidade 
de cirurgiões experientes em laparoscopia.

0256
TESTES INVASIVOS DE DIAGNÓSTICO 
PRÉ-NATAL POR OPÇÃO MATERNA

Cecília Urzal, Ana Sousa, Carolina Ferreira, Rita 
Pinto, Isabel Cerveira, Susana Pereira
Hospital São Teotónio, EPE, Viseu, Portugal

Introdução: O rastreio de cromossomopatias no pri-
meiro trimestre, através da integração de parâmetros 
bioquímicos e ecográficos, permite restringir a indica-
ção médica de testes invasivos à população de alto 
risco. No entanto, independentemente do resultado 
e após esclarecimento, a decisão pertence ao casal. 
Pretende avaliar-se o impacto da opção individual 
exclusiva sobre os recursos e diagnósticos adicio-
nais na nossa Unidade de Medicina Fetal.
População e métodos: Estudo retrospectivo, entre 
Outubro de 2008 e Novembro de 2010, incluindo as 
196 grávidas submetidas a biópsia das vilosidades 
coriónicas (BVC), com estudo cromossómico conclu-
sivo. Todos os casos haviam sido rastreados, com 
determinação dos níveis de PAPP-A e beta-HCG, e 
ecografia detalhada entre as 11 e as 13+6 semanas 
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gestacionais. O risco de aneuploidias foi calculado 
segundo o algoritmo da Fetal Medicine Foundation, e 
considerado positivo quando superior a 1:250.
Resultados: As indicações para BVC corresponde-
ram a rastreio positivo (53,1%), malformação major 
(3,6%), doença genética familiar (3,0%) e opção ma-
terna (40,3%). No último grupo, a motivação consis-
tiu na idade igual ou superior a 35 anos em 38,0% 
e na presença isolada de um marcador anormal em 
40,5%. Nenhuma das 22 cromossomopatias diag-
nosticadas foi verificada entre estes casos.
Discussão: A BVC pode ser efectuada a partir das 
11 semanas, representando um método diagnóstico 
contemporâneo ao rastreio. Além disso, o desígnio de 
normalidade de todos os parâmetros e a persistência 
do estigma da idade materna avançada concorreram 
para que 79 mulheres optassem por um teste invasi-
vo, sem acréscimo na taxa de detecção de cromos-
somopatias. Face aos riscos e custos adicionais, com 
base numa política de saúde, deverá equacionar-se a 
estratégia de incluir a opção individual na decisão, em 
relação à indicação médica estrita.

0257
TRATAMENTO CIRÚRGICO DA ENDOMETRIOSE 
PROFUNDA – UM CASO CLÍNICO 

Sónia Barata, Andreia Rodrigues, Conceição Alho, 
Filipa Osório
Centro Hospitar Lisboa Norte, EPE, Lisboa, Portugal

A endometriose define-se pela presença de tecido 
endometrial fora da cavidade uterina. Os implantes 
endometrióticos podem ter várias localizações, sen-
do a mais comum a cavidade pélvica.

A endometriose profunda caracteriza-se pela in-
filtração das lesões endometrióticas no espaço retro-
peritoneal a uma profundidade superior a 5mm e/ou 
parede de órgãos pélvicos, causando geralmente, 
distorção da anatomia normal, retracção dos órgãos 
pélvicos e formação de aderências pélvicas. Quando 
é sintomática a dor (dismenorreia, dispareunia ou dor 
pélvica crónica) é o sintoma mais comum, podendo 
estar igualmente associada a infertilidade. O trata-
mento cirúrgico da endometriose profunda é complexo 
e para obtenção de melhores resultados deve basear-
se numa estratégia cirúrgica bem definida e multidisci-
plinar, devendo ser realizada por cirurgiões experien-
tes, com um forte conhecimento desta patologia.

Apresentamos um caso clínico de endometriose 
profunda, com antecedentes de múltiplas cirurgias e 

infertilidade primária, e história actual de sintomato-
logia incapacitante (dismenorreia 9/10, dispareunia 
8/10, disquézia 8/10), cuja abordagem foi realizada 
por cirurgia laparoscópica.

0258
ATRESIA INTESTINAL – UM DIAGNÓSTICO 
PRÉNATAL

Andrea Gomes, Sofia Franco, António Lobo, Elsa 
Vasco, Paulo Moura
Maternidade Daniel de Matos, Coimbra, Portugal

A atresia jejuno-ileal é uma das causas mais frequen-
tes de obstrução intestinal no recém-nascido. Este 
defeito congénito está dependente de um compro-
misso vascular precoce, por atrésia ou torção vascu-
lar durante o processo de rotação intestinal.

O diagnóstico ecográfico destas situações é usu-
almente tardio - 2º/3º trimestres. A presença de ansa 
intestinais dilatadas no abdómen fetal, associada ou 
não a RCIU (restrição de crescimento fetal) ou a hi-
drâmnios, nem sempre permite definir o nível exacto 
da obstrução.

Apresentamos o caso de uma primigesta, 38 
anos, sem antecedentes pessoais relevantes. A 
ecografia do 1º trimestre mostrou feto único, sem 
alterações. Ecografia morfológica às 21 semanas foi 
normal. Cariótipo 46 XX às 15 semanas (realizada 
amniocentese por idade materna). Às 30 semanas, 
a ecografia para avaliação de crescimento revelou 
ansa intestinal dilatada e biometria correspondente 
ao percentil 50, liquido amniótico (LA) normal. Às 
35 semanas, o perímetro abdominal correspondia 
ao percentil 75 e observavam-se múltiplas ansas in-
testinais dilatadas e preenchidas com líquido (maior 
diâmetro 40 mm), ocupando toda a cavidade abdo-
minal fetal e com peristaltismo identificado. Presen-
ça de hidrâmnios.

Às 37 semanas de gestação foi induzido o traba-
lho de parto após rotura prematura de membranas, 
tendo sido efectuada cesariana por indução falhada. 
O recém nascido, género feminino, pesava 3230 g e 
apresentava IA (Índice de Apgar) 9/10/10.

A obstrução intestinal foi confirmada em pós-natal 
e o recém-nascido submetido a cirurgia de ressec-
ção de membrana mucosa no jejuno (atrésia intesti-
nal tipo I), tendo sido efectuada anastomose latero-
lateral. O pós operatório decorreu sem incidentes e a 
criança teve alta ao 20º dia. Tem actual desenvolvi-
mento estato-ponderal adequado à idade.
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0259
APENDICITE NO PUERPÉRIO – O DESAFIO NO 
DIAGNÓSTICO

Andreia Relva, Marta Marum, A. Ramon La Féria, 
Carla Lilaia, Isabel Grilo, Filomena Nunes
Hospital de Cascais - Dr José de Almeida, Cascais, 
Portugal

GBF, puérpera de 27 anos, G2P2 - 2 gestações sem 
intercorrências com partos distócicos (cesariana). Re-
correu ao SU um mês após o parto por algias pélvi-
cas e febre com 24 h de evolução. O quadro clínico 
foi inicialmente interpretado como endometrite, tendo 
sido submetida a curetagem uterina e medicada com 
antibioterapia tripla. Por persistência de febre e pros-
tação, início de náuseas e vómitos ao 4ºdia e agra-
vamento analítico (PCR- 40), realizou Ecografia e TC 
abdomino-pélvico que revelaram distensão das ansas 
intestinais com espessamento parietal e presença de 
pequena quantidade de líquido intra-peritoneal. Foi 
submetida a laparotomia exploradora por equipa mul-
tidisciplinar, tendo-se constatado apêndice perfurado 
e gangrenado. O internamento no pós-operatório de-
correu durante 7 dias tendo tido como intercorrências 
amigdalite pultácea diagnosticada ao 5ºdia.

A Apendicite Aguda constitui a maior causa de ci-
rurgia na gravidez, com uma incidência de 0,4 a 1,4 
em 1000. Apesar da literatura apresentar inúmeros 
casos de apendicite na gravidez, poucos são os refe-
rentes ao puerpério. A apendicite aguda no puerpé-
rio pode constituir um desafio no diagnóstico devido 
à sua apresentação atípica, com sobreposição de 
sintomatologia presente noutras situações mais fre-
quentes no puerpério. A rotura apendicular encontra-
se 2 a 3 vezes mais frequente nestas doentes, devi-
do sobretudo ao seu diagnóstico tardio.

0260
RESTRIÇÃO DO CRESCIMENTO INTRA-
UTERINO NAS GESTAÇÕES GEMELARES: 
CASUÍSTICA DE 2 ANOS DO SERVIÇO DE 
OBSTETRÍCIA DA MATERNIDADE BISSAYA 
BARRETO

Mónica Santos, Bárbara Faria, Joana Rego, Rita 
Passarinho, Isabel Santos Silva
Maternidade Bissaya Barreto, Coimbra, Portugal

Introdução: A restrição do crescimento intra-uteri-
no (RCIU), definida como o peso fetal estimado ou 

o perímetro abdominal inferior ao P10 para a idade 
gestacional, tem uma incidência significativamente 
maior em gestações gemelares (GG), principalmente 
na presença de monocorionicidade.
Objectivo: Avaliar a incidência de RCIU em GG mo-
nocoriónicas (GGM) e bicoriónicas (GGB), as inter-
corrências na gravidez e resultados perinatais.
Material e Métodos: Estudo retrospectivo de 14 GG 
complicadas por RCIU num total de 88 GG, em que 
o parto ocorreu na Maternidade Bissaya Barreto, nos 
anos de 2008 e 2009.

Foram analisados os seguintes parâmetros: corio-
nicidade, intercorrências na gravidez, idade gestacio-
nal (IG) e via do parto, peso e morbilidade do recém-
nascido (RN), entre outros, com recurso ao programa 
Statistical Package for the Social Sciences 16.
Resultados: A incidência de RCIU nas GG foi de 
15,9%, sendo 18,2% nas GGM e 15,1% nas GGB. 
Ocorreram complicações na gravidez em 50% dos 
casos. Apenas em 4 GG (57,1%) foi registada a ocor-
rência de RCIU em ambos os fetos. Registou-se dis-
crepância de crescimento em 7 GG (50%), síndrome 
de transfusão feto-fetal em 2 GGM (50%) e altera-
ções do líquido amniótico em 5 de 28 fetos (17,9%). 
A média da IG do parto foi 34 semanas, com peso 
médio do RN 1781g e morbilidade neonatal em 15 
(53,6%) com admissão na Unidade de Cuidados In-
tensivos Neonatais (UCIN) de 16 RN (57,1%).
Conclusões: A incidência de RCIU foi superior à en-
contrada na literatura, sendo esta porém maior nas 
GGM onde se registou maior percentagem de mor-
bilidade neonatal e admissão na UCIN. De realçar 
o facto de que, e apesar da média da IG do parto 
ter sido às 34 semanas com peso médio do RN de 
1781g, a taxa de admissão na UCIN ser apenas de 
57,1%, reflectindo a importância de uma vigilância e 
intervenção adequadas.

0262
PARTO VAGINAL VS CESARIANA- PERSPECTIVA 
DA UTENTE

Bárbara Moita, Teresa Bombas, Paulo Moura
Hospitais da Universidade de Coimbra, Coimbra, 
Portugal

Introdução: Nas últimas décadas tem-se verificado 
um aumento da taxa de cesarianas na maioria dos 
países desenvolvidos, incluindo Portugal. Apesar dis-
so pouco se sabe acerca da experiência e percepção 
do parto por parte da utente e qual a sua preferência 
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relativamente à via de parto. Objectivo Objectivos: 
Avaliar a percepção da utente submetida às 2 vias 
de parto: parto vaginal(PV) e cesariana(CSA), e com-
parar a experiência do parto, pós-parto e 1º contac-
to com o Recém-nascido(RN). Metodologia:Estudo 
prospectivo realizado de Março-Setembro10, através 
da aplicação de um inquérito a puérperas entre o 1º 
e 4º dia pós-parto. Formaram-se 2 grupos;I– Puérpe-
ras internadas após CSA com antecedentes de PV; 
II - Puérperas internadas após PV com antecedentes 
de CSA. Os critérios de inclusão foram: gestação ac-
tual e anterior de termo, de evolução normal e ausên-
cia de complicações no puerpério. 
Resultados:Foram incluídas 115 puérperas, 60 no 
grupo I e 55 no grupo II. Não se verificaram diferen-
ças estatisticamente significativas entre os grupos 
em relação à idade materna, paridade, vigilância na 
gravidez actual, indicação CSA e tipo PV. A informa-
ção fornecida pelos profissionais de saúde acerca 
do parto foi considerada boa por 83% das utentes. 
A maioria das utentes, em ambos os grupos, consi-
derou a experiência da CSA pior em relação ao par-
to vaginal, existindo no entanto, significativamente 
mais utentes no grupo II a considerarem-na pior(I-
56,7%,II-86,3%;p=0,002). Em ambos os grupos, a 
maior parte das utentes consideraram o pós-parto da 
CSA pior em relação ao PV(I-81,7%;II- 92,7%;p=ns) 
e gostaram mais do 1º contacto com o RN após o 
PV(I-43,3%,II-56,4%;p=ns). Verificou-se uma prefe-
rência pelo PV numa futura gravidez em ambos os 
grupos (I-64,5%,II-71,4;p=ns).
Conclusão: A via do parto interfere com experiência 
do parto, pós-parto e primeiro contacto com o RN. De 
uma forma geral verifica-se preferência pelo PV por 
parte das utentes quando expostas aos 2 tipos de 
situações(PV vs CSA).

0263
A PLACENTA: A CHAVE NA MEDICINA 
MATERNO-FETAL?

Marta Sobral, Rosete Nogueira, Oriana Leça, 
Carolina Oliveira, Vera Mourinha, Leonor Ferreira, 
Ivone Lobo, João Dias
Hospital de Faro, Faro, Algarve, Portugal

Introdução: O estudo anatomo-patológico da pla-
centa tem-se revelado como um passo fundamental 
na compreensão de muitos dos mecanismos fisiopa-
tológicos de diversas patologias obstétricas, desde a 
restrição de crescimento fetal à pré-eclâmpsia, entre 

outros. Vários estudos têm sido publicados nesta área 
e actualmente muitos autores recomendam um exame 
sistemático da placenta após o parto, com avaliação 
macroscópica e microscópica da mesma.
Objectivo: Determinação do papel da placenta na 
compreensão dos fenómenos envolvidos na fisiopa-
tologia de diversas situações em Medicina Materno-
Fetal.
Método: Avaliação das principais alterações ana-
tomo-patológicas nas placentas de diferentes pato-
logias em Medicina Materno-Fetal : prematuridade, 
rotura prematura de membranas, gravidez gemelar, 
restrição de crescimento fetal e sofrimento fetal. Fo-
ram estudadas as placentas entre 2008 e 2010, e re-
alizada uma avaliação dos processos das grávidas e 
recém-nascidos.
Resultados: São apresentados os achados anato-
mo-patológicos mais frequentes e a sua correlação 
com a clínica e desfecho fetal e neonatal.
Conclusões: O estudo da placenta é cada vez mais 
uma peça fundamental na Medicina Materno-Fetal 
actual. Nas situações em que há patologia, ou em 
casos de sofrimento fetal intra-parto, a avaliação da 
placenta é fundamental.

0264
CORTICOTERAPIA E MORBILIDADE 
RESPIRATÓRIA NEONATAL NA 
PREMATURIDADE TARDIA

Eduardo Baptista, Bárbara Moita, Mariana Tavares, 
Ana Rodrigues, Ana Patricia Domingues, Etelvina 
Fonseca, Elvira Marta, Paulo Moura
Hospitais da Universidade de Coimbra, Coimbra, 
Portugal

Introdução/Objectivos: Os benefícios da cortico-
terapia para maturação pulmonar fetal após as 34 
semanas de gestação continuam a ser alvo de con-
trovérsia. O objectivo deste estudo foi avaliar o im-
pacto da corticoterapia pré-natal(CTPN) na redução 
da morbilidade respiratória em recém-nascidos(RN) 
pré-termo após as 34 semanas.
Material/Métodos: Estudo retrospectivo dos par-
tos pré-termo com 34-36S (PPT-Tardios), ocorri-
dos entre Janeiro/06 e Dezembro/09 em gestações 
unifetais. A realização de um ciclo completo de 
corticoterapia(duas doses de 12mg de Betametaso-
na i.m., com 24h de intervalo), a morbilidade respi-
ratória neonatal e as taxas de admissão na UCIRN 
foram analisadas para cada idade gestacional.
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Resultados: Os 565 PPT tardios ocorridos neste perí-
odo foram agrupados pela IG ao parto: Oitenta e nove 
ocorreram às 34S(37,1% realizaram CTPN); 166 às 
35S(13,3% realizaram CTPN); e 310 às 36S(7,1% 
realizaram CTPN). As taxas de admissão na UCIRN 
foram de 66,3%, 30,1% e 14,5% para os RN com 
34, 35 e 36S, respectivamente, verificando-se dife-
renças estatisticamente significativas entre as 34 e 
35S(p<0,001) e 35 e 36S(p<0,001). Apresentaram 
SDR no período neonatal 32,5%, 16,9% e 4,6% dos 
RN com 34, 35 e 36S, respectivamente, observando-
se diferenças estatisticamente significativas entre as 
34 e 35S(p=0,004) e 35 e 36S(p<0,001). Detalhada-
mente, no grupo dos RN de 34S a taxa de internamen-
tos na UCIRN foi 69,7%(CTPN) vs. 64,3%(sem CTPN) 
e de SDR foi 16,7%(CTPN) vs. 31,4%(sem CTNP) 
(p=ns). Ás 35S as taxas de admissão na UCIRN e 
SDR foram 36,4%(CTPN) vs.29,2%(sem CTPN) e 
25,0%(CTPN) vs.13,5%(sem CTPN), respectivamen-
te (p=ns). Às 36S verificou-se admissão na UCIRN em 
31,8%(CTPN) e 13,2%(sem CTPN) (p=0,026) e SDR 
em 0,0%(CTPN) e 4,9%(sem CTPN) (p=ns).
Conclusão: Verificou-se um aumento significativo 
da admissão na UCIRN e ocorrência de SDR nos 
RN com 34 e 35 semanas, em relação àqueles com 
36 semanas, pelo que a realização de corticoterapia 
deve ser ponderada, com vista à melhoria do desfe-
cho respiratório neonatal.

0265
MIOMECTOMIA LAPAROSCÓPICA – UM CASO 
CLÍNICO

Sónia Barata, Andreia Rodrigues, Filipa Osório
Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE, Lisboa, Portugal

A miomectomia continua a ser o tratamento de elei-
ção em mulheres em idade fértil com útero miomato-
so e sintomatologia associada.

O tratamento laparoscópico desta patologia, sen-
do uma técnica minimamente invasiva, está asso-
ciado a menor morbilidade, caracterizando-se por 
menor hemorragia, menor tempo de internamento, 
menor risco de aderências e uma taxa superior de 
gravidez. Desta forma, está recomendado em casos 
seleccionados e na presença de uma equipa cirúrgi-
ca experiente. Os limites aconselhados incluem um 
número de miomas menor que 3 a 4, com dimensões 
máximas de 8 a 9 cm, no entanto, dependendo do 
caso e da experiência do cirurgião, estes podem ser 
ultrapassados.

Actualmente a laparoscopia tem eficácia demons-
trada na miomectomia, pelo que apresentamos a 
técnica cirúrgica utilizada num caso prático de uma 
paciente com queixas de peso pélvico e aumento da 
frequência urinária, com o diagnóstico de mioma ute-
rino fúndico.

0266
PAPILOMATOSE FLORIDA DA MAMA - REVISÃO 
DA LITERATURA A PROPÓSITO DE TRÊS CASOS 
CLÍNICOS 

Teresa Ramos1, Cláudia Guerra2, Luís Castro1, 
Conceição Antunes1, Maria José Rocha1, Arlindo 
Ferreira1

1Hospital Escala Braga, Braga, Portugal, 2Centro 
Hospitalar do Alto Ave, Guimarães, Portugal

Introdução: A Papilomatose Florida da Mama (PFM) 
foi descrita pela primeira vez por Jones em 1955. É 
uma doença benigna rara, que surge principalmente 
em mulheres entre os 40 e 50 anos. Simula clinica-
mente doença de Paget e histopatologicamente ade-
nocarcinoma ductal, exigindo assim um diagnóstico 
diferencial eximio.
Objectivos: Os autores pretendem apresentar três 
casos clinicos de PFM e rever a literatura.
Casos Clínicos: Pacientes de 43, 53 e 81 anos, que 
foram orientadas para a consulta de Senologia por: 
prurido/lesão exofitica mamilar, nódulo mamário retro-
areolar e escorrência mamilar, respectivamente. Rea-
lizaram citologia ou microbiópsia prévia, com posterior 
exérese cirúrgica. O diagnóstico de papilomatose flori-
da da mama foi obtido apenas no resultado histológico 
das peças operatórias. As três pacientes foram sub-
metidas a tumorectomia do complexo areolo-mamilar, 
contudo em todos os casos houve necessidade de re-
intervenção cirúrgica por intercepção de margens e/ou 
impossibilidade de concluir acerca da natureza exacta 
das lesões, nomeadamente em relação a comporta-
mento maligno. Follow-up de 33, 21 e 2 meses sem 
recidiva ou doença mamária “de novo”.
Conclusões: A PFM tem diferentes formas de apre-
sentação, sendo as mais comuns: nódulo, escorrência 
e erosão mamilar. É fundamental o seu reconhecimen-
to clínico e histológico, pois pode ser incorrectamente 
diagnosticada como Doença de Paget ou carcinoma 
ductal, conduzindo a cirurgia mutilante desnecessária. 
Atendendo à sua benignidade e ausência de recorrên-
cia, o tratamento de eleição é excisão completa, o que 
geralmente exige exérese do complexo areolo-mamilar.
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0267
ESCOLARIDADE E CONTRACEPÇÃO: ESTUDO 
DE UMA POPULAÇÃO QUE RECORREU À IVG

Anabel Ferreira, Ana Rodrigues, Teresa Bombas, 
Ermelinda Sobral, Teresa Sousa Fernandes, 
Augusto Regedor, Paulo Moura
Serviço de Obstetricia, Hospitais da Universidade de 
Coimbra, Coimbra, Portugal

Introdução: Em Portugal 85% das mulheres usam 
contracepção. Desde Julho de 2007 a interrupção 
voluntária da gravidez (IVG) é permitida por lei. As 
consultas de Planeamento Familiar estão disponíveis 
gratuitamente nos cuidados de Saúde Primários em-
bora a maioria das mulheres não frequentam estas 
consultas. O estudo pretende caracterizar práticas 
contraceptivas e frequência de consulta de PF das 
mulheres que solicitaram IVG e relaciona-los com 
grau de escolaridade. Considerados 7 grupos: GI – 
analfabetas, GII – sabe ler não frequentando escola, 
GIII – Ensino básico (EB – 1º ciclo), GIV – EB – 2º 
ciclo, GV – EB – 3º ciclo, GVI – Ensino secundário e 
GVII – Ensino superior.
Material/Métodos: Estudo retrospectivo das utentes 
que recorreram à Consulta de Planeamento e Acon-
selhamento Reprodutivo de Julho de 2007 até De-
zembro de 2009.
Resultados: Estudo incluiu 913 mulheres: GI – 1, GII 
– 0, GIII – 45, GIV – 145, GV – 187, GVI – 317 e GVII 
– 218. A idade média foi superior no GIII (33,9 anos) 
e inferior no GVI (27,1), p<0,001. O uso de contra-
cepção foi 76,8%, significativamente superior no GVII 
(GIII - 54.5%, GIV - 71%, GV - 66.7%, GVI - 79,5%, 
GVII - 95,8%; p<0,001). Contracepção hormonal oral 
(CHO) foi o método mais utilizado (46.7%), mais pre-
valente no GVI (38,5%), seguida do preservativo (P) 
(42.3%). Não se verificaram diferenças estatistica-
mente significativas entre grupos quanto ao método 
contraceptivo usado (CHO: I -0,3%, II-0%, III-4,5%, 
IV-15,5%, V-20,9%, VI-38,5%, VII-20,3%; P:I-0%, 
II-0%, III-2,1%, IV-14,5%, V-16,9%, VI-37,2%, VII-
29,3%; p=n.s.). Frequentaram consulta de PF nos 
último ano 55,7%, sendo a frequência superior verifi-
cada no GIV (60,7%; p=0,014)
Conclusões: A maioria das utentes usava contra-
cepção sendo este uso superior nas mulheres com 
maior grau de diferenciação profissional. CHO foi o 
método mais utilizado sendo esta opção transversal 
a todos os grupos. Metade da amostra frequentava 
consulta de PF não se relacionando esta frequência 
com o grau de diferenciação profissional.

0268
CRESCIMENTO DISCORDANTE EM GESTAÇÕES 
GEMELARES: FACTORES ASSOCIADOS E 
RESULTADOS PERINATAIS

Mariana Vide Tavares, Ana Patrícia Domingues, 
Margarida Tavares, Etelvina Fonseca, Paulo Moura
Serviço de Obstetrícia - Maternidade Dr Daniel de 
Matos, Hospitais da Universidade de Coimbra, Coimbra, 
Portugal

Introdução: O crescimento discordante entre gé-
meos é habitualmente associado a um aumento do 
risco de parto pré-termo (PPT), baixo peso ao nas-
cer e restrição de crescimento intra-uterino (RCIU). 
O objectivo deste trabalho foi determinar a preva-
lência de crescimento discordante em gestações 
gemelares acompanhadas no nosso Serviço e ava-
liar factores associados assim como os resultados 
perinatais.
Material/Métodos: Estudo retrospectivo de 312 
gestações gemelares ocorridas no nosso serviço 
entre 2004-09. Considerou-se como crescimento 
discordante uma diferença de peso ao nascer de 
20%. Consideraram-se dois grupos: Grupo 1-com 
crescimento discordante (n=39) e Grupo2–sem 
crescimento discordante (n=274). Foram incluídas 
as gestações gemelares monocoriónicas/biamni-
óticas (MC/DA) e bicoriónicas/biamnióticas (BC/
BA)com mais de 24 semanas de gestação à data 
do parto; excluíram-se da análise as gestações tri-
gemelares, as monocoriónicas/monoamnióticas e 
aquelas em que ocorreram malformações fetais e 
mortes in-útero.
Resultados: (grupo1vsgrupo2) A prevalência de 
crescimento discordante foi 18,9 %. Quanto à co-
rionicidade, 5,5% vs 13,2 eram MC/DA (p=n.s). 
Ocorreu RCIU em 1,6% vs 8,7% (p=n.s). Ocorre-
ram complicações maternas em 7,7% vs 28,5% 
(p=n.s), das quais anemia 0,3 vs 1% (p=n.s), pré-
eclampsia 0,6 vs 4,2% (p=n.s) e diabetes gesta-
cional 0,3 vs 4,2% (p=n.s). A idade gestacional ao 
parto foi 30,8±4,3 vs 35,2±1,7 (p<0,001). O parto 
ocorreu por cesariana em 8,4% vs 44,4% (p=n.s). O 
peso dos RN foi 1581,8±723,1 vs 2343,1±416,3 no 
gémeo 1 e 1577,5±761,5 vs 2253,9±429,5 no gé-
meo 2. A taxa de admissão na UCIRN foi de 14,1 
vs 26,7% (p<0,001) e a mortalidade neonatal foi 
2,3vs0%(p<0,001).
Conclusão: No presente estudo, a gravidez geme-
lar com crescimento discordante foi responsável por 
maior taxa de prematuridade e mortalidade neonatal.
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0270
HIPERTENSÃO EM GRÁVIDAS DIABÉTICAS

Rita Ribeiro Ribeiro, Sofia Estevinho, Ana Rita 
Vicente, Evanira Sousa, Judite Matias
Hospital de Santarém EPE, Santarém, Portugal

Introdução: A hipertensão (HTA) na gravidez pode 
ser crónica (se diagnóstico prévio à gravidez ou nas 
primeiras 20 semanas) ou gestacional (diagnosti-
cada após as 20 semanas). A pré-eclâmpsia (HTA 
associada a proteinúria) pode complicar tanto situa-
ções de HTA crónica como de gestacional, podendo 
agravar-se com quadro convulsivo (eclâmpsia). As 
grávidas com diabetes mellitus/pré-gestacional ou 
com diabetes gestacional têm risco aumentado de 
alterações hipertensivas, muitas vezes complicadas 
por pré-eclâmpsia.
Objectivo: Analisar as alterações hipertensivas de 
grávidas diabéticas, e respectivos desfechos obsté-
tricos.
Material e Métodos: Análise retrospectiva dos pro-
cessos clínicos em que coexistiram diabetes e hi-
pertensão na gravidez seguidos na nossa consulta 
externa, cujos partos decorreram entre Janeiro 2005 
e Dezembro de 2009 (n=35).
Resultados: A incidência de alterações hipertensi-
vas em grávidas com diabetes pré-gestacional foi de 
32,4% (12/37), sendo de 9,5% (23/241) em grávidas 
com diabetes gestacional. No grupo com diabetes 
pré-gestacional (n=12), 4 grávidas tinham HTA cró-
nica, 3 HTA gestacional e 5 pré-eclâmpsia. No grupo 
das diabéticas gestacionais (n= 23) existiram 9 grávi-
das com HTA crónica, 9 com HTA gestacional e 5 com 
pré-eclâmpsia. A idade gestacional no parto foi mais 
baixa no grupo com diabetes pré-gestacional (35.8 
semanas) que no grupo das diabéticas gestacionais 
(37,7 semanas). A Cesariana foi a via de parto de 
metade das grávidas com diabetes pré-gestacional, 
enquanto que no grupo das diabéticas gestacionais 
representou 43,5%.
Conclusões: A incidência de alterações hiperten-
sivas nas grávidas com diabetes pré-gestacional 
foi superior à das grávidas com diabetes gestacio-
nal.

0271
SLING TRANSOBTURATÓRIO ARIS® NO 
TRATAMENTO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA 
DE ESFORÇO- OS NOSSOS RESULTADOS DOS 
ÚLTIMOS 4 ANOS

Joana Faria2, Mariana Torgal1, Cátia Gameiro1, 
Cristina Vilhena1, José Luís Metello1, Águeda 
Vieira1, Vítor Gonçalves1

1Hospital Garcia de Orta, Almada, Portugal, 2Hospital 
Dona Estefânia, Lisboa, Portugal

Introdução: A Incontinência urinária de esforço (IUE) 
é o tipo de incontinência urinária mais frequente na 
mulher e define-se pela perda involuntária de urina 
com o esforço. Nos últimos anos foram desenvolvidas 
inúmeras técnicas cirúrgicas para o seu tratamento. 
Os “slings sub-uretrais” ganharam popularidade por 
serem técnicas minimamente invasivas, com boa 
taxa de cura, baixa morbilidade e tempo cirúrgico e 
de internamento reduzidos.
Objectivo: Análise de variáveis demográficas, tempo 
cirúrgico e de internamento, morbilidade intra-opera-
tória, pós-operatória imediata e follow-up de doentes 
submetidas à colocação de sling sub-uretral Aris® no 
contexto de IUE.
Material e Métodos: Estudo restrospectivo com 
análise do processo clínico de todas as doentes com 
diagnóstico de IUE submetidas a colocação de sling 
sub-uretral Aris® no Hospital Garcia de Orta, de Ja-
neiro 2006 a Dezembro de 2009 (n=113). Foram ex-
cluídos os casos com correcção cirúrgica prévia de 
IUE (n=2) e falha no registo de dados (n=9). Aloca-
mos a nossa população em 2 grupos: A- colocação 
de sling Aris® isolada (n=61); B- colocação de sling 
Aris® e outrarealizada outra cirurgia pélvica no mes-
mo tempo operatório (histererectomia e/ou correcção 
de cistocelo) (n=52).
Resultados: Em análise.

0272
MORTE FETAL INTRA PARTO – SERÁ POSSÍVEL 
PREVENIR? 

Célia Pedroso, Raquel Robalo, Njila Amaral, Clara 
Soares
Maternidade Dr. Alfredo da Costa, Lisboa, Portugal

∫A morte fetal (MF) intraparto é uma situação devas-
tadora, rara e díficil de combater. Ao contrário do que 
se tem verificado com a redução da taxa de morta-
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lidade fetal global, a taxa de MF intra-parto tem-se 
mantido estável nos últimos 30 anos sendo cerca de 
0,3 a 0,6‰.

Avaliar e identificar as causas de MF intraparto na 
nossa população.

Estudo retrospectivo e descritivo de todas as ges-
tações com MF intraparto e idade gestacional (IG) 
compreendida entre as 24 e as 41 semanas entre Ja-
neiro de 2000 e Dezembro de 2009 Os casos incluí-
dos foram admitidos vivos ao Hospital tendo a morte 
ocorrido durante o TP Fez-se a caracterização geral 
deste grupo e avaliaram-se as várias etiologias da MF.
Resultados: No referido período houve 59873 par-
tos na nossa instituição tendo ocorrido 12 MF intra-
parto (0,2 ‰). Nesta população a mediana da ida-
de foi 33,5 anos, 50% eram multíparas e 17% não 
vigiaram a gravidez. A IG média da morte fetal foi 
38,6s±1,9, com peso médio 3000g±667. A etiologia 
mais frequente foi a patologia placentária, havendo 
2 casos de DPPNI e 1 caso de enfartes placenta-
res. Houve 2 casos cuja causa foi patologia fetal e 2 
com patologia funicular. Houve 2 casos cuja etiologia 
foi materna: um no contexto de Pré-eclâmpsia e um 
caso de infecção materna. A etiologia multifactorial 
esteve presente em 3 casos
Comentário: A monitorização fetal tem um papel 
importante na vigilância do bem-estar fetal na evo-
lução do TP. No entanto, a imprevisibilidade e rarida-
de deste evento dificulta a caracterização de sinais 
compromisso fetal súbito que permitam a prevenção 
atempada da MF.

0273
CARCINOSSARCOMA DO OVÁRIO A 
PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

Cristina Costa, Cláudio Rebelo, Marta Rodrigues, 
Artur Oliveira Silva, Pedro Tiago Silva
Hospital Pedro Hispano - ULS Matosinhos, Matosinhos, 
Portugal

O carcinossarcoma do ovário, também designado por 
tumor mesodérmico misto ou tumor mulleriano misto, 
é um tumor raro, agressivo, que representa menos 
de 2% dos tumores malignos do ovário. Cerca de 
80% dos casos ocorrem em mulheres na menopausa 
com baixa paridade. Trata-se de um tumor que as-
socia um componente epitelial (carcinomatoso) a um 
componente estromal (sarcomatoso), mais frequente 
a nível uterino. Não existem consensos relativamen-
te ao tratamento, no entanto, a abordagem cirúrgica 

é fundamental para a sobrevida destas doentes. A 
resposta à quimioterapia com cisplatina é da ordem 
dos 20%, o que confere à cirurgia citorredutora um 
papel primordial. O principal factor de prognóstico é 
o estadio inicial. A sobrevida aos 5 anos varia entre 
os 6 e os 30%. Quando comparados para o mesmo 
estadio estes tumores têm pior prognóstico que os 
tumores epiteliais do ovário.

Os autores apresentam um caso clínico de uma 
doente de 60 anos com antecedentes de histerecto-
mia vaginal há 8 anos por prolapso uterino, internada 
por retenção urinária com compressão extrínseca de 
tumor pélvico. Foi submetida a laparotomia explo-
radora com anexectomia bilateral, apendicecomia, 
omentectomia infra-cólica e cirurgia máxima de re-
dução tumoral, ficando no final da intervenção sem 
aparente doença residual macroscópica. O estudo 
anatomo-patológico revelou tratar-se de um carci-
nossarcoma com provável proliferação exclusiva do 
componente sarcomatoso, pelo que foi proposta qui-
mioterapia com cisplatina.

A observação deste caso conduziu os autores a 
uma revisão da literatura sobre a patologia, factores 
de risco, diagnóstico e abordagem terapêutica deste 
tipo de tumores.

0274
ENDOMETRIOSE INGUINAL: A PROPÓSITO DE 
TRÊS CASOS CLÍNICOS

Joana Amaral, Mónica Barros, Ana Rosa Costa, 
Jorge Beires, Nuno Montenegro
Hospital de S.João. Faculdade de Medicina. 
Universidade do Porto, Porto, Portugal

Introdução: A endometriose inguinal constitui uma 
das formas mais raras de aparecimento de tecido 
endometrial fora da cavidade uterina ocorrendo em 
menos de 1% de todas as pacientes com endome-
triose. Apresenta-se habitualmente sob a forma de 
tumefacção inguinal associada a dor cíclica e agra-
vamento durante o cataménio, mas muitas vezes é 
assintomática. Em 1/3 dos casos surge associada a 
hérnia inguinal.

Os autores relatam três casos clínicos ocorridos 
no primeiro semestre de 2010.
Caso 1: Nuligesta, 30 anos, orientada para consulta 
hospitalar de Ginecologia por tumefacção inguinal di-
reita, com cerca de 1,5cm, dolorosa, cuja biópsia as-
pirativa por punção (PBA) revelou trata-se de endo-
metriose. Submetida a exérese cirúrgica do referido 



148

Acta Obstet Ginecol Port 2011;suplemento 1

nódulo. O exame histológico confirmou o diagnóstico 
anteriormente estabelecido.
Caso 2: Mulher de 41 anos, IIGIIP, enviada pela con-
sulta de Cirurgia Geral com o diagnóstico histológico 
de endometriose após exérese cirúrgica de nódulo 
sub-aponevrótico com cerca de 3cm e hernioplastia 
inguinal direita.
Caso 3: Nuligesta, 39 anos, enviada à consulta de 
Ginecologia por tumefacção inguinal direita com cer-
ca de 2cm e dor exacerbada durante o cataménio. 
Realizada PBA prévia à cirurgia que revelou tratar-se 
de endometriose. Submetida a exérese do referido 
nódulo. O exame histológico confirmou o diagnóstico 
clínico.

Não ocorreu recorrência do nódulo de endome-
triose inguinal em nenhum dos casos descritos.

Conclusão: A endometriose inguinal, apesar de 
incomum, deve ser considerada no diagnóstico dife-
rencial quando se suspeita de outras patologias clíni-
cas de região inguinal, principalmente em mulheres 
em idade reprodutiva. O diagnóstico é habitualmente 
feito por biópsia aspirativa do nódulo. O tratamento 
consiste na sua excisão cirúrgica total.

0276
HEMORRAGIA PÓS-PARTO – PARA ALÉM 
DA MASSAGEM UTERINA E ANTES DA 
HISTERECTOMIA

Cátia Paixão, Fernando Igreja, Paula Tapadinhas
HOSPITAL FERNANDO FONSECA, LISBOA, Portugal

Introdução: Tradicionalmente definida como uma per-
da de sangue superior a 500 mL num parto vaginal ou 
1000 mL se cesariana, a hemorragia pós-parto assu-
me-se como a primeira causa de mortalidade materna 
global – 25 a 60% das mortes associadas ao parto.

A contracção uterina é essencial para uma correc-
ta hemostase e uma anomalia neste processo pode 
associar-se a hemorragia cataclísmica.

A atonia uterina, subjacente a cerca de 80% das 
hemorragias pós-parto, ocorre tipicamente nas pri-
meiras 4h, muitas vezes associada a um útero hiper-
distendido, trabalho de parto prolongado ou retenção 
de placenta.
Objectivo: Abordagem do tema através de um caso 
clínico.
Metodologia: Revisão bibliográfica e descrição de 
um caso clínico.
Caso Clínico: Mulher de 37 anos, IO: 1001 (PTE), 
aparentemente saudável, gestação actual vigiada, 

39S e 4d, com PE e dequitadura completa. Na 1ª hora 
de puerpério desenvolve quadro de hemorragia va-
ginal com choque hipovolémico, no contexto de ato-
nia uterina e CID. Instituíram-se medidas de suporte 
hemodinâmico, massagem uterina, uterotónicos, e 
curetagem uterina sob anestesia geral. Perante a 
manutenção do quadro hemorrágico, manteve-se as 
manobras compressivas durante cerca de 3 horas. A 
contracção uterina só foi conseguida com a aplicação 
de uma pressão abdominal contínua, 120 mmHg, atra-
vés de um compressor externo – Femostop ®, com-
pressor da artéria femoral usado após cateterismo 
cardíaco. Transferida para UCIP hemodinâmicamente 
estável, sob ventilação assistida e compressão uterina 
com femostop. Alta a D8 de puerpério.
Conclusão: A atonia uterina é uma complicação ame-
açadora da vida; a sua morbimortalidade deve-se às 
consequências directas da hemorragia e das poten-
ciais complicações das intervenções para hemostase 
e reanimação. A compressão externa eficaz, contínua, 
pode ser uma medida conservadora efectiva, evitando 
a histerectomia e infertilidade da mulher.

0277
HEMORRAGIA PÓS-PARTO – CASUÍSTICA DE 
5 ANOS DO SERVIÇO DE OBSTETRÍCIA DO 
HOSPITAL DONA ESTEFÂNIA

Rita Passarinho1, Naiegal Pereira2, Ana Bernardo2, 
Manuela Caetano2, Ricardo Mira2

1Maternidade Bissaya Barreto, Coimbra, Portugal, 
2Hospital Dona Estefânia, Lisboa, Portugal

Introdução: A hemorragia pós-parto (HPP) é uma 
emergência obstétrica que pode ocorrer após parto 
vaginal ou cesariana. É uma das principais causas 
de morbimortalidade materna, ocorrendo em 1-5% 
de todos os partos. As suas principais causas são a 
atonia uterina, traumas, retenção placentar ou defei-
tos da coagulação. A conduta e abordagem terapêu-
tica variam consoante a causa e via de parto.
Objectivo: Avaliação da incidência, factores predis-
ponentes, diagnóstico, conduta obstétrica e compli-
cações maternas associadas.
Metodologia: Estudo retrospectivo dos casos de 
HPP entre Janeiro de 2005 e Junho de 2010. O pro-
grama estatístico aplicado foi o SPSS 15.0.
Resultados: Ocorreu HPP em 58 casos. Foram 
identificados factores predisponentes em apenas 18 
casos (31%). A idade gestacional média no parto foi 
38 semanas, sendo a via de parto a cesariana em 
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11 casos e parto vaginal em 47 (10 instrumentados). 
A HPP foi classificada como imediata (primeiras 24 
horas após o parto) em 45 casos (77,6%) e tardia 
(24horas-12semanas após o parto) em 13 (22,4%). 
Etiologicamente verificaram-se 35 casos (60,3%) 
de atonia uterina, 20 de retenção placentar, 2 lace-
rações do tracto genital e 2 casos de coagulopatia. 
A conduta nos casos de atonia uterina foi maiorita-
riamente conservadora com controlo da HPP após 
massagem uterina e administração de uterotónicos, 
com necessidade de realização de suturas compres-
sivas num caso e histerectomia abdominal em dois. 
Realizou-se curetagem uterina em todos os casos de 
retenção de restos placentares. Registaram-se como 
complicações 47 casos de anemia, 36% com neces-
sidade de transfusão sanguínea.
Conclusões: A HPP é uma emergência obstétrica, 
salientando-se a importância do seu reconhecimento 
clínico e diagnóstico etiológico precoce, assim como 
uma conduta multidisciplinar atempada, minimizando 
a morbimortalidade materna associada.

0278
A INTERPRETAÇÃO DA QUEIXA CLÍNICA NO 
DIAGNÓSTICO INCONTINÊNCIA URINÁRIA 
DE ESFORÇO - A NOSSA EXPERIÊNCIA NOS 
ÚLTIMOS 3 ANOS

Mariana Torgal1, Joana Faria2, Cristina Vilhena1, 
Cátia Gameiro1, José Luís Metello1, Águeda Vieira1, 
Vítor Gonçalves1

1Hospital Garcia de Orta, Almada, Portugal, 2Hospital 
Dona Estefânia, Lisboa, Portugal

Introdução: A Incontinência Urinária define-se, se-
gundo a International Continence Society, como a 
perda involuntária de urina, pela uretra, capaz de 
provocar um desconforto social e higiénico e que 
pode ser objetivamente demonstrada. A Incontinên-
cia urinária de esforço (IUE) é o tipo de incontinência 
urinária mais frequente na mulher e define-se pela 
perda involuntária de urina com o esforço.
Objectivo: Correlacionar as queixas de IUE com o 
resultado do estudo urodinâmico (EU).
Material e Métodos: Estudo retrospectivo com con-
sulta do processo clínico de 102 doentes consecuti-
vas, submetidas a estudo urodinâmico (EU) por quei-
xas de incontinência urinária esforço (IUE) ou mista 
(IUM), classificadas de acordo com uma anamnese 
padronizada, atendidas no período de Janeiro de 
2007 a Dezembro de 2009 no nosso Serviço. Para 

a realização do EU, procedeu-se à redução de pro-
lapso uro-genital com compressa sempre que a situ-
ação o exigisse.
Resultados: Em análise.
Discussão: A história clínica associada ao exame fí-
sico tem importância no manejo da incontinência uri-
nária. Contudo, e de acordo com a própria definição 
de Incontinência Urinária, os dados clínicos devem 
ser documentados com perdas de urina objectiva-
mente demonstradas. Para tal, e apesar do cresci-
mento da ecografia do pavimento pélvico, o exame 
urodinâmico continua a ser o estudo padrão para 
avaliação desta patologia.

0279
HEMORRAGIA VAGINAL PÓS-HISTERECTOMIA: 
UM CASO RARO DE ENDOMETRIOSE RECTO-
VAGINAL GRAVE

Inês Rato, Samuel Ribeiro, Andreia Rodrigues, Ana 
Rodrigues, C. Calhaz-Jorge
Hospital de santa Maria, Lisboa, Portugal

Introdução: Hemorragias vaginais pós histerectomia 
total são raras, sendo os focos endometrióticos da 
cúpula vaginal uma das causas.
A endometriose é uma doença crónica e progressi-
va que afecta mulheres em idade reprodutiva e que 
se pode manifestar por dor pélvica e infertilidade. O 
tratamento médico desta doença tem como principal 
objectivo a indução de um estado de hipoestrogenis-
mo, no entanto está associado a uma elevada taxa 
de recorrência da doença. Nestes casos o tratamen-
to cirúrgico é uma alternativa, e em casos extremos 
de endometriose grave e dor pélvica crónica debili-
tante poderá ser realizada histerectomia total e oofo-
rectomia uni ou bilateral.
Caso: CSAVD, sexo feminino, nulípara, 31 anos, an-
tecedentes cirúrgicos de quistectomia via laparoscó-
pica do ovário esquerdo em 2004, quistectomia do 
ovário esquerdo via laparotómica em 2005 e histe-
rectomia total com conservação de anexo direito aos 
28 anos (2007) para tratamento de endometriose. 
Surge, 3 anos depois (2010), com hemorragias va-
ginais e rectorragias cíclicas. Nos exames comple-
mentares de diagnóstico documentou-se a presença 
de dois implantes de endometriose profunda no sep-
to recto-vaginal, aderente ao ovário reminiscente, à 
cúpula vaginal e à parede anterior da sigmoideia e 
recto. A doente foi submetida a ooforectomia direita 
(ovário sem formações quísticas), colpectomia par-
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cial e rectosigmoidectomia anterior baixa para reso-
lução dos sintomas.
Comentário: O presente trabalho descreve um caso 
raro de recorrência de endometriose que se mani-
festa por hemorragias vaginais e rectorragias cíclicas 
numa doente histerectomizada. A revisão da biblio-
grafia revela escassos casos publicados de hemor-
ragias vaginais pós-histerectomia. A endometriose é 
uma entidade clínica benigna que pode, no entanto, 
ter um comportamento invasivo e necessitar de tera-
pêuticas cirúrgicas agressivas.

0280
METRORRAGIA PÓS-MENOPAUSA: UM CASO 
DE STRUMA OVARII E ADENOCARCINOMA 
ENDOMETRIAL

Ana Vanessa Santos, Irina Ramilo, Rui Gomes, 
Adriana Franco, Gonçalo Dias, Gustavo Mendinhos, 
Fernando Igreja, Silva Pereira
Hospital Fernando Fonseca, Amadora, Portugal

Introdução: Struma ovarii consiste na presença de 
tecido tiroideu num tumor ovárico. Habitualmente 
manifesta-se como uma massa pélvica e menos fre-
quentemente com sintomas de hipertiroidismo, ascite 
ou hidrotórax. Pode ocorrer o aparecimento de can-
cro no tecido de struma ovarii, sendo mais frequente 
apresentar aspectos citoarquitecturais compatíveis 
com carcinoma papilar.
Metodologia: consulta de registos clínicos, exames 
complementares de diagnóstico e pesquisa bibliográfica.
Resultados: Neste trabalho apresentamos o caso 
de uma doente de 58 anos com um episódio de me-
trorragia pós-menopausa. Durante a investigação foi 
detectada uma massa pélvica sólida, heterogénea, 
mal definida, suspeita, com provável origem anexial 
ou uterina. A histeroscopia revelou pólipo endome-
trial com áreas de necrose e espessamento endome-
trial. Foi realizada laparotomia exploradora onde se 
identificou massa anexial volumosa cujo exame ex-
temporâneo mostrou carcinoma do ovário. Foi então 
realizada histerectomia total + anexectomia bilateral 
+ linfadenectomia pélvica + omentectomia + biop-
sias. O diagnóstico histológico definitivo foi compatí-
vel com struma ovarii e adenocarcinoma endometrial 
em pólipo – estádio IA. Actualmente encontra-se cli-
nicamente bem, em vigilância em consulta.
Conclusão: Este caso ilustra uma situação em que 
os dados dos exames complementares de diagnós-
tico foram muito sugestivos de neoplasia maligna do 

ovário que não foi confirmada no exame anatomo-
patológico definitivo em associação com a descober-
ta de patologia maligna endometrial em pólipo.

0281
CONIZAÇÃO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS: 
AVALIAÇÃO DE 558 CASOS

Cátia Gameiro, José Metello, Cristina Vilhena, Ana 
Quintas, João Saraiva
Hospital Garcia de Orta, Almada, Portugal

Introdução: Portugal encontra-se entre os países da 
Europa com maior incidência de cancro do colo do 
útero. A conização cervical é um procedimento diag-
nóstico e muitas vezes terapêutico para esta patolo-
gia sendo por isso importante a avaliação dos resul-
tados obtidos.
Objectivo: Avaliação dos resultados anatomo-pato-
lógicos realizados durante os últimos 5 anos no de-
partamento de colposcopia do nosso hospital.
Métodos: Estudo retrospectivo das peças de coni-
zação obtidas entre Janeiro de 2005 e Dezembro de 
2009. As variáveis consideradas foram: idade, resul-
tado anatomo-patológico e sua variação por grupos 
de idade (<20; 20-29;30-39;40-49;50-59;>=60), re-
sultados das margens, resultados das curetagens 
endocervicais.
Resultados: Foram realizadas 558 conizações nos 
últimos 5 anos. A média de idades foi 39,1 anos (17 
a 79). Os resultados anatomo-patológicos foram: 
normal- 19,4%; CIN1-14,3%; CIN2/3-57,9%; carcino-
ma-7,5%.

As mulheres com idades compreendidas entre 
30-39 anos, constituem o maior grupo da amostra 
(40,1%), seguidas do grupo 40-49 anos (28,7%). O 
resultado nessas mulheres foi compatível com carci-
noma em 8,0% e 4,4%, respectivamente. O grupo de 
idades 50-59 anos, foi o que apresentou maior per-
centagem de carcinomas nesta amostra (13,0%). No 
grupo de mulheres com menos de 20 anos (n=6), 50% 
apresentava lesão de alto grau e 50% lesão de bai-
xo grau. No grupo de mulheres com mais de 60 anos 
(n=26), 46,2% apresentavam lesões de alto grau, sen-
do que 11,5% (n=3) apresentavam carcinoma.

Resultados das margens do cone foi: margem 
exocervical livre em 77,7%; margem endocervical li-
vre 80,5%.

Curetagem endocervical foi realizada em 32,8% 
dos casos. Os resultados foram: normal em 86,9%; 
alto grau em 7,8%; carcinoma em 1,6%.
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Discussão e conclusão: Comparando com outros 
resultados, obtivemos um elevado número de cones 
normais ou com lesões de baixo grau. Das 108 mu-
lhers com resultado normal, 14,8% têm uma coni-
zação prévia. Uma análise às citologias ou biopsias 
prévias a estas conizações encontra-se em curso.

0282
OBSTRUÇÃO INTESTINAL E PERITONITE 
MECONIAL - DIAGNÓSTICO PRÉ-NATAL CASO 
CLÍNICO 

Inês Vaz1, Vânia Ferreira1, João Moreira Pinto2, 
Angélica Osório2, José Cidade-Rodrigues2, Maria 
José Mendes1, Madalena Moreira1, Maria do Céu 
Rodrigues1

1Centro Hospitalar do Porto - Maternidade Júlio Dinis, 
Porto, Portugal, 2Centro Hospitalar do Porto - Hospital 
Maria Pia, Porto, Portugal

Introdução: A atrésia jejunoileal é a principal causa 
de obstrução intestinal neonatal.

O seu prognóstico melhorou consideravelmente 
nos últimos anos, devido a uma melhor compreen-
são da fisiologia intestinal e dos factores etiológicos 
da doença, e aos avanços no diagnóstico pré-natal e 
nos cuidados cirúrgicos neonatais.
Objectivos e Metodologia: Apresentação e discus-
são de caso clínico. Consulta bibliográfica.
Caso Clínico: Os autores apresentam um caso de 
ascite-meconial e dilatação intestinal com diagnós-
tico pré-natal de obstrução intestinal às 30 semanas 
de gestação (gravidez não vigiada até à data).

O exame ecográfico revelou ascite, sinais de pe-
ritonite meconial e ansas intestinais marcadamente 
dilatadas, mostrando peristalse activa. O pico de 
velocidade sistólica na artéria cerebral média (MCA-
PSU) sugeriu anemia leve. Na amniocentese, o líqui-
do amniótico apresentava-se tingido de sangue es-
curo. Foram excluídas infecções congénitas, fibrose 
cística e anomalias cromossómicas.

A monitorização cuidadosa do feto revelou um 
desaparecimento gradual da ascite e redução da di-
latação intestinal, persistindo uma área cística hipe-
recogénica no adbómen fetal.

A grávida foi vigiada de forma conservadora até o 
parto, que decorreu por via vaginal, às 38 semanas. 
O recém-nascido apresentava 2680g, IA 8/10. Sete 
horas após o nascimento foi submetido a laparotomia 
exploradora na qual se confirmou a presença de uma 
atrésia ileal (tipo III). Procedeu-se a ressecção do seg-

mento afectado e anastomose ileal (técnica de Nixon). 
Verificou-se a presença de um pseudocisto meconial.

O recém-nascido recuperou sem intercorrências.
Conclusão: A maioria dos casos de atrésia intes-

tinal ocorre na sequência de eventos isquémicos: 
hipotensão arterial, acidente vascular, volvo, invagi-
nação e cocaína.

Neste caso, ocorreu provavelmente um evento 
mecânico, causando não só uma deficiência vascu-
lar, que conduziu a uma atrésia ileal, mas também 
uma perfuração intestinal representada por um pseu-
docisto meconial.

A ecografia pré-natal é uma forma preciosa de 
garantir um diagnóstico atempado e tratamento ade-
quado, proporcionando um resultado favorável nes-
tas pacientes.

0283
TERAPIA HORMONAL DE SUBSTITUIÇÃO NA 
ADOLESCÊNCIA

Ines Vaz, Vânia Ferreira, Teresa Oliveira, Eugénia 
Fernandes
Centro Hospitalar do Porto-Maternidade Júlio Dinis, 
Porto, Portugal

Introdução: A prescrição de terapêutica hormonal 
de substituição (THS) na adolescência é cada vez 
mais frequente no âmbito da ginecologia pediátrica, 
endocrinologia e medicina do adolescente. Em mui-
tos casos clínicos de hipogonadismo na adolescên-
cia, a terapêutica hormonal tem um papel decisivo 
na indução e/ou manutenção do desenvolvimento 
pubertário.
Objectivos: Os autores propõem apresentar uma 
revisão das últimas publicações neste âmbito, de for-
ma a salientar os seguintes aspectos: indicações e 
objectivos da THS, posologia e via de administração, 
efeitos no sistema cardiovascular e no metabolismo 
ósseo, e compliance da doente.
Metodologia: Revisão bibliográfica.
Resultados: A THS é fundamental em muitas ado-
lescentes, por diversas patologias com um ponto co-
mum: o hipogonadismo. Algumas doentes necessi-
tam do tratamento para induzir a puberdade, outras 
simplesmente como forma de manutenção após per-
da da função hormonal normal.

Os esquemas tri-fásicos (Fase 1: desenvolvimen-
to mamário; Fase 2: indução da menarca; Fase 3: 
manutenção), com dosagens crescentes de estro-
génios, parecem ser benéficos. Idealmente, devem 
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utilizar-se fármacos semelhantes às hormonas en-
dógenas, por via transdérmica. A THS tem mostrado 
benefícios a médio e longo prazo na saúde cardio-
vascular e no metabolismo ósseo.

A adesão à terapêutica é fundamental e facilitada 
pelos novos fármacos disponíveis no mercado. A ado-
lescente dispõe actualmente de uma maior escolha, 
respeitando as suas preferências e necessidades.
Conclusões: O objectivo primordial da THS é resta-
belecer o ambiente hormonal normal em adolescen-
tes com hipogonadismo.

O maior desafio clínico está na determinação do 
regime farmacológico ideal para cada adolescente.

Apesar do elevado número de adolescentes a 
quem a THS é prescrita, poucos estudos prospecti-
vos foram realizados até à data. No entanto, as op-
ções terapêuticas apresentadas parecem ter bons 
resultados e são de fácil prescrição por todos os mé-
dicos dedicados ao seguimento das adolescentes.

0284
DELECÇÃO PARCIAL DO CROMOSSOMA X – 
CASO CLÍNICO

Inês Vaz, Vânia Ferreira, Rosa Maria Rodrigues, 
Luísa Sousa, Joana Mesquita
Centro Hospitalar do Porto-Maternidade Júlio Dinis, 
Porto, Portugal

Introdução: A insuficiência ovárica prematura pode 
apresentar diferentes etiologias. Entre outras, pode 
estar associada a doenças auto-imunes ou genéticas, 
como as anomalias estruturais do cromossoma X.
O seu diagnóstico deve ser sempre considerado no 
estudo de uma amenorreia secundária.
Objectivos: Salientar a importância do estudo atem-
pado da insuficiência ovárica prematura, bem como a 
sua orientação etiológica passo-a-passo.
Metodologia: Consulta bilbiográfica. Consulta do 
processo clínico.
Caso Clínico: Descreve-se o caso de uma pacien-
te de 29 anos, nuligesta, com um desenvolvimento 
pubertário normal, que apresentava uma amenorreia 
secundária.

Analiticamente, verificou-se uma elevação persis-
tente da FSH, sugerindo o diagnóstico de insuficiên-
cia ovárica prematura.

Como antecedentes relevantes, salientam-se 
duas familiares com o diagnóstico de tiroidite auto-
imune, no entanto, nenhuma apresentava história de 
insuficiência ovárica.

A avaliação diagnóstica excluiu, entre outras, alte-
rações auto-imunes tiroideias. O cariótipo revelou uma 
delecção parcial do braço longo do cromossoma X.

Após o diagnóstico, o casal optou por fertilização 
in vitro com recurso a óvulos de dadora.

Encontra-se actualmente no terceiro trimestre da 
gravidez.
Conclusões: No caso apresentado, foi estabelecido 
precocemente o diagnóstico de insuficiência ovári-
ca. Inicialmente, de acordo com a história familiar, 
considerou-se uma provável causa auto-imune. No 
entanto, o estudo genético confirmou uma anomalia 
estrutural do cromossoma X.

Actualmente, graças ao desenvolvimento das téc-
nicas de procriação medicamente assistida, é pos-
sível oferecer a estes casais métodos reprodutivos 
alternativos.

0285
AMNIOCENTESES REALIZADAS NO HOSPITAL 
FERNANDO FONSECA – EXPERIÊNCIA DE 5 
ANOS.

Gonçalo Dias, Adriana Franco, Vanessa Santos, 
Irina Ramilo, Ana Paula Ferreira, Ana Paula Santos, 
Isilda Rocha
Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca, Amadora, Portugal

Introdução: O diagnóstico pré-natal com a análise ci-
togenética é reconhecido, há mais de 20 anos, como 
um método seguro e fidedigno para os casais com 
um risco aumentado de terem um filho com uma alte-
ração cromossómica. Em Portugal, a amniocentese 
é o procedimento diagnóstico invasivo mais comum.
Material e Métodos: Avaliação retrospectiva de 2042 
casos de amniocenteses, realizadas na nossa insti-
tuição, entre Janeiro de 2005 e Dezembro de 2009, 
averiguando a indicação e o resultado obtido.
Resultados: As indicações mais frequentes para a 
realização de amniocentese foram: a idade materna 
superior a 35 anos (1483), as anomalias ecográficas 
(161) e os marcadores bioquímicos positivos (68).

Em 64 casos (3.1%) foram detectadas anomalias 
cromossómicas, das quais 34 (53%) corresponderam 
a Síndrome de Down e 14 a Síndrome de Edwards. 
Observaram-se, ainda, 4 casos de mosaicismo e 4 
casos de Síndrome de Turner.
Conclusões: Os resultados obtidos estão de acordo 
com a literatura: a indicação mais frequente para am-
niocentese foi idade materna superior a 35 anos e a 
maioria dos cariótipos obtidos eram normais.
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0286
SÍNDROME ANTICORPO ANTIFOSFOLÍPIDO 
PRIMÁRIO E DESFECHO PERINATAL: A 
EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO TERCIÁRIO

Bruno Carrilho1, Rita Torres1, Teresa Tomé1, Fátima 
Serrano1

1Maternidade Dr. Alfredo da Costa, Lisboa, Portugal, 
2Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova 
de Lisboa, Lisboa, Portugal

Introdução: O síndrome anticorpo antifosfolípido 
(SAAF) associa-se a morte fetal in utero, restrição 
do crescimento fetal (RCF), parto pré-termo e várias 
complicações perinatais.
Objectivo: Avaliar o desfecho perinatal em mulheres 
com SAAF primário.
Material e Métodos: Estudo de 73 gestações sim-
ples consecutivas de 58 mulheres com SAAF pri-
mário, vigiadas na nossa instituição entre Janeiro 
de 1994 e Setembro de 2010, cuja gravidez evoluiu 
para além da viabilidade. Todas as mulheres preen-
chiam os critérios para diagnóstico de SAAF. 74,14% 
(n=43) tinham história prévia de complicações obsté-
tricas e 32,7% (n=17) de eventos tromboembólicos. 
O anticoagulante lúpico, o anticorpo anti-cardiolipina 
e anti-B2-glicoproteína-1 eram positivos, em 2 de-
terminações com pelo menos 6 semanas de inter-
valo, em 69% (n=40), 81% (n=47) e 36,2% (n=21) 
das mulheres, respectivamente. Todas as mulheres 
efectuaram tratamento com aspirina em baixa dose 
e heparina de baixo peso molecular (HBPM). Revi-
mos os processos de todos os recém-nascidos (RN) 
e avaliámos a incidência da prematuridade, peso ao 
nascer, asfixia perinatal, morbi e mortalidade neona-
tal, necessidade de cuidados intensivos, dias de in-
ternamento e diagnósticos à data da alta.
Resultados: A idade gestacional mediana na altu-
ra do parto foi 38 semanas gestacionais (mínimo 24, 
máximo 40) e 20,5% dos RN nasceram prematuros 
(n=15). O peso médio dos RN foi 2906g ± 726,26, 
sendo 13,7% (n=10) leves para idade gestacional 
(LIG). Verificou-se um caso de morte fetal in utero às 
31 semanas gestacionais. Dezasseis RN tiveram ne-
cessidade de cuidados neonatais especiais. O diag-
nóstico à data da alta mais frequente foi Síndrome 
de Dificuldade Respiratória (SDR) ligeiro, verificado 
apenas nos RN prematuros. Não houve mortalidade 
neonatal.
Conclusões: O tratamento combinado de aspirina 
e HBPM, associado a uma vigilância materno-fetal 
apertada, melhora significativamente o desfecho pe-

rinatal no SAAF primário. Contudo a doença mater-
na condiciona per si uma morbimortalidade perinatal 
não desprezível.

0287
ESTERILIZAÇÃO HISTEROSCÓPICA COM 
COLOCAÇÃO DE MICRO-IMPLANTES TUBARES 
– EXPERIÊNCIA DE 7 ANOS

Joana Raquel Silva, Ilda Rocha, António Barbosa, 
Ana Paula Santos
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho EPE, 
Vila Nova de Gaia, Portugal

Introdução: A esterilização definitiva por via histe-
roscópica é uma opção de contracepção definitiva 
eficaz e minimamente invasiva.
Objectivos: Apresentar e avaliar os resultados e a 
experiência da Instituição na esterilização feminina, 
através da colocação de micro-implantes tubares por 
via histeroscópica (método Essure®).
Metodologia: Estudo retrospectivo, com consulta de 
processos clínicos e inquéritos por via telefónica.
Resultados: Realização de 118 procedimentos em 
regime de ambulatório, desde Maio de 2003 até Ju-
nho de 2010. Idade média de 36,6 anos (25-45). Ín-
dice de massa corporal médio de 24,7kg/m2. 88% 
com paridade superior a 2, sendo que 28,8% tinham 
antecedentes de, pelo menos, uma cesariana. Asso-
ciação a patologias médicas em 31,4%. O anticon-
cepcional oral foi o método prévio mais utilizado. 
Procedimento efectuado sem anestesia em 50% dos 
casos; 23% das utentes consideram-no como dolo-
roso. A taxa de sucesso na colocação foi de 93,2% 
(110), com procedimento em dois tempos em 5% dos 
casos. A visualização dos ostia tubares foi o princi-
pal factor na falha da colocação. 5% dos casos sem 
follow-up. 83,9% efectuaram raio X pélvico e 17,3% 
histerossalpingografia. No seguimento a longo pra-
zo, 12% das utentes relataram alterações do padrão 
menstrual (8% com menometrorragias). 1 caso com 
quadro de dor pélvica e síndrome febril prolonga-
do: histerectomia e anexectomia bilateral, 21 meses 
após a colocação dos micro-implantes, com expul-
são unilateral 3 meses antes (19 meses após o pro-
cedimento). Sem registo de gravidezes até à data. 
90% das utentes referem nível de satisfação 5 (muito 
satisfeitas; classificação de 1 a 5), quando questiona-
das, por via telefónica, sobre o método.
Conclusões: Os resultados da Instituição são fa-
voráveis, com taxas de sucesso sobreponíveis ao 
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relatado na literatura. A esterilização histeroscópica 
apresenta-se como uma escolha segura e com níveis 
elevados de eficácia, não requerendo hospitalização 
ou mesmo anestesia, sendo o grau de satisfação das 
utentes também elevado.

0288
GRAVIDEZ GEMELAR EM TRANSPLANTADA 
RENAL E MEDULAR. CASO CLÍNICO

Vera Ramos, Anabel Ferreira, Mariana Tavares, Né-
lia Bento, Etelvina Fonseca, Maria São José Pais, 
Luis Freitas, Paulo Moura
Serviço de Obstetricia, Hospitais da Universidade de 
Coimbra, Coimbra, Portugal

Caso Clínico: L. S. S. P., 28 anos, raça negra, G1P0, 
com antecedentes de drepanocitose submetida a 
transplante medular aos 13 anos de idade e dois 
transplantes renais à esquerda por insuficiência renal 
crónica (último transplante renal em 2008). Sob imu-
nossupresão com tacrolimus, micofenolato de mofetil 
e prednisona. Hábitos tabágicos de 2 a 3 cigarros/
dia. Antecedentes familiares de drepanocitose (pai, 
mãe e duas irmãs gémeas já falecidas). Recorre ao 
Serviço de Urgência dos Hospitais da Universidade 
de Coimbra, por distensão abdominal e algias pélvi-
cas. A ecografia abdominal revelou gravidez gemelar 

bicorial biamniótica de 20 semanas. Solicitada cola-
boração do Serviço de Obstetrícia. Analiticamente 
apresentava creatinémia de 0,82 mg/dL, uricémia de 
4,6 mg/dL, hemoglobina 11,6g/dL, e 55 000 plaque-
tas, proteinúria de 366,6 mg/24h e sumária de urina 
tipo II sem alterações. Serologias normais. Grupo de 
sangue A Rh + com teste de Coombs indirecto ne-
gativo. Suspendeu o micofenolato de mofetil. Iniciou 
terapêutica com ferro, cálcio, ácido fólico e vitamina 
D. Foi seguida em consulta de Nefrologia/Obstetrícia 
e Gravidez Múltipla. Realizou controlo analítico bis-
semanal com normalização do número de plaquetas, 
e diminuição dos valores de hemoglobina, atingindo 
9,8 d/dL com 29% de hematócrito; estudo da função 
renal sempre sem alterações. Manteve-se normoten-
sa e sem queixas durante a gravidez. Às 28 semanas 
foi diagnosticado crescimento fetal discordante, com 
restrição de crescimento intra-uterino (RCIU) no 2º 
feto, índice líquido normal e Doppler da artéria um-
bilical normal, sendo internada para corticoterapia 
e vigilância. Às 30 semanas é novamente internada 
por RCIU do 2º feto (PAB p5; IP do Doppler da Ar-
téria Umbilical >p90; diminuição subjectiva de LA) 
mantendo vigilância materno-fetal. Às 35 semanas é 
decidida indução do trabalho de parto com dinopros-
tona. Parto vaginal, com 1º RN do sexo masculino, 
1934, 9/10 e 2º RN do sexo masculino, 2186g, 9/10. 
Puerpério decorreu sem complicações e fez aleita-
mento artificial. Alta ao 6º dia.
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was conducted.

2. All texts should be submitted double spaced, using an 11-point Times 
New Roman font.  

3. The structure and maximum dimensions (excluding references) of the main 
manuscript vary according to the type of article:
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