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Resumo  
Introdução: A ocorrência de PEP na gravidez é uma complicação rara e potencialmente fatal. Define-se como 
presença de ar na cavidade pleural devido à rotura de pequenas bolhas de gás ou lesões subpleurais, 
particularmente nos ápices pulmonares. Um diagnóstico precoce é essencial, visto que a hipóxia na gravidez é mal 
tolerada.  

Resultados e Conclusões: Grávida de 22 anos, nulípara, vigiada sem intercorrências, sem antecedentes 
relevantes, recorreu ao SU às 34 semanas, por dispneia súbita e toracalgia direita. Ao exame objetivo, diminuição 
do murmúrio vesicular no hemitórax direito. Rx-Tórax evidenciou pneumotórax direito. Colaboração de 
Pneumologia, com introdução de catéter pleural sob drenagem ativa. Controlos imagiológicos regulares com 
persistência de pneumotórax a nível apical. Por persistência do quadro, após discussão com Cirurgia Cardio-
Torácica substituído catéter pleural por tubo de toracostomia. Vigilância materno-fetal sem intercorrências, 
decidindo-se cesariana às 37 semanas devido ao risco de agravamento clínico durante trabalho de parto, que 
decorreu sem intercorrências. Efetuada TC-Tórax, sem evidência de pneumotórax, tendo-se efetuado clampagem. 
Após controlo imagiológico, verificou-se recorrência. Optou-se por atitude expectante, com evidencia de expansão 
pulmonar mantida posteriormente com remoção do dreno e programada alta. Este caso demonstra a importância 
da colaboração multidisciplinar com procedimentos minimamente invasivos, sem aumento de morbi-mortalidade 
materno-fetal.  
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LITERATURA 
Mariana Marques1; Sara Abrantes1; André Pereira1; Esmeralda Barbosa1; Teresa Diniz Da Costa1; Antónia Nazaré1 
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Resumo  

Introdução: As malformações uterinas congénitas resultam de um desenvolvimento anómalo dos ductos 
paramesonéfricos com uma prevalência estimada de 4-7%. 

Caso clínico: Primípara, 25 anos, com diagnóstico de útero bicorpóreo completo no 1º trimestre, recorreu ao serviço 
de urgência às 18 semanas de gestação por dor na fossa ilíaca direita com irradiação ao hipocôndrio direito e 
agravamento em decúbito dorsal, objetivada ao exame clínico. Ecograficamente, de notar gravidez sem alterações 
e presença de moderada quantidade de líquido livre intra-peritoneal; analiticamente, apenas a destacar leucocitose 
de 20.000. Após 12 horas em vigilância clínica, por agravamento clínico e laboratorial, repetiu ecografia que revelou 
aumento da quantidade de líquido livre intra-peritoneal associada a gravidez extrauterina com feto morto. Foi 
submetida a laparotomia exploradora emergente com evidência de hemiútero com cavidade rudimentar rota e 
estruturas fetais na cavidade abdominal, tendo sido realizada excisão de cavidade rudimentar. O exame 
histopatológico revelou percretismo placentar associado a rotura da parede uterina. 

Conclusão: Nos casos de hemiúteros, dado o risco aumentado de aborto espontâneo, gravidez ectópica e rotura 
uterina, e a taxa de nados-vivos ser de apenas 29%, a remoção cirúrgica profilática da cavidade rudimentar está 
recomendada para otimização dos desfechos obstétricos. 
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PO03 - MANIFESTAÇÕES DE LÚPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO NA GRAVIDEZ: A PROPÓSITO DE UM 
CASO CLÍNICO 
Maria Inês Sousa1; António Costa Braga1; Jorge Costa Braga1 
1 - CMIN - CHUP 
 

Resumo 

Introdução 

O Lúpus Eritematoso Sistémico (LES) é uma doença autoimune, que afeta predominantemente mulheres em idade 
reprodutiva. Na gestação, associa-se a um risco aumentado de pré-eclâmpsia, restrição de crescimento fetal (RCF) 
e parto pré-termo. 

Caso Clínico 

Uma mulher com antecedentes de Síndrome Antifosfolípido Primário e provável LES foi referenciada à consulta de 
Medicina Materno-Fetal, já medicada com aspirina, enoxaparina e hidroxicloroquina. 

Às 26 semanas de gestação, diagnosticou-se uma RCF precoce. Às 28 semanas, foi internada para vigilância, 
após um episódio de pericardite aguda, tratada com colchicina e prednisolona. Às 31 semanas constatou-se um 
crescimento fetal no P3, associado a um rácio cérebro-placentar < P5 e um IP do ducto venoso > P95. 

Procedeu-se a uma cesariana eletiva, às 32 semanas, da qual resultou um recém-nascido com 1425g, índice de 
Apgar 8/9/10, com evolução favorável e um desenvolvimento adequado até à data. Durante o puerpério, a mãe 
iniciou o desmame da corticoterapia, sem agravamento clínico. 

Conclusões 

Neste caso, a pericardite foi interpretada como uma manifestação de LES. Concomitantemente, a insuficiência 
placentária é uma manifestação por vezes associada a fenómenos de autoimunidade. Este caso é ilustrativo da 
importância de uma vigilância materno-fetal ativa na prevenção de desfechos obstétricos adversos.  
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Resumo  
Introdução:  
A ocorrência de Linfoma Não-Hodgkin na gravidez é uma situação rara. 

Descreve-se o caso de uma primigesta de 35 anos, com antecedentes de atopia, admitida por pré-eclâmpsia grave 
às 35 semanas de gestação. O trabalho de parto foi induzido, resultando num parto eutócico.  

A parturiente desenvolveu quadro de polipneia, ortopneia e tosse persistente, mantendo hipertensão, com 
estabilidade hemodinâmica e saturação de O2 normal. À auscultação pulmonar, o murmúrio vesicular estava 
ausente à esquerda. A radiografia de tórax revelou hipotransparência do campo pulmonar esquerdo. A tomografia 
computorizada revelou volumoso derrame pericárdico e massa mediastínica anterior com 18cm, com compressão 
da artéria pulmonar e do brônquio principal esquerdos.  

O estudo anatomopatológico a partir de biópsia incisional e a ausência de linfoma noutra localização estabeleceram 
o diagnóstico de linfoma difuso de grandes células B primário do mediastino. 

Após avaliação por Hematologia, iniciou quimioterapia com R-CHOP na quarta semana pós-parto. Na avaliação 
interina após 3 ciclos documentou-se resposta completa. 

O diagnóstico de linfoma do mediastino na gravidez constitui um desafio pela sobreposição dos sintomas com 
alterações fisiológicas e patologia própria da gravidez. O linfoma não-Hodgkin parece agravar o estado de 
hipercoagulabilidade induzido pela gravidez, aumentando o risco de fenómenos tromboembólicos e pré-eclampsia. 
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Resumo  
Introdução: A torção anexial é um evento raro no 3º trimestre da gravidez. A apresentação clínica é inespecífica, 
sendo importante um elevado nível de suspeição para o diagnóstico e tratamento atempado. 

Caso clínico: Grávida de 24 anos, G2P1, recorreu ao serviço de urgência às 37 semanas de gestação por dor tipo 
cólica no flanco esquerdo com 15 horas de evolução, de agravamento progressivo, sem alívio com analgesia.  

À observação apresentava sinais vitais normais, altura do fundo uterino concordante com a idade gestacional, 
tónus uterino normal e dor abdominal difusa, com defesa nos quadrantes esquerdos, sem outras alterações. 
Apresentava perfil biofísico fetal 10/10, com achados ecográficos de estrutura quística simples com 9cm a nível do 
hipocôndrio esquerdo, aparentemente na dependência do ovário, cujo estudo vascular não foi acessível. 
Analiticamente evidenciava ligeira leucocitose e trombocitose.  

Foi colocada a hipótese diagnóstica de torção anexial, confirmada intraoperatoriamente. Procedeu-se a laparotomia 
com extração fetal, destorção anexial e quistectomia. O estudo histológico revelou cistadenoma mucinoso.  

Conclusão: O diagnóstico de torção anexial é desafiante, dada a alteração da anatomia abdomino-pélvica e as 
várias causas possíveis de dor aguda na gravidez de termo. Um diagnóstico célere com intervenção cirúrgica 
atempada são essenciais para a prevenção de complicações materno-fetais. 
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Resumo  
Introdução: As arritmias consideram-se complicações cardíacas frequentes na gravidez. As taquicardias 
supraventriculares (TSV) são as mais comuns em mulheres de idade reprodutiva, podendo associar-se a maior 
morbilidade materna e fetal. 

Trata-se de uma grávida de 30 semanas e 2 dias, 37 anos, GIIPI, com queixas persistentes de palpitações, fadiga e 
taquicardia mantida desde as 19 semanas, de agravamento progressivo. Medicada com beta-bloqueantes desde as 
24 semanas, negava síncope, dispneia ou dor torácica. Antecedentes pessoais de obesidade e carcinoma da 
tiróide, sendo portadora do gene de miocardiopatia dilatada com fenótipo negativo (AD) 

Foi encaminhada ao SU de Cardiologia, hemodinamicamente estável, sem alterações analíticas relevantes, 
demonstrando-se no ECG uma TSV (FC 145bpm). 

Após múltiplas tentativas infrutíferas de cessação da taquiarritmia com manobras vagais e farmacológicas, foi 
proposto estudo eletrofisiológico sem fluoroscopia que revelou taquicardia auricular focal direita. Realizou-se 
ablação por cateter com radiofrequência, com cessação da taquicardia e sem recorrência. 

Parto eutócico às 39 semanas e 2 dias, RN feminino, 3870 gramas (Apgar 9/10/10). Estabilidade hemodinâmica 
mantida, com alta 48 horas após parto. 

Palpitações e fadiga são comuns na gravidez sendo essencial o diagnóstico diferencial. O tratamento de arritmias 
na gravidez pode ser desafiante, podendo a ablação por cateter ser a terapêutica definitiva. 
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PO07 - ROTURA ESPONTÂNEA DE ANGIOMIOLIPOMA RENAL NA GRAVIDEZ 
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Resumo  
Introdução: O angiomiolipoma renal é uma neoplasia benigna constituída por adipócitos, músculo liso e vasos. 
Embora extremamente rara, a sua rotura na gravidez pode ser fatal. O tratamento preferencial é o conservador, 
embora a urgência clínica possa ditar uma abordagem diferente. 

Grávida 43 anos, com 3 cesarianas anteriores e antecedentes de Hipertensão Arterial, admitida às 35 semanas de 
gestação por dor lombar à esquerda com irradiação para o flanco. Na observação sem perdas, 
hemodinamicamente estável, CTG tranquilizador sem contractilidade e colo formado fechado. Com murphy renal 
positivo sem alívio sintomático após analgesia, colhidas análises com evidência de anemia, ligeira leucocitose e 
PCR 1mg/dL, sem alterações urinárias. Realizada ecografia renal e posterior RMN de urgência identificando-se 
nódulo heterogéneo (6,5x6x5,8cm) a sugerir possível angiomiolipoma com evidência de hemorragia aguda 
(volumosa coleção perirrenal com 3cm de espessura). Por impossibilidade de controlo da dor e agravamento do 
equilíbrio hemodinâmico, realizadas no mesmo tempo cirúrgico cesariana urgente com extração de recém-nascido 
com 2500g, IA 9/10 e laparotomia exploradora do espaço retroperitoneal. Confirmados achados imagiológicos, 
colhidas biópsias e colocação de dreno no espaço retroperitoneal sem abertura da fáscia de Gerota. Alta no 5º dia 
pós-operatório com resolução do quadro em 6 meses.  
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PO08 - EDEMA AGUDO DO PULMÃO EM CONTEXTO DE PRÉ-ECLÂMPSIA GRAVE 
Mariana Solinho1; Mariline D'oliveira1; Rita Costa1; Ana Carolina Rocha1; Cristina Martins1 
1 - Hospital de Santarém, EPE 
 

Resumo  
Introdução: A pré-eclâmpsia é uma doença multissistémica progressiva que surge na última metade da gravidez 
ou no puerpério imediato e que se caracteriza por um quadro hipertensivo associado a disfunção de órgão-alvo. 
Apenas 10% dos casos surgem em idades gestacionais inferiores às 34 semanas. O edema agudo do pulmão 
constitui uma complicação rara desta entidade, surgindo em apenas 3% dos casos. Esta complicação tem uma 
etiologia multifatorial e apresenta uma mortalidade de 11%. 

Caso clínico: Grávida de 22 sem + 4 dias, 21 anos, sem antecedentes pessoais de relevo. Recorre à urgência do 
Hospital de Santarém por edemas das extremidades com início há 1 semana. À entrada apresentava valores 
tensionais de 160/100, 2+ de proteinúria, sendo internada por pré-eclâmpsia com critérios de gravidade. No 
decorrer do internamento, desenvolveu quadro de edema agudo do pulmão, pelo qual se decidiu por laparotomia 
com histerotomia emergente, com extração de feto morto. Após cirurgia, permaneceu 6 dias na unidade dos 
cuidados intensivos e ainda 10 dias no serviço de Obstetrícia, após os quais teve alta clínica.  

Conclui-se com este caso, a importância de um nível de suspeição clínica apurado para as complicações mais 
inesperadas que, por sua vez, exigem intervenções imediatas. 
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PO09 - TIMOMA NA GRAVIDEZ EM CONTEXTO DE INFEÇÃO POR SARS-COV2 – CASO CLÍNICO 
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Resumo  
Introdução: O timoma é um tumor incomum e a sua ocorrência na gravidez é extremamente rara. 

Objectivo: Apresenta-se um caso de timoma diagnosticado na gravidez, em contexto de infeção por SARS-COV2. 

Caso clínico: Trata-se de uma mulher de 33 anos, IO 0010, grávida de 22 semanas + 4 dias, que recorre ao 
Serviço de Urgência por quadro de tosse seca, dispneia e toracalgia pleurítica. Após teste positivo para SARS-
Cov2 ficou internada por suspeita de pneumonia COVID. Realizou radiografia e TC torácica, com diagnóstico de 
massa heterogénea paracardíaca direita, com 12,5 x 7,3 x 11,6 cm. Realizou broncoscopia com biópsia 
transbrônquica, cujo resultado revelou timoma linfocítico. A repetição da TC Torácica, 3 semanas depois, revelou 
um aumento dimensional da massa.  Pela clínica respiratória exuberante, foi proposto iniciar quimioterapia que a 
doente recusou. Iniciou corticoterapia com melhoria franca do quadro clínico, tendo sido proposto, em reunião 
multidisciplinar, parto por cesariana às 32 semanas. 

Conclusão: Se por um lado se trata de um tumor de crescimento lento, a dimensão e irressecabilidade da massa 
com compromisso vascular e respiratório, condicionados pela compressão vascular e cardio-pulmonar, impõem 
uma abordagem multi-disciplinar para o melhor sucesso da gravidez.  
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PO10 - ALTERAÇÕES HEPÁTICAS NA GRAVIDEZ – A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO 
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1 - Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca 
 

Resumo  
Introdução: As alterações hepáticas complicam aproximadamente 1:1000 gestações, constituindo um diagnóstico 
diferencial desafiante - hiperemese gravídica, patologia hipertensiva, esteatose hepática aguda da gravidez, 
colestase gravídica, hepatite tóxica e viral. 

Grávida (G3P2) internada às 26 semanas por vómitos incoercíveis e hipertensão arterial crónica mal controlada sob 
metildopa, sem outras queixas ou alterações ao exame objetivo. Analiticamente, a destacar proteinúria (100 mg/dL) 
e proteinúria/creatininúria >0.3. Durante o internamento, evolução com hiponatrémia e hipocaliémia com 
necessidade de reposição endovenosa e com padrão citocolestático (valores máximos: AST 238 U/L, ALT 417 U/L, 
LDH 258 U/L e bilirrubina direta 0.52 mg/dL). Da restante investigação: hemograma com anemia ferropénica sem 
alterações leucocitárias ou plaquetárias; vírus hepatotrópicos negativos (VHB, VHC, VHA, VHE, EBV, CMV e VHS); 
restante função hepática, cobre, ceruplasmina, alfa-1 antitripsina, amónia, amilase, coagulação, haptoglobina e 
ácidos biliares dentro da normalidade; estudo autoimune e ecografia abdominal sem alterações. Por melhoria 
clínica e laboratorial após terapêutica com metoclopramida e ácido ursodexocólico bem como switch de metildopa 
para nifedipina, a grávida teve alta às 27 semanas e 5 dias, referenciada à consulta de Hepatologia. 

As alterações hepáticas na gravidez requerem uma investigação exaustiva, sendo este caso ilustrativo de uma 
etiologia multifatorial – patologia hipertensiva, toxicidade farmacológica e hiperemese gravídica. 
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PO11 - GESTÃO DA GRÁVIDA COM ARRITMIA CARDÍACA: UM CASO CLÍNICO 
Ana Português Duarte1; Vanessa Vieira1; Isabel Santos Silva1; Maria Do Céu Almeida1 
1 - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra - Maternidade Bissaya Barreto 
 

Resumo  
Introdução: Durante a gravidez, são inúmeras as adaptações do aparelho cardiovascular para suprir as 
necessidades metabólicas maternas e fetais. A doença cardíaca materna, se não for cuidadosamente controlada, 
poderá sofrer agudizações durante a gestação. 

Caso clínico: Primigesta, 30 anos. Antecedentes de episódios de taquicardia ventricular e duas tentativas de 
ablação de vias anómalas (suspeita de displasia arritmogénica do ventrículo direito). Por sintomatologia, ponderou-
se colocação de CDI, contudo, engravidou apenas medicada com bisoprolol. A gravidez decorreu sem 
intercorrências obstétricas, mas os episódios de taquicardia tornaram-se mais frequentes, inclusivamente com 
sintomatologia de sudorese e síncope associadas. Foi feito switch do betabloqueante para sotalol e ponderada a 
colocação de CDI durante a gravidez.  

Foi programada cesariana às 38 semanas, por apresentação pélvica, com a presença de Cardiologista para 
vigilância da parturiente. Nasceu um nado vivo, sexo masculino, 3340gr, IA 9/10/10. Após 24 horas de vigilância da 
puérpera numa unidade de cuidados intermédios cardíacos, regressou à maternidade mantendo a terapêutica com 
sotalol e não apresentou intercorrências no puerpério. 

Conclusão: A preparação da gravidez da mulher com patologia cardíaca é de extrema importância, com 
otimização terapêutica para controlo da sintomatologia. Quando as condições ótimas não são atingidas, a 
cooperação com outras especialidades tem especial importância. 
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PO12 - UM ESQUELETO NO ABDÓMEN: A PROPÓSITO DA COVID-19 
Vanessa Vieira1; Ana Português Duarte1; Joana Palmira Almeida1; Isabel Santos Silva1; Maria Do Céu Almeida1 
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Resumo  
Introdução: A pandemia Covid-19 conduziu a uma mudança de paradigma no seguimento dos doentes, sendo a 
teleconsulta a alternativa às consultas presenciais. 

Caso clínico: Nuligesta, 25 anos. Antecedentes ginecológicos de quistectomia e ooforectomia parcial do ovário 
direito por rotura de quisto hemorrágico. Seguida em consulta de Medicina da Reprodução por história de 
infertilidade e amenorreia secundária e em Endocrinologia por obesidade classe II, mantendo seguimento telefónico 
durante a pandemia. Três meses após a última teleconsulta de Medicina da Reprodução, é-lhe diagnosticada 
infeção por SARS-COV-2. Ao sexto dia de doença, recorre à urgência por lombalgia direita, com irradiação para o 
membro inferior homolateral, com três dias de evolução e sem alívio com AINE. A suspeita de cólica renal levou à 
realização de radiografia abdominal que identificou formação esquelética de um feto. Foi transferida para a nossa 
maternidade em fase ativa de trabalho de parto. Teve um parto distócico-ventosa, por falha de progressão da 
apresentação. Nasceu um nado vivo, sexo masculino, 3165gr, IA 9/10/10. 

Conclusão: Apesar de a teleconsulta ser uma alternativa para o seguimento dos doentes em situação de 
contingência, a não realização de exame físico e outros exames complementares pode levar a falhas diagnósticas. 
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Resumo  
Introdução: A drepanocitose é caracterizada por anemia hemolítica e crises vaso-oclusivas. Esta anomalia 
estrutural da globina leva a oclusão de arteríolas, hemólise crónica, micro-enfartes e aumento da morbimortalidade 
feto-materna/perinatal. 

Caso clínico: Grávida 32 anos, venezuelana com drepanocitose SC, última crise há 4 anos. G1, vigiada em 
consulta de Obstetrícia/Hematologia. Foi diagnosticada diabetes gestacional no 1ºtrimestre medicada com insulina, 
aspirina, vitamina D e ácido fólico. Recorreu à urgência às 35semanas por dor torácica/lombar irradiando para os 
membros inferiores, sem fatores desencadeantes. Apirética e eupneica. Apresentava anemia hemolítica (Hb 
8,2g/dL, VCM 29,2fL, HCM 29,6g/dL, LDH 545U/L, Bilirrubina 1,4mg/dL) e aumento dos parâmetros inflamatórios. 
Internada no Serviço de Hematologia medicada com morfina, HBPM e oxigenoterapia; após exclusão da síndrome 
torácica aguda foi transferida para a Obstetrícia sem melhoria da sintomatologia. Após 6horas, inicia CTG com 
baixa variabilidade e queixas álgicas recrudescentes pelo que, foi decidida cesariana (anestesia sequencial) com 
necessidade de transfusão peri-operatória de 2UCE. Recém-nascido saudável (2400g, Apgar9/10/10). Evolução 
puerperal favorável com alta ao 7ºdia. 

Discussão: As crises vaso-oclusivas surgem frequentemente na gravidez, pelo aumento das necessidades 
metabólicas, estado pró-coagulante e estase vascular. A abordagem multidisciplinar e ponderação entre a 
intervenção cirúrgica (possível novo fator desencadeante) versus prolongamento da gravidez são fundamentais.  
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PO14 - SIROLIMUS NO TRATAMENTO DE RABDOMIOMA CARDÍACO FETAL EM GRÁVIDA COM 
ESCLEROSE TUBEROSA 
Luísa Andrade Silva1; Ana Dagge2; Estela Nogueira2; Mónica Rebelo2; Luísa Pinto2 
1 - Centro Hospitalar de Setúbal; 2 - Centro Hospitalar Lisboa Norte 
 

Resumo  
Introdução: Grávida de 23 anos, primigesta, diagnóstico de Esclerose Tuberosa desde os 4 anos, medicada com 
sirolimus que suspendeu por iniciativa própria alguns meses antes da conceção. A vigilância da gravidez teve início 
às 18 semanas, tendo sido decidido não reiniciar o sirolimus. A grávida recusou a realização de técnica invasiva de 
diagnóstico pré-natal. Na ecografia morfológica realizada às 22 semanas foi detetado um tumor intracardíaco no 
ventrículo direito condicionando extrassistolia ventricular frequente, interpretado, dado o contexto clínico, como um 
rabdomioma. Às 26 semanas, pelo aumento das dimensões do tumor e pela arritmia fetal associada, com risco de 
descompensação cardíaca, foi decidido em reunião multidisciplinar iniciar terapêutica com sirolimus. Verificou-se 
uma progressiva redução das dimensões tumorais, mantendo o feto períodos de extrassistolia, sem evidência de 
insuficiência cardíaca. Às 39 semanas foi realizada uma cesariana eletiva. O recém-nascido, com 2725g e índice 
de APGAR de 9/10/10, evidenciou no ecocardiograma um tumor no ventrículo direito com 5x10mm, encontrando-se 
em ritmo sinusal, com algumas extrassístoles, e sem sinais de insuficiência cardíaca. Este será o 4º caso descrito 
na literatura a demonstrar que o sirolimus poderá ter lugar no tratamento in utero de rabdomiomas cardíacos 
associados a Esclerose Tuberosa.  
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PO15 - APOPLEXIA HIPOFISÁRIA NA GRAVIDEZ 
Mariana Gamito1; Njila Amaral1; Carla Francisco1; Joana Ribeiro1; Sílvia Guerra1; Elsa Dias1; Carlos Veríssimo1 
1 - Hospital Beatriz Ângelo 
 

Resumo  
Introdução: A apoplexia hipofisária é uma emergência endocrinológica rara que pode ocorrer associada a tumores 
hipofisários ou espontaneamente. Caracteriza-se pelo início súbito de cefaleias intensas, diplopia e 
hipopituitarismo. Os sintomas agudos e evidência imagiológica confirmam o diagnóstico. A gravidez é um factor 
precipitante conhecido.  

Caso clínico: Grávida de 36 anos, com antecedentes de Diabetes Mellitus tipo 1, insulinotratada. Recorreu ao 
Serviço de Urgência às 30 semanas por cefaleia holocraneana intensa, com 3 dias de evolução, associada a visão 
turva e fotofobia. Realizou RM-CE cujos achados foram compatíveis com apoplexia pituitária, sem indicação 
cirúrgica no momento.  Realizou doseamentos de ACTH, T4L, TSH e cortisol que foram normais. 

Foi medicada com hidrocortisona com resolução progressiva das queixas. Às 35 semanas foi realizada cesariana 
urgente, por estado fetal não tranquilizador.  

No período pós-parto a doente manteve-se clinicamente bem, tendo sido diagnosticado um macroadenoma. 

Conclusão: A apoplexia hipofisária é um evento raro na gravidez, sendo na maioria dos casos a primeira 
manifestação de um tumor hipofisário (10% dos quais macroadenomas) e até 20% dos casos podem não 
apresentar alterações das hormonas hipofisárias.  

A identificação precoce é essencial para uma abordagem atempada, evitando a morbimortalidade associada a esta 
patologia. 
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PO16 - SÍNDROME DE CONN - UMA CAUSA INVULGAR DE HIPERTENSÃO NA GRAVIDEZ 
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1 - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra - Maternidade Bissaya Barreto 
 

Resumo  
Introdução: A hipertensão crónica representa um importante impacto na morbilidade e mortalidade materno-fetal. 
O hiperaldosteronismo primário (HP) é a principal causa de hipertensão secundária na população hipertensiva, 
contudo, devido às alterações fisiológicas no eixo renina-angiotensina-aldosterona e à baixa prevalência reportada 
na gravidez (0,6-0,8%), continua a ser um desafio diagnóstico.  

Caso Clínico: Mulher de 31 anos, saudável, Gesta 2 Para 1 com parto eutócico anterior de termo. Gravidez atual 
vigiada na nossa instituição, sem intercorrências. Às 35 semanas de gestação apresenta elevação tensional de 
novo (176/113 mmHg), tira-teste com proteinúria e cefaleias ligeiras. É induzido o trabalho de parto por pré-
eclâmpsia. No puerpério, verifica-se manutenção da hipertensão resistente à terapêutica anti-hipertensiva e 
hipocaliémia persistente. Foram realizados doseamentos hormonais verificando-se elevação da aldosterona (843,0 
pg/mL) e rácio aldosterona/renina > 20, tendo-se estabelecido o diagnóstico de HP. Iniciou terapêutica anti-
hipertensiva tripla com perindopril, espironalactona e nifedipina, tendo normalizado os valores tensionais. Foi 
detetado adenoma da suprarrenal e está atualmente proposta para adrenelectomia direita. 

Conclusão: O diagnóstico de hiperaldosteronismo primário na gravidez e puerpério pode ser desafiante tendo em 
conta a prevalência das complicações hipertensivas próprias da gravidez e a pouca sensibilização dos clínicos para 
causas secundárias de hipertensão.  
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PO17 - QUANDO A CÓLICA BILIAR COMPLICA: UM CASO DE COLANGITE NA GRAVIDEZ 
Sara Sousa1; Inês Cabral Lopes1; Mariana Lourenço1; Adriana Franco1; Paula Tapadinhas1 
1 - Hospital Vila Franca de Xira 
 

Resumo  
Introdução: A gravidez está associada a maior risco de formação de litíase vesicular. Raramente, pode complicar 
em situações como pancreatite e colangite agudas.  

Descrevemos um caso de colangite na gravidez, com necessidade de colangiopancreatografia retrógada 
endoscópica (CPRE). 

Grávida de 32 anos, com 24 semanas e 5 dias, sem antecedentes pessoais relevantes, recorreu ao Serviço de 
Urgência por dor no hipocôndrio direito e epigastro, associada a colúria e prurido generalizado. Ao exame objectivo, 
apresentava pele e mucosas ictéricas e defesa à palpação do hipocôndrio direito. A ecografia abdominal revelou 
dilatação das vias biliares, cálculo com 15mm na confluência do canal cístico com o ducto hepático comum e 
vesícula biliar com litíase múltipla. Analiticamente, padrão de colestase hepática, sem parâmetros inflamatórios. 
Admitiu-se coledocolitíase, ficando internada para controlo álgico e eventual resolução terapêutica. No 
internamento, apresentou agravamento das queixas álgicas e aumento dos parâmetros de colestase e 
inflamatórios. Dado a possibilidade de colangite aguda, decidiu-se em discussão multidisciplinar com a 
Gastroenterologia e Cirurgia Geral, pelo início de antibioterapia, maturação pulmonar e realização de CPRE. Foi 
submetida a esfincterectomia e colocação de prótese biliar via CPRE. Teve alta no dia seguinte, assintomática e 
com melhoria analítica. A restante gravidez decorreu sem intercorrências. 
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PO18 - PATOLOGIA ANEXIAL DA GRÁVIDA - QUAIS AS ESPECIFICIDADES? 
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Resumo  
Introdução: A grávida IELP foi referenciada às 10s para a consulta de endocrinopatias por hipotiroidismo auto-
imune. Adicionalmente, tinha antecedentes de quistectomia do ovário esquerdo há 7 anos (estudo anátomo-
patológico: “cistadenoma mucinoso”). Às 12s, referiu sensação de peso pélvico e a ecografia revelou gravidez 
evolutiva aparentemente normal e ovário direito transformado em quisto multilocular, com dimensões de 
105x68x136mm, conteúdo líquido espesso e pouco vascularizado. Após discussão, foi proposta quistectomia 
eletiva do ovário direito a realizar às 15 semanas. Previamente à cirurgia, recorreu ao serviço de urgência por dor 
intensa na fossa ilíaca direita, tendo sido diagnosticada torsão do ovário direito. Foi submetida a quistectomia 
direita por laparoscopia que decorreu sem complicações; o estudo anátomo-patológico revelou tratar-se 
cistoadenoma mucinoso. A gravidez prosseguiu sem intercorrências, à exceção da necessidade de aumento da 
dose de levotiroxina; às 37 semanas iniciou trabalho de parto espontâneo e teve parto eutócico, tendo nascido uma 
menina com 3195g. 

Conclusões: A abordagem clínica das massas anexiais na gravidez é desafiante, sendo o tratamento cirúrgico a 
estratégia de eleição para massas de maior volume e potencial de malignidade e/ou complicação. A complicação 
por torsão ovárica é pouco frequente na grávida e a sua abordagem é semelhante à mulher não grávida. 
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PO19 - O PERIGO ESCONDIDO NOS CHÁS 
Manuel Gonçalves-Henriques1; Inês Costa Santos1; Elsa Landim1; Joaquim Fonseca1; Ana Cristina Costa1 
1 - Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca 
 

Resumo  
Introdução: A hepatite tóxica a ervas medicinais é mais frequente no primeiro trimestre de gravidez, podendo 
evoluir para falência hepática aguda, sendo que o tratamento é a suspensão da ingestão do agente causal. A 
apresentação clínica pode cursar com astenia, anorexia, dor abdominal, icterícia, náuseas, prurido e vómitos. 
Deverá realizar-se avaliação da função/lesão hepática. Trata-se de um diagnóstico de exclusão, pelo que outras 
causas deverão ser descartadas. 

Objetivos: Ilustrar o desafio diagnóstico de hepatite tóxica a ervas medicinais. 

Metodologia: Descrição de caso clínico 

Resultados: Mulher de 28 anos, melanodérmica, sem história médica relevante, com gravidez gemelar bicoriónica, 
pós-FIV, de 12 semanas. Encaminhada ao Serviço de Urgência por quadro de náuseas, vómitos, perda ponderal, 
epigastralgia e astenia com 1 mês de evolução, que não cede à terapêutica, com múltiplas avaliações anteriores na 
urgência. Apresenta avaliação analítica concordante com lesão hepática. Através da história clínica, foi possível 
apurar recente ingestão de chá de ervas. Após estudo de causas infeciosas, auto-imunes e isquémicas, e por 
melhoria analítica contínua após remoção do aparente fator causal, assume-se tratar-se de hepatite tóxica devido 
ao consumo de chá.  

Conclusão: A hepatite tóxica a ervas medicinais é um diagnóstico de exclusão sendo essencial a colheita da 
história clínica. 
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PO20 - ÚTERO DIDELFO E DESAFIOS OBSTÉTRICOS 
Beatriz Neves1; Inês Gonçalves1; Cláudio Rebelo1; Joana Félix1 
1 - Unidade Local de Saúde de Matosinhos 
 

Resumo  
Introdução: As malformações uterinas resultam de perturbações da embriogénese feminina, nomeadamente dos 
ductos de Müller e podem associar-se a maior ocorrência de abortamentos espontâneos, parto pré-termo, restrição 
de crescimento fetal, infertilidade e apresentação fetal anómala. 

Métodos: Descrição de caso clínico com dados colhidos por entrevista e base de dados ObsCare®. 

Resultados: Grávida de 31 anos, com útero didelfo, dois colos e septo vaginal longitudinal (U3bC2V2 – 
classificação ESHRE-ESGE), IIGIP, antecedentes de MFIU às 24 semanas. Gestação atual por FIV, vigiada em 
consulta hospitalar. Realizou ciclorrafia electiva às 18 semanas. Foi internada às 24 semanas por metrorragia de 2º 
trimestre, tendo realizado ciclo de corticoterapia. Por nova metrorragia e suspeita de início do trabalho de parto às 
36 semanas foi reinternada tendo sido retirado fio de ciclorrafia, sem evolução subsequente do trabalho de parto, 
com alta após 24 horas. Foi submetida a cesariana às 38 semanas por apresentação pélvica e foram observadas 
as duas cavidades uterinas, com o útero gravídico à esquerda. Recém-nascido, sexo masculino, peso 2740g, 
Apgar 9/10/10, sem intercorrências até à data. Sem complicações puerperais. 

Conclusão: O útero didelfo é uma malformação uterina associada a complicações obstétricas. A vigilância 
adequada destas gestações é essencial para um desfecho favorável materno-fetal. 
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Resumo  
Introdução: A colestase intrahepática da gravidez (CIG) é uma doença hepática caraterística da gravidez de 
etiologia desconhecida. 

Caso clínico: Grávida de 35 anos, 2G1P, com CIG na gravidez anterior às 32semanas, sem outros antecedentes 
pessoais ou familiares, recorre à Urgência às 25semanas referindo prurido de predomínio palmo-plantar com uma 
semana de evolução. Estudo analítico com disfunção hepática (TGO 164UI/L TGP 453UI/L, bilirrubina total 
0.44mg/dL e direta 0.27mg/dL) e ácidos biliares de 38micromol/L. Medicada com ácido ursodesoxicólico e 
hidroxizina. Foi orientada em ambulatório, com grandes variações analíticas e dificuldade de controlo da 
sintomatologia, apesar das várias tentativas de otimização terapêutica. 

Por estenose aórtica fetal diagnosticada na ecografia morfológica foi referenciada às 32semanas para centro de 
referência de cardiopatias congénitas. Apresentava agravamento clínico e analítico (TGO 197UI/L TGP 630UI/L 
ácidos biliares 53micromol/L).  

Às 36semanas foi internada para vigilância materno-fetal e às 37semanas teve parto eutócico (indução com sonda 
de Foley). Recém-nascido com 2520g, Apgar 9/9/9, submetido a cateterismo cardíaco ao 3º dia vida. No puerpério 
ficou assintomática e sem alterações analíticas, tendo sido orientada para Gastroenterologia. 

Discussão: A recorrência da CIG, numa idade gestacional mais precoce e com uma forma grave, é a favor do 
envolvimento de possíveis fatores genéticos na etiologia. 
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PO22 - MASSA RETRO-UTERINA NA GRAVIDEZ – UM CASO CLÍNICO 
Ana Carolina Coimbra1; Gabriela Namora1; Manuela Cunha1; Ana Paula Machado1 
1 - Centro Hospitalar Universitário de São João 
 

Resumo  
Introdução: A detecção ecográfica de massas pélvicas na gravidez, apesar de mais frequente, mantém-se como 
um importante desafio clínico.  

Caso clínico: Primigesta de 37 anos, realiza ecografia morfológica às 21 semanas que revela formação retro-
uterina heterogénea, vascularizada, com 133x94mm, aparentemente na dependência do útero, sugestiva de 
deciduose. Realizou ressonância magnética que descreve lesão cística, multisseptada com 115x104x151mm. Os 
marcadores tumorais foram negativos. A avaliação seriada demonstrou progressão da lesão, atingindo a dimensão 
de 220x130x90mm. Decidiu-se o internamento às 35 semanas para cesariana programada, durante a qual se 
constatou fossa ilíaca e flanco direito ocupados por volumosa massa muito vascularizada com extensão à parede 
lateral direita do útero. A cirurgia e pós-parto imediato decorreram sem intercorrências. A puérpera recorreu ao 
serviço de urgência na quinta semana pós-parto por dor abdominal súbita, realizando TAC abdomino-pélvico que 
descreve progressão dimensional da massa (200x137x263mm) sugestiva de neoplasia anexial, parecendo a 
hipótese de deciduose menos provável. A doente foi submetida a laparotomia, visualizando-se ovário esquerdo 
transformado em neoformação multiloculada, procedendo-se a anexectomia. O exame anatomo-patológico revelou 
cistadenofibroma mucinoso. 

Conclusão: As massas abdominopélvicas são incomuns na gravidez e a sua orientação depende das dimensões, 
localização, benignidade/malignidade e idade gestacional ao diagnóstico. 
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PO23 - ATITUDE EXPECTANTE EM PE GRAVE E PRECOCE 
Sílvia Serrano1; Luísa Silva2; Marina Gato1; Mónica Centeno1 
1 - Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte; 2 - Centro Hospitalar de Setúbal 
 

Resumo  
Introdução: A pré-eclâmpsia grave e precoce ocorre em 0,3% das gestações. O parto imediato é uma opção para 
evitar complicações maternas contudo, acarreta risco de morbilidade/mortalidade perinatal. Adoptar uma atitude 
expectante é assumir um risco acrescido de possíveis complicações maternas. 

Caso clínico:Grávida de 26s+6d, primípara, 42 anos, com antecedentes de HTA crónica e obesidade classe II, 
recorreu ao SU por edema generalizado. Apresentava valores de TA-176/103 mmHg com exames laboratoriais 
normais exceto proteinúria de 24h de 5342mg/dL e ratio Sflit/PLGF de 660,4. Fez-se o diagnóstico de pré-
eclâmpsia sobreposta a HTA crónica tendo sido internada. 

Durante o internamente manteve-se sempre assintomática com valores tensionais de difícil controlo. Procedeu-se a 
escalonamento da terapêutica anti-hipertensiva até 2500 mg de alfa-metildpa e 60 mg de nifedipina por dia. 

Ao 16º dia de internamento documentou-se desaceleração do crescimento fetal (p35-> p12), com alterações 
fluxométricas (IP AU>P95 e IP ACM<P5). 

Ao 20º dia, com 29s+5d de gestação, por suspeita de EFNT, foi realizada cesariana urgente -RN sexo masculino, 
950g, IA 3/7/8. Sem registo de intercorrências associadas à prematuridade.  

Conclusões: Com este caso clínico salienta-se a importância de adoptar uma atitude expectante com o objectivo 
de melhorar o desfecho perinatal em gestações longe do termo. 
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Resumo  
Introdução: A rotura de hematoma subcapsular hepático é uma complicação rara da patologia hipertensiva da 
gravidez, com morbilidade elevada e mortalidade materna que pode exceder os 20%. 

Caso clínico: Grávida de 38 anos, obesa, 2G1P, com gravidez gemelar monocoriónica/biamniótica, complicada 
por diabetes gestacional. Recorreu ao Serviço de Urgência às 36 semanas por dor hipogástrica intensa, sem outras 
alterações. Por persistência das queixas e situação transversa de um dos fetos, foi efetuada cesariana. Constatado 
intraoperatoriamente hemoperitoneu por rotura de hematoma subcapsular hepático e realizado packing intra-
abdominal para controlo da hemorragia. Foi transferida em ventilação mecânica para o hospital de referência após 
estabilização do choque hemorrágico. À admissão apresentava perfil tensional elevado e alterações analíticas 
compatíveis com síndrome de HELLP. Foi removido packing abdominal às 48h com encerramento posterior da 
parede abdominal, persistindo volumoso hematoma subcapsular hepático. Evolução clínica e analítica favoráveis, 
com alta ao 19º dia de puerpério sem medicação. Aos nove meses pós-parto, apresentava ainda hematoma 
hepático residual na ressonância magnética.  

Conclusão: Este caso reforça a associação de hematoma a síndrome de HELLP e a importância de um alto índice 
de suspeição clínica para complicações graves de doença hipertensiva, especialmente numa grávida com vários 
fatores de risco.  
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PO25 - GRAVIDEZ DE TERMO APÓS GRAVIDEZ ECTÓPICA EM CICATRIZ DE CESARIANA ANTERIOR 
Luísa Cerqueira1; Filipa Malheiro1; Anabela Rocha1; Margarida Martinho1; Marina Moucho1 
1 - CHUSJ 
 

Resumo  
Introdução: A gravidez ectópica (GE) em cicatriz de cesariana, além do risco de recorrência (17.6%), tem também 
um risco importante de rotura uterina (1.5%) e acretismo (4%) nas gravidezes subsequentes. 

Objetivo: Descrever um caso de gravidez após GE em cicatriz de cesariana vigiada no Serviço de Obstetrícia no 
Centro Hospitalar e Universitário de São João. 

Caso clínico: Mulher de 35 anos, G3P1, primeira gravidez com parto por cesariana e segunda gravidez 
complicada por GE em cicatriz de cesariana, com tentativa de tratamento médico inicial (metotrexato), mas 
necessidade de tratamento cirúrgico após complicação com choque hemorrágico. Gravidez atual, vigiada em 
consulta hospitalar, sem outras intercorrências além de infeção por SARS-CoV-2 com sintomatologia ligeira. 
Realizada cesariana programada às 38s+4d, sem evidência de deiscência da histerorrafia anterior, com 
nascimento de um feto vivo com 4340g e índice de Apgar 9/10/10. 

Conclusão: Apesar do maior risco de complicações associado, 67% das gravidezes que ocorrem após GE em 
cicatriz de cesariana evoluem sem intercorrências. A melhor abordagem terapêutica nos casos de GE em cicatriz 
de cesariana (médica versus cirúrgica), relativamente aos desfechos obstétricos em gestações posteriores, é ainda 
desconhecido. 
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PO26 - CRISE EPILÉPTICA INAUGURAL COMO SINTOMA DE MASSA CEREBRAL NA GRAVIDEZ – UMA 
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1 - Centro Materno-Infantil do Norte 
 

Resumo  
Introdução: A maioria das crises epilépticas na gravidez são eventos agudos, secundários a doenças subjacentes 
(hemorragia intracraniana, AVC, tumor cerebral, infeção).  

Descreve-se o caso de uma primigesta com 31 anos, saudável, que no final do 1º trimestre apresenta alterações do 
comportamento, associadas a cefaleias frontais matinais e episódio inaugural de crise tónico-clónica na 15ª 
semana de gestação. Clinicamente, sem défices neurológicos focais; RMN cerebral revelou duas lesões (frontal 
direita e parieto-occipital esquerda) sugestivas de tumor primário do SNC (Imagem 1). Na 20ª semana, foi 
submetida a exérese subtotal da lesão frontal direita. A avaliação anatomopatológica não foi conclusiva, 
evidenciando lesão inflamatória de natureza vasculítica/desmielinizante. As crises convulsivas foram controladas 
com terapêutica antiepiléptica e corticoterapia em alta dose. A gravidez decorreu sem intercorrências até às 36+3 
semanas, quando foi estabelecido o diagnóstico de restrição do crescimento fetal. O parto decorreu às 36+6 
semanas por cesariana após rotura de membranas e por contraindicação para parto vaginal. Resultou RN com 
2380gr, IA 4/9/9. O puerpério decorreu sem intercorrências. 

Várias patologias do SNC, nomeadamente esclerose múltipla, podem apresentar-se com lesão única, exigindo 
diagnóstico diferencial com tumores do SNC. Este caso clínico oferece uma oportunidade única para discutir 
cuidados obstétricos na presença de lesões do SNC.   
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PO27 - PARTO DIFERIDO: DOIS CASOS, DOIS DESFECHOS 
Mariana Santos1 
1 - Centro Hospitalar Universitário do Algarve 
 

Resumo  
Introdução: O parto diferido é uma entidade rara e por isso um desafio clínico. Apresentamos 2 casos clínicos 
ocorridos em dezembro 2020. 

Duas grávidas de 38 e 33 anos com gestações gemelares espontâneas bicoriónicas, sem intercorrências, foram 
admitidas no SU com 22s1d e 23s5d, respetivamente, por rutura prematura de membranas do 1º gémeo, sem 
sinais de infeção à admissão. Nos dois casos, o parto do 1º gémeo, nado morto, ocorreu um dia depois. A 
abordagem posterior consistiu em clampagem proximal do cordão, tocólise, repouso, profilaxia antibiótica e 
antitrombótica, maturação pulmonar e controlo analítico seriado.  

Primeiro caso: pelas 25s2d apresenta rutura da 2ª bolsa desencadeando um parto eutócico às 25s3d. RN do sexo 
masculino 790g IA 0/1/1 com manobras de reanimação ineficazes. Segundo caso: às 26s3d complica com prolapso 
da bolsa e um aumento progressivo dos parâmetros infeciosos, culminando numa cesariana às 27s por 
corioamnionite. RN do sexo masculino, 988g, IA 2/5/9, admitido na unidade de neonatologia onde ainda se 
encontra com uma evolução favorável (33s1d, 1290g) sem alterações neurológicas aparentes. 

O período de latência entre os partos foi de 22 dias nos dois casos.  A idade gestacional superior no segundo caso 
terá sido um fator preponderante para o desfecho favorável. 
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PO28 - APENDICITE AGUDA: O DIAGNÓSTICO CLÍNICO 
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Resumo  
Introdução: A apendicite é a causa mais frequente de abdómen agudo na gravidez. A perfuração é mais frequente 
na grávida, chegando a 43% dos casos, com registos de perda fetal até 35%. 

Objetivo: Reforçar a importância do diagnóstico clínico na apendicite aguda. 

Metodologia: Descrição de caso clínico. 

Resultados: Mulher de 22 anos, grávida de 16 semanas recorre ao serviço de urgência por dor abdominal com 6h 
de evolução, náuseas, vómitos e disúria. À observação está normotensa e apirética, com dor à palpação profunda 
da fossa ilíaca direita com irradiação ao flanco e região lombar homolaterais. Murphy renal negativo bilateralmente. 
Analiticamente sem alterações de relevo (leucócitos 10,8x109/L, PCR 0,56mg/dL, urocultura negativa). Realizou 
ecografia renal sem alterações. Posteriormente há agravamento clínico com quadro de abdómen agudo, com 
defesa abdominal e dor à descompressão. Inicia antibioterapia e é submetida, sem intercorrências, a 
apendicectomia via laparoscópica, onde se identifica apendicite supurada com escasso líquido livre purulento. 

Conclusão: A clássica dor no ponto de Mcburney é a apresentação mais frequente de apendicite na gravidez. 
Perante este sinal a suspeição clínica deve ser elevada, mesmo na ausência de alterações em exames 
complementares. Com a migração postero-superior do apêndice, a dor pode também manifestar-se na região 
lombar/flanco. 
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PO29 - HIPERTIROIDISMO GESTACIONAL TRANSITÓRIO – UM CASO CLÍNICO 
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1 - Maternidade Bissaya Barreto, CHUC 
 
Resumo  
Introdução: O hipertiroidismo gestacional transitório (HGT) é uma identidade específica da gravidez e complica 2-
3% das gestações. É a causa mais frequente de hipertiroidismo da gravidez, seguida pela doença de Graves. 
  
Caso Clínico: Grávida de 22 anos, que recorre ao serviço de urgência ás 11 semanas por vómitos persistentes 
com uma semana de evolução, associados a astenia marcada e perda ponderal de 3 kg (>5% do peso). 
Ao exame objetivo apresentava sinais de desidratação, hipotensão e taquicardia, peso 38.5kg (IMC 14kg/m2) e 
cetonúria marcada. 
A ecografia obstétrica identificou uma gestação unifetal evolutiva de 11 semanas. 
Analiticamente destaca-se uma elevação das transaminases e as provas de função tiroideia revelam hipertiroidismo 
e auto-anticorpos tiroideus negativos. 
No internamento foi iniciada hidratação endovenosa, terapêutica anti-emética e com multivitamínicos e foi instituída 
terapêutica com propiltiouracilo.   
Teve alta clínica ao 11º dia de internamento, verificando-se melhoria do quadro clínico. Manteve terapêutica com 
anti-tiroideu e ás 20 semanas apresentava um eutiroidismo. 
  
Discussão: A apresentação inicial com vómitos incoercíveis, cetonúria e perda ponderal parecem enquadrar-se 
num quadro de HGT. O hipertiroidismo bioquímico é comum, transitório e reverte espontaneamente ao longo de 
várias semanas, acompanhando o declínio dos níveis de hCG. Apenas uma minoria precisará de tratamento com 
anti-tiroideus.  
 
 
 
Palavras-chave: Gravidez; Hipertiroidismo; Tireotoxicose gestacional transitória; Hiperémese gravídica 
 
 



 
 
 
PO30 - PSEUDOTROMBOCITOPENIA NA GRAVIDEZ: UM RARO FACTOR CONFUNDENTE 
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Resumo  
Introdução: Caso clínico de grávida saudável, 32 anos, G8 P4, 36 semanas e 2 dias, internada no serviço de 
medicina materno-fetal de um hospital terciário por pielonefrite e infeção SARS-CoV-2. À data do internamento 
apresentava uma contagem de 126x109/L plaquetas. Apesar da melhoria clínica e da ausência de outros sinais e 
sintomas, no terceiro dia de internamento o hemograma revelou trombocitopenia (84 x109/L plaquetas). 
Reavaliações analíticas subsequentes demonstraram um agravamento célere da trombocitopenia (11x109/L 
plaquetas no quinto dia de internamento), sem evidência de discrasia hemorrágica. Atendendo à disparidade entre 
os valores laboratoriais e clínica e face à existência de múltiplos agregados plaquetários no esfregaço de sangue 
periférico, foi colocada como hipótese diagnóstica a pseudotrombocitopenia induzida pelo ácido 
etilenodiaminotetracético (EDTA). A reavaliação laboratorial sem a presença deste anticoagulante revelou um valor 
de 123x109/L plaquetas e confirmou o diagnóstico. Este resulta da existência de auto-anticorpos no plasma que, na 
presença de EDTA, reconhecem e se ligam ao epítopo da glicoproteína IIb da superfície plaquetária formando 
agregados plaquetários que interferem na real contagem plaquetária. Esta entidade pode ser despoletada por um 
processo infeccioso. 

 
 
Palavras-chave: Pseudotrombocitopenia, Gravidez, Trombocitopenia 
 
 
 



 
 
 
PO31 - HEMODIÁLISE NA GRAVIDEZ: UM CASO CLÍNICO 
Ana Beatriz Almeida1; António Braga1; Ana Andrade1; Jorge Braga1 
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Resumo  
Introdução: Gravidez com insuficiência renal terminal é rara e associada a elevada incidência de complicações 
materno-fetais. Apresentamos uma doente de 37 anos, 3G2P, em falência renal por nefropatia de IgA sob 
hemodiálise há 3 anos. Como comorbilidades apresentava hipertensão arterial, obesidade mórbida e SAOS. A 
gravidez ocorreu sem planeamento, sendo transferida para seguimento apenas às 22 semanas de gestação. 
Encontrava-se medicada com metildopa 500mg bid+250mg id e sob esquema intensivo diário de hemodiálise. 
Analiticamente salientava-se anemia multifatorial e valores de creatinina oscilantes entre 3,10-4,20 mg/dL. As 
avaliações fetais não evidenciaram alterações de relevo. Na 30ª semana, iniciou agravamento do perfil tensional 
controlado inicialmente com a adição de nifedipina. Às 32 semanas, objetivou-se agravamento clínico, 
apresentando hipertensão arterial com critérios de gravidade e cefaleias intensas, sem resposta terapêutica. 
Decidiu-se interrupção da gravidez, com nascimento de um recém-nascido do sexo feminino com 1685 gramas e 
Índice de Apgar 5/7. No pós-parto, retomou esquema habitual de hemodiálise e adicionou-se enalapril 20mg id para 
controlo tensional. Teve alta em D9, clinicamente melhorada. A gravidez sob hemodiálise é rara e associa-se a 
uma elevada incidência de patologia hipertensiva. A vigilância atempada por uma equipa multidisciplinar treinada é 
essencial para garantir o melhor desfecho obstétrico possível. 
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1 - Hospital da Senhora da Oliveira - Guimarães 
 

Resumo  
Introdução: A RCF precoce é maioritariamente causada por disfunção placentária. Neste caso, a fisiopatologia é 
semelhante à da Pré-eclâmpsia, surgindo um desequilíbrio de fatores sFlt-1/PlGF. Um estudo recente avaliou a 
relação do rácio sFlt-1/PlGF com os tipos de RCF classificados segundo avaliação doppler, sugerindo o uso deste 
rácio na abordagem da RCF precoce, uma vez que mostrou ser excelente preditor de maus desfechos neonatais.  

Conclusões: Primigesta de 26 anos transferida às 30+2semanas para o HSOG por RCF precoce, onde terminou 
maturação pulmonar fetal. Na admissão, normotensa, crescimento fetal no percentil 0.1, IPAumb:1.66, com fluxo 
diastólico intermitentemente ausente, IPACM:0.98 e DV normal. Analiticamente com rácio P/C negativo e rácio sFlt-
1/PlGF:623.7. No 3º dia de internamento, por padrão desacelerativo, foi realizada CST: RN com 923g, IA: 6/8/10, 
sem acidose na gasimetria do cordão. 

Trata-se de um caso de RCF tipo 2, de acordo com a avaliação fluxométrica, com indicação para terminação às 34 
semanas. O rácio sFlt-1/PlGF seria indicador de uma RCF mais grave que se viria a comprovar com o 
desenvolvimento de um padrão desacelerativo, tendo sido realizada CST às 30 semanas com bons resultados 
materno-fetais. Com este caso, pretende-se reforçar a utilidade do rácio sFlt-1/PlGF na abordagem dos casos de 
RCF precoce.  
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PO33 - DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS DE GRAVIDEZ NÃO EVOLUTIVA - A PROPÓSITO DE UM CASO 
CLÍNICO 
Vera Falcão1; Anabela Rocha1; Sofia Bessa Monteiro1; Marina Moucho1 
1 - Serviço de Obstetrícia do Centro Hospitalar Universitário São João, Porto, Portugal 
 

Resumo  
Caso clínico: Primigesta de 40 anos, gestação pós-FIV com transferência de dois embriões, foi referenciada pelo 
médico assistente às 7 semanas de gestação, por suspeita de gravidez ectópica (datação pela transferência 
embrionária). Apresentava B-hCG de 9857 mUI/mL e ausência de saco gestacional intrauterino, com imagem justa-
ovárica esquerda com 20x15x14 mm, vascularizada, sugestiva de gravidez ectópica. 

Realizada laparoscopia exploradora, que não confirmou a suspeita, manteve vigilância clínica, ecográfica e 
analítica. Com 8 semanas, visualizou-se uma reação decidual de 18 mm, com duas imagens anecogénicas de 5 
mm cada e uma B-hCG de 10859 mUI/mL. Às 10 semanas, o saco gestacional era irregular e a B-hCG decresceu 
para 9402 mUI/mL, pelo que se realizou esvaziamento uterino por aspiração, considerando a possibilidade de 
doença gestacional do trofoblasto. O procedimento decorreu sem intercorrências e o exame anatomopatológico 
descreveu achados compatíveis com mola hidatiforme parcial. A vigilância semanal subsequente revelou valores 
decrescentes de B-hCG. 

Conclusão: A ecografia tem uma baixa sensibilidade para o diagnóstico de mola parcial. Neste caso, apesar de 
não ter sido a primeira hipótese colocada, a posterior suspeita permitiu uma correta abordagem da doença 
gestacional do trofoblasto, com esvaziamento uterino simultaneamente diagnóstico e terapêutico. 
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PO34 - CASO CLÍNICO: LESÃO CERVICAL VASCULARIZADA PÓS-ABORTAMENTO – DIAGNÓSTICO E 
TRATAMENTO 
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1 - Centro Hospitalar São João 
 

Resumo  
Introdução: A gravidez não evolutiva (GNE) no primeiro trimestre (1ºTM) afeta 1 em cada 6 gestações iniciais. A 
ecografia é a base do diagnóstico e o tratamento pode ser expectante, farmacológico ou cirúrgico. 

Caso clínico: Primigesta, 42 anos, com diagnóstico de GNE intrauterina de aproximadamente 7 semanas, que 
após tentativa de resolução farmacológica sem sucesso, foi submetida a remoção de conteúdo com pinça Pean. Ao 
37ª dia mantinha hemorragia e na ecografia identifica-se lesão nodular vascularizada cervical, pelo que é 
submetida a esvaziamento uterino instrumental - interrompido por impossibilidade de progressão pelo canal 
cervical. Realiza tratamento com metotrexato sistémico (3 doses) após o qual ocorre descida paulatina da B-HCG. 
Ao 77º dia mantém hemorragia uterina ligeira e a imagem ecográfica descrita, embora menos vascularizada. 
Realiza Angio-RMN pélvica para melhor caracterização, que coloca como hipóteses diagnósticas 
doença gestacional trofoblástica/malformação arterio-venosa/neoplasia cervical. Ao 137ª dia foi decidida avaliação 
histeroscópica, constatando-se conteúdo no canal cervical sugestivo de restos ovulares removidos por 
ressectoscopia. O exame anatomopatológico confirma o diagnóstico histeroscópico e a histeroscopia de controlo 
mostra o canal cervical normal. 

Conclusão: Este caso de evolução atípica demonstra a importância da discussão multidisciplinar e a importância 
das técnicas endoscópicas no diagnóstico e tratamento. 
 
 
 
 
 



 
 
 
PO35 - SÍNDROME DE ALPORT E GRAVIDEZ APÓS TRANSPLANTE RENAL 
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Resumo  
Introdução: Grávida de 35 anos, primigesta com antecedente de Sindrome de Alport submetida a dois transplantes 
renais com hipertensão crónica secundária. Sem consulta pré-concecional. Medicada com azatioprina 50 2 
id,tacrolimus,ácido fólico,carvedilol 6,25 2 id,prednisolona 5mg e vigantol. 

Em consulta de aconselhamento genético foi identificado na grávida uma variante patogénica do gene COL4A4, 
mas o casal não quis realizar DPN orientado, uma vez que não ponderaria a realização de IMG de um feto afetado. 

Em conjunto com a nefrologia, foi realizada vigilância seriada da função renal, proteinúria e doseamento da 
medicação imunosuppressora.Por manter carga viral positiva a CMV após o transplante renal, fez neurossonografia 
fetal às 23 semanas que não revelou alterações. 

Às 31 semanas a TA no domicílio aumentou com cefaleias e aumento da creatinina (1,1 mg/dl). Realizou um 
MAPA:HTA sistodiastólica diurna e nocturna com padrão não dipper, tendo iniciado isradipina 5 mg.Cumpriu ciclo 
de maturação pulmonar por aumento do perfil tensional às 33s. 

Com 35s4d foi internada por agravamento da hipertensão, proteinúria e contratilidade.Parto eutócico, IA:5/9/10, 
com colheita de sangue do cordão para estudo molecular. 

No puerpério manteve perfil tensional controlado e função renal estável. Por Hemoglobina de 7.8g/dl, fez 1 
UCE.Por urocultura positiva,foi medicada com amoxicilina à data da alta. 
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Resumo  
Introdução: A colangite biliar primária (CBP) é uma doença hepática autoimune progressiva, rara (1-2/100 000), 
que afeta maioritariamente mulheres entre os 40-50 anos, sendo incomum observar-se em grávidas. É necessária 
elevada suspeição clínica dada a semelhança com Colestase intra-hepática da gravidez (CIHG). 

Caso clínico: Grávida, 36 anos, primípara, recorre ao Serviço de Urgência por icterícia, colúria e prurido palmar e 
plantar com 4 semanas de evolução. Apresentava um padrão de citocolestase hepática marcada, sendo internada 
às 21 semanas para investigação etiológica. A ecografia abdominal verificou discreto espessamento parietal difuso 
da vesicula biliar e foram detetados anticorpos antimitocondriais e anticorpos antinucleares, resultados altamente 
sugestivos de CBP.  Iniciou ácido ursodexocicólico com melhoria dos sintomas e das alterações analíticas, tendo 
tido alta. Posteriormente o conhecimento do doseamento dos ácidos biliares foi compatível com CHIG 
concomitante. Foi reinternada às 27 semanas para realização de maturação pulmonar por agravamento analítico. 
Teve um parto pré-termo eutócico espontâneo às 31 semanas (recém-nascido 1515gr, APGAR 6/8/8). O 
diagnóstico de CBP foi confirmado em biópsia hepática pós-parto. 

Conclusão: Atendendo à raridade da doença e ao grupo etário em que é mais frequente, existem poucos estudos 
acerca do impacto da CBP na gravidez, sendo importante reportar os casos existentes. 
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Resumo  
Introdução: A mola hidatiforme parcial caracteriza-se, em 90% dos casos, pela coexistência de vilosidades 
coriónicas hidrópticas e proliferativas, e tecido embriofetal com cariótipo alterado- triploidia diândrica). Tipicamente 
diagnosticada numa fase precoce da gravidez, associa-se a múltiplas anomalias que condicionam morte 
embriofetal precoce. Apresenta uma incidência de 1/1000 gestações. 

Caso clínico: Primigesta, 28 anos, saudável. Ecografia às 13 semanas sem marcadores de cromossomopatias ou 
alterações morfológicas; placenta de aspeto anómalo sugestivo de displasia placentária. O rastreio combinado foi 
negativo. Em consulta hospitalar às 16 semanas foi diagnosticada morte fetal. Realizou protocolo medicamentoso 
de resolução de gravidez inviável de 2º trimestre com expulsão do feto, mas retenção placentária. Submetida 
revisão uterina constatando-se placenta macroscopicamente cística, vesicular e friável. Tecido fetal e placentário 
enviados para exame microbiológico, citogenético e anatomia patológica para estudo da morte fetal. Rastreio de 
causas infeciosas negativo. Na avaliação anatomopatológica do feto não foram detetadas anomalias major; 
cariótipo fetal normal, 46 XX. 

No exame anatomopatológico da placenta identificaram-se múltiplas vesiculas de tamanho variável por todo o 
parênquima; cariótipo placentário triploide. O diagnóstico de mola hidatiforme parcial foi estabelecido. 

Conclusões: Embora raro, fetos morfológica e geneticamente normais podem ser encontrados em casos de mola 
hidatiforme parcial. 
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Resumo  
Introdução: A gravidez heterotópica é uma entidade rara (1/30000 gravidezes) que se caracteriza pela 
coexistência de gravidez intrauterina e ectópica. Ocorre raramente após conceção espontânea e pode ser fatal. 

Caso clínico: Mulher de 25 anos, saudável, primigesta, com 6 semanas de amenorreia. Recorreu ao serviço de 
urgência por dor nos quadrantes inferiores do abdómen. Ao exame objetivo apresentava-se hemodinamicamente 
estável. O toque vaginal era muito doloroso, impossibilitando a avaliação das regiões anexiais. A ecografia revelou 
um saco gestacional intrauterino contendo embrião com 2mm. Ovário direito com duas formações de centro 
anecogénico e halo discretamente ecogénico, a mais periférica com 17x16mm e com pequena estrutura ecogénica 
no interior sugerindo gravidez ectópica. Derrame pélvico moderado. A grávida foi submetida a laparoscopia 
diagnóstica verificando-se a presença de hemoperitoneu em moderada quantidade que foi drenado e formação 
arredondada com coágulos, justa-ovárica, à direita, com cerca de 2-3cm, que se destacou. O estudo histológico 
revelou a presença de focos periféricos de células do trofoblasto, compatível com gravidez peri-ovárica. A gravidez 
intrauterina evoluiu sem intercorrências. 

Conclusão: A gravidez heterotópica representa um desafio diagnóstico, devendo ser considerada em mulheres 
com uma gravidez intrauterina que se apresentem com abdómen agudo. A ecografia é o método preferencial para 
suspeição diagnóstica. 
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Resumo  
Introdução: A constrição do canal arterial fetal pode ocorrer por ingestão materna de AINEs, condicionando 
hipertensão pulmonar, insuficiência cardíaca e consequente aumento do risco de morte fetal e neonatal. 

Reportamos o caso de constrição do canal arterial às 38 semanas e 4 dias de gestação, após 48 horas de 
diclofenac 50 mg tid per os (seis administrações), por crise hemorroidária. Em vinda ao Serviço de Urgência da 
ULSAM por perda de líquido amniótico não confirmada, verificou-se no registo cardiotocográfico taquicardia fetal e 
baixa variabilidade. Na avaliação ecográfica cardíaca observou-se dilatação das cavidades cardíacas direitas, 
dilatação do tronco pulmonar, regurgitação tricúspide e canal arterial restritivo. A grávida foi transferida para 
Hospital de referência, onde realizou ecocardiograma fetal que confirmou os achados. Parto por cesariana às 38 
semanas e 6 dias por trabalho de parto estacionário, após indução com ocitocina. Recém-nascido do sexo 
masculino, com 2900g e Índice de Apgar 6/8/10. No ecocardiograma pós-natal verificou-se ligeira insuficiência 
tricúspide, com boa evolução clínica e alta ao terceiro dia de vida. 

A fácil transferência placentar, a imprevisível farmacodinâmica fetal, bem como o facto de não estarem 
estabelecidas dosagens seguras, reforçam a recomendação da evicção de AINEs no terceiro trimestre da gravidez. 
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Resumo  
Introdução: A Púrpura trombocitopénica imune (PTI) tem uma incidência de 1-10:10000 gestações. É uma 
patologia hematológica imunomediada, com destruição prematura das plaquetas pelo sistema reticulo-endotelial. 
Os auto-anticorpos circulantes podem atravessar a placenta mas o risco de trombocitopenia fetal não se 
correlaciona com a contagem plaquetária ou o nível de auto-anticorpos maternos, sendo difícil prever a magnitude 
do risco fetal. 

Grávida de 34 anos, G2P0, saudável, que às 22 semanas de gestação recorreu à urgência por aparecimento de 
petéquias, apresentando plaquetas de 8000U/mm3. Excluídas outras patologias, assumiu-se o diagnóstico de PTI, 
tendo realizado corticoterapia em elevadas doses e 3 ciclos de imunoglobulina humana inespecífica (IgEV) com 
subida pouco consistente dos níveis plaquetários. Por valores decrescentes de plaquetas foi instituída terapêutica 
com azatioprina em doses crescentes e administrados 2 ciclos adicionais de IgEV, sem resposta. Às 32 semanas 
apresentava plaquetas de 3000U/mm3 e foi constatada morte fetal. Iniciou terapêutica com romiplostim e fez ainda 
imunogloblina anti-D, sem resposta satisfatória. 

Procedeu-se a indução do trabalho de parto com transfusão plaquetária no periparto. O parto foi eutócico, ocorreu 
com 14000U/mm3 plaquetas, sem complicações. O exame anatomo-patológico da placenta revelou lesões de má 
perfusão vascular, trombose vilositária e hematomas antigos. A autópsia não evidenciou complicações 
hemorrágicas. 
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Resumo  
Introdução: Primigesta, 18 semanas de gestação, 27 anos, sem antecedentes médicos/cirúrgicos de relevo, 
admitida no serviço de urgência após acidente de viação. Apresentava-se hemodinamicamente estável, sem 
défices sensitivo-motores, com dor na região abdominal, dorso-lombar e cintura escapular. Na ecografia identificou-
se líquido livre de moderado volume, predominantemente perihepático e peri-esplénico. Por choque hemorrágico, 
admitida na sala de emergência. Na avaliação por Obstetrícia, realizada ecografia que constata feto na cavidade 
uterina sem atividade cardíaca. Avaliada posteriormente por Cirurgia Geral e Ortopedia, com diagnóstico de 
múltiplas fraturas, hematoma da supra-renal e contusão hepática. Por diminuição progressiva do valor de 
hemoglobina, realizada revisão das imagens de radiologia (TAC) com constatação de feto intra-abdominal. Nesse 
contexto, foi realizada laparotomia exploradora com constatação de feto na cavidade abdominal e identificação de 
duas lacerações uterinas extensas não comunicantes (fúndica e parede lateral direita) com hemorragia ativa. 
Efetuada sutura das lacerações uterinas com necessidade de transfusão de produtos sanguíneos e suporte 
aminérgico. O pós-operatório evoluiu sem intercorrências, com intervenção ortopédica ao 7º dia e alta ao 12º dia de 
internamento. Na consulta de revisão pós-operatória de obstetrícia foram discutidas as implicações da rotura 
uterina no futuro reprodutivo, nomeadamente o risco de morbimortalidade materna e fetal futuros. 
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Resumo  
Introdução: A gravidez na cicatriz de cesariana anterior (CSA) constitui uma forma rara de gravidez ectópica 
(1/2000 gravidezes). A incidência tem aumentado, paralelamente ao incremento das taxas de cesariana. Contudo, 
não está estabelecida uma relação com o número de cesarianas prévias. O reduzido número de casos relatados 
condiciona ausência de definição da melhor estratégia terapêutica. As opções disponíveis incluem tratamento 
médico, com metotrexato (local e/ou sistémico), excisão histeroscópica, aspiração e/ou curetagem uterina e 
cirurgia. 

Descreve-se o caso de uma mulher de 44 anos, multípara, com antecedentes de dois partos eutócicos e uma 
cesariana. Recorreu ao serviço de urgência por dor pélvica, com amenorreia de 6 semanas. Na ecografia 
transvaginal observou-se um saco gestacional inserido no bordo superior do nicho ístmico contendo vesícula 
vitelina e embrião com atividade cardíaca. O valor da hCG era de 4456.5mUI/mL. Optou-se pelo tratamento com 
injeção local de metotrexato por via vaginal, sob controlo ecográfico. A intervenção teve sucesso, com decréscimo 
da hCG e absorção do saco gestacional, sem complicações até à data.  

A gravidez ectópica na CSA constitui um desafio diagnóstico. A injeção local com metotrexato revela-se uma opção 
terapêutica minimamente invasiva e eficaz. Desconhecem-se as taxas de recorrência e o sucesso obstétrico futuro 
desta abordagem.  
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Resumo  
Introdução: A extrofia vesical é uma anomalia congénita rara, caracterizada por um defeito da parede abdominal 
infraumbilical e do encerramento da bexiga, cuja mucosa se encontra em continuidade com a parede abdominal. 
Esta malformação pode estar associada a uma alteração da progressão do ducto Mulleriano, resultando em 
anomalias uterinas congénitas (AUC), um grupo raro de doenças, associadas a história de infertilidade e 
abortamentos.  

Nuligesta, 29 anos, antecedentes de extrofia vesical com correção cirúrgica aos 9M. História de infertilidade 
primária de 3 anos, referenciada para consulta de obstetrícia. Sem descrição imagiológica prévia de útero ou 
ovários. Por discordância entre achados ecográficos e exame ginecológico foi realizada RMN com relato de útero 
U3b/C2/v1 (bicorporeal completo, bicolus, vagina com septo longitudinal). Ao exame ginecológico, foram 
observadas duas vaginas, uma delas cega. Após esclarecimento da localização da vagina não cega, a paciente 
engravidou espontaneamente, tendo a gestação evoluído sem intercorrências. Foi submetida a cesariana eletiva às 
37 semanas, com recém-nascido com 2700g, tendo o pós-operatório decorrido sem incidentes.  

As AUC, apesar de raras, podem ter grande impacto na fertilidade. Tratando-se na maioria de condições 
assintomáticas até à idade fértil, um exame ginecológico completo e o uso de técnicas de imagem é de extrema 
importância.  
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Resumo  
Introdução: Alterações hepatobiliares são comuns na gestação. A investigação etiológica pode ser desafiante, pois 
implica o diagnóstico diferencial de patologia própria da gravidez e doenças não específicas, mas coincidentes com 
a mesma. 

Descreve-se o caso de uma primigesta, 15 anos, sem antecedentes relevantes, que recorreu ao serviço de 
urgência por quadro de epigastralgia, náuseas, vómitos e diarreia. Encontrava-se normotensa e apirética. O exame 
objetivo revelou gravidez em idade gestacional avançada. 

Analiticamente, destacava-se linfopenia, AST 209UI/L, ALT 314UI/L, FA 119UI/L, ácidos biliares 16,7μmol/L. 
Ecografia hepática não revelou alterações. A suspeição diagnóstica de infeção pelo vírus Epstein-Barr foi 
confirmada por marcadores serológicos. Foi excluída colestase gravídica pela melhoria clínica e analítica (valores 
séricos decrescentes de ácidos biliares, normalizados após 2 semanas). Às 39 semanas de gestação, nasceu de 
parto eutócico um recém-nascido com 3365g. 

No terceiro trimestre de gravidez, a identificação de um padrão cito-colestático obriga à exclusão de patologia com 
potencial risco para a saúde materna e fetal. Reforça-se o valor das serologias virais no diagnóstico diferencial de 
colestase gravídica. 

A elevação transitória das transaminases é comum na infeção por Epstein-Barr, mas a colestase é rara, podendo 
ser justificada por adaptações fisiológicas da gravidez que tendencialmente agravam o decurso de doenças 
hepatobiliares. 
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Resumo  
Conclusões: A rotura prematura pré-termo de membranas (RPPM) é uma importante causa de parto pré-termo e 
complicações fetais/neonatais. Quando ocorre muito precocemente tem um elevado risco de hipoplasia pulmonar e 
malformações fetais. Aqui descrevemos o caso de uma mulher, 37 anos, referenciada às 14 semanas por líquido 
amniótico (LA) reduzido na ecografia do 1ºtrimestre e suspeita de RPPM. À observação ginecológica confirmou-se 
RPPM e ecograficamente anidrâmnios. Foi explicado ao casal o mau prognóstico, os riscos associados e dada 
opção de interrupção médica da gravidez, que foi recusada. Até às 24 semanas de gestação, monitorizou-se o 
risco infeccioso em ambulatório. Às 24 semanas foi internada para vigilância e submetida a ciclo de maturação 
pulmonar (CMP) e curso de antibioterapia. Durante o internamento manteve perda de LA claro e parâmetros 
infecciosos negativos. O parto foi eutócico, às 32+5, após ter entrado em trabalho de parto espontâneo. O RN do 
sexo masculino, com 1520g esteve internado nos cuidados intensivos e ventilado com diagnóstico de doença das 
membranas hialinas grau II e pneumotórax à direita, assumindo-se uma provável hipoplasia pulmonar. Teve alta 35 
dias após o parto. Atualmente com seguimento em pediatria e sem complicações aparentes. Este caso relata uma 
situação de sucesso, apesar do mau prognóstico. 
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Resumo  
Introdução: Durante a gravidez existe um aumento da excreção de proteínas na urina. Valores superiores a 
300mg/dia consideram-se anormais, sugerindo pré-eclâmpsia sobretudo quando diagnosticada após as 20 
semanas. Contudo, a proteinúria constitui um indicador não específico de doença renal, cujo diagnóstico implica 
geralmente uma biópsia renal.  

Descreve-se o caso de uma multípara de 41 anos, caucasiana, seguida em consulta por idade materna e 
tromboflebite. Numa avaliação sumária da urina no primeiro trimestre apresentou proteinúria clinicamente 
significativa. Do estudo analítico do segundo trimestre, destaca-se uma relação proteinúria/creatininúria de 0,73 
mg/mg e hematúria microscópica. No estudo subsequente, às 28 semanas, apresentou um rácio sFlt-1/PIGF de 
0,80, sem alterações da função renal ou hepática, e, ecograficamente, um feto no percentil 52 e fluxometrias 
normais. Excluíram-se causas secundárias de glomerulopatia como infeções virais, diabetes mellitus, doenças 
auto-imunes e disproteinémias, não apresentando igualmente alterações na ecografia renal. A grávida encontra-se 
atualmente no 3º trimestre, mantendo-se assintomática. Perante o quadro clínico, torna-se provável a presença de 
glomerulonefrite membranosa ou doença de lesões mínimas, aguardando realização de biópsia renal após o parto.  

Na presença de doença renal, o agravamento progressivo da proteinúria aumenta o risco de complicações 
materno-fetais, tornando essencial o controlo tensional e vigilância da função renal.  

 
 
Palavras-chave: proteinúria, doença renal, pré-eclâmpsia 
 
 
 



 
 
 
 
PO47 - COVID-19 E SÍNDROME HELLP: DIFICULDADE DO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL - A PROPÓSITO DE 
UM CASO CLÍNICO 
Mariana Beja1; João Milhano1; Carolina Smet1; Diogo Bruno1; Rui Gomes1; Fernando Cirurgião1 
1 - Centro Hospitalar Lisboa Ocidental 
 

Resumo  
Introdução: A COVID-19 não parece ocorrer com maior frequência em grávidas, sendo a maioria assintomática. A 
presença de alterações da função hepática, aumento da lactato desidrogenase e trombocitopénia são comuns, 
mesmo em doentes com sintomatologia moderada. Estas alterações analíticas encontram-se igualmente presentes 
na síndrome HELLP, frequentemente associada a desfechos adversos.  

Descreve-se o caso de uma multípara de 39 anos, seguida em consulta por hipertensão arterial e diabetes 
gestacional. Apresentou infeção por SARS-CoV-2 às 26 semanas, com sintomatologia respiratória ligeira. Às 27 
semanas recorre ao Serviço de Urgência por diminuição dos movimentos fetais, constatando-se ecograficamente 
ausência de batimentos cardíacos. Na admissão, encontrava-se apirética, eupneica com pressão arterial de 144/92 
mmHg, negando sintomatologia de pré-eclâmpsia. Analiticamente, apresentava trombocitopénia (36 x 109/L), 
aumento das transaminases hepáticas (AST 73 U/L, ALT 96 U/L) e LDH 460 U/L. Relação proteinúria/creatininúria 
de 0,10 mg/mg, e rácio sFlt-1/PIGF de 41,7. Embora sem critérios inequívocos de síndrome HELLP, iniciou sulfato 
de magnésio e indução para expulsão do feto. Teve alta após três dias, por estabilidade clínica.   

A hipertensão arterial e proteinúria não estão presentes em 15% dos casos de síndrome HELLP. Contudo, a 
disfunção multiorgânica característica da COVID-19 pode mimetizar as suas alterações analíticas, constituindo 
assim um desafio diagnóstico.   
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Resumo  
Introdução: Encarceração do útero na gravidez é uma complicação obstétrica rara, com apresentação clínica 
inespecífica, o que torna o diagnóstico difícil.  

Caso clínico: Grávida, 36 anos com episódio de retenção urinária às 21s. Colo ao toque anteriorizado, posterior à 
sínfise púbica, visualizando-se em ecografia transvaginal útero fixo no fundo de saco Douglas, compatível com 
útero encarcerado. Antecedentes pessoais: infertilidade secundária de 10 anos; seguida em Nefrologia por 
alterações ecográficas e função renal, com infeções urinárias de repetição. Parto eutócico, 40s, orientada para 
Ginecologia-Uroginecologia por incontinência urinária. Às 6s pós-parto, referiu antecedentes de dispareunia 
profunda e alterações intestinais catameniais. Apresentava incontinência urinária de esforço, útero de mobilidade 
reduzida, dor ao toque do fundo saco posterior da vagina. Suspeitando de endometriose profunda, solicitou-se 
ressonância magnética pélvica. Ecografia revelou útero retrovertido, pouco móvel, contornos regulares, aspectos 
sugestivos de adenomiose difusa, anexos sem alterações, mobilidade reduzida em relação ao útero e paredes 
pélvicas ipsilaterais e dor à manipulação com sonda transvaginal, Slidding sign negativo e Indian headdress 
ausente.  

Devido à pouca especificidade da apresentação clínica, o diagnóstico de encarceração do útero gravídico é muitas 
vezes incorreto e tardio. É necessário reconhecer os seus fatores de risco e apresentações, para evitar outcomes 
negativos. 
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Resumo  
Introdução: Embora a ferropenia seja a principal causa de anemia na gravidez, as hemoglobinopatias, doenças 
genéticas com distribuição mundial variável, presentes em populações de risco, devem ser excluídas. Descreve-se 
clínica inaugural de drepanocitose em primigesta. 

Caso clínico: BY, 25 anos, natural da Turquia, saudável, sem história transfusional. Gravidez vigiada em hospital 
particular, complicada por anemia no 2º trimestre, tratada com ferro endovenoso. Referenciada ao Serviço de 
Urgência às 35 semanas e 2 dias por dores intensas espontâneas lombares e nos membros inferiores refratárias à 
terapêutica. Sub-febril, desenvolveu icterícia com anemia hemolítica. Por suspeita de crise vaso-oclusiva, solicitado 
doseamento de hemoglobinas, iniciou fluidoterapia, oxigenoterapia e suspendeu meperidina, com melhoria 
sintomática. Três dias depois entrou em trabalho de parto com posterior resolução das queixas, mas necessidade 
transfusional de glóbulos rubros. O doseamento das hemoglobinas revelou: HbS=65.4%, HbA0=22% e HbF=5.7%, 
sugerindo hemoglobinopatia S/β+-talassemia, mas aguardando diagnóstico definitivo. Iniciou tromboprofilaxia após 
o parto. Alta ao 6º dia, recuperada, orientada para Hematologia Clínica. 

Conclusões: A descrição do caso pretende reforçar a importância do rastreio de hemoglobinopatias em grupos de 
risco, pois permite aconselhamento genético e vigilância pré-natal apropriada, prevenindo possíveis eventos 
adversos que condicionam um aumento da morbilidade à grávida e sua descendência. 
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Resumo  
Introdução: A implantação do blastocisto em cicatriz de cesariana é a forma mais rara de gravidez ectópica. 
O diagnóstico e tratamento são desafiantes, existindo elevado risco de rotura uterina e hemorragia grave. 

Caso clínico: Multípara, 31 anos, com duas cesarianas anteriores, observada por amenorreia de 7 semanas e 
teste de gravidez positivo, sem queixas.  

Exame ginecológico sem alterações. Na ecografia transvaginal visualizada tumefação vascularizada na área da 
cicatriz de cesariana, sem comunicação com a cavidade uterina, embrião de 7,2 mm e atividade cardíaca. β-hCG 
41235 mUI/mL. 

Estabeleceu-se o diagnóstico de gravidez em cicatriz de cesariana (GCC) e iniciou-se metotrexato intramuscular e 
intra-sacular. Constatou-se ausência de actividade cardíaca com descida progressiva da β-hCG. A doente 
manteve-se assintomática, tendo alta ao 5º dia, com seguimento ecográfico e da β-hCG semanais em ambulatório. 
Quarenta dias após tratamento verificou-se diminuição da vascularização da massa e ao 47º dia diminuição das 
dimensões e negativação da β-hCG. 

Não foram reportados efeitos secundários.  

Conclusão: A injeção de metotrexato intra-sacular ou intra-embrionária ecoguiada constitui o tratamento de eleição 
na GCC, tendo sido uma abordagem eficaz neste caso.  

Atualmente, a GCC residual persiste in situ apesar da negativação da β-hCG. A regressão ocorre habitualmente 2-
12 meses após tratamento conservador. 
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Resumo  
Introdução: A esclerodermia sistémica (ES) é uma doença multissistémica caracterizada por autoimunidade, 
vasculopatia e fibrose progressiva da pele e orgãos internos. A gravidez nestas doentes associa-se a desfechos 
materno-fetais adversos.  

Descreve-se um caso de uma primigesta de 29 anos, hipertensa, diagnosticada com ES por apresentar esclerose 
cutânea, úlceras digitais recorrentes, padrão ativo na capiloroscopia e anticorpo anti-Scl-70. Na pré-conceção, 
apresentava-se clinicamente estável e a terapêutica anti-hipertensora foi ajustada. No decurso da gravidez 
constatou-se elevação progressiva da tensão arterial, com frequentes ajustes terapêuticos, culminando no 
internamento às 32 semanas de gestação por elevação tensional resistente à terapêutica instituída (nifedipina 
90mg/dia, metildopa 1500mg/dia, bisoprolol 10mg/dia) associada a proteinúria de novo. O diagnóstico de pré-
eclâmpsia sobreposta com critérios de gravidade foi estabelecido após exclusão de crise esclerodérmica renal. 
Terminou-se a gestação às 34 semanas com indução do trabalho de parto. O parto decorreu por cesariana, da qual 
resultou um recém-nascido com 1990gr e IA 9/10. O puerpério decorreu normalmente com melhoria progressiva do 
padrão tensional.  

O diagnóstico diferencial entre pré-eclâmpsia e crise esclerodérmica renal é difícil, mas necessário para correta 
orientação clínica. A gravidez em doentes com ES é rara, associa-se a piores desfechos materno-fetais e obriga a 
vigilância multidisciplinar por uma equipa treinada.  
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Resumo  
Introdução: A incidência global de massas anexiais na gravidez é de 0,1%. Os quistos dermoides constituem a 
maioria das massas anexiais não funcionais diagnosticadas neste período.  

Conclusões: Grávida de 26 anos, saudável, com dor na fossa ilíaca esquerda e sensação de peso pélvico 
diagnosticada com massa anexial esquerda com 100 mm às 7 semanas de gestação. Foi referenciada à consulta 
de Medicina Materno-fetal. 

Repetiu ecografia às 8 semanas e 5 dias de gestação:  ovário esquerdo com massa unilocular em topografia 
retrouterina com 111 x 90x 68 mm, não vascularizada, de conteúdo misto, com áreas hiperecogénicas densas 
condicionando cone de sombra, áreas hipoecogénicas com partículas hiperecogénicas em suspensão e imagens 
lineares – aspeto sugestivo de quisto dermoide. Marcadores tumorais: CA 125 60.7; CEA 8,7 ng/mL. Reavaliação 
ecográfica às 12 semanas sobreponível. 

Atendendo às dimensões da massa e ao risco de torção foi realizada quistectomia laparoscópica, às 14 semanas e 
6 dias de gestação. Intra-operatoriamente constatou-se massa anexial esquerda com cerca de 12 cm sugestiva de 
quisto dermoide. Anexo direito sem alterações. Perioperatório sem intercorrências. O estudo anatomo-patolológico 
revelou dois quistos, o maior correspondendo a teratoma quístico maduro com 100x40x25 mm e o menor a 
cistadenoma mucinoso com 20x15x15 mm. Restante gravidez sem intercorrências. 
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Resumo  
Introdução: A gravidez ectópica intersticial representa 2-3% das gestações ectópicas, sendo a salpingectomia um 
fator de risco relevante. 

Caso clínico: Nulípara de 28 anos, com antecedentes de gravidez ectópica tubar e salpingectomia unilateral 3 
anos antes, recorreu à Urgência, por dor abdominal intensa e náuseas, com horas de evolução. Referia ciclos 
regulares, última menstrução há 4 semanas e uso de preservativo como contraceção. Ao exame objetivo, 
hemodinamicamente estável, desconforto à palpação hipogástrica profunda, sem irritação peritoneal. Sem perda 
hemática genital e colo fechado. β-hCG de 3726 mUI/mL, sem outras alterações analíticas relevantes. Ecografia 
transvaginal sem sinais de gravidez intrauterina, áreas anexiais sem sinais inequívocos de gravidez ectópica, 
líquido livre intrabdominal em quantidade moderada. Por agravamento da dor, com sinais de irritação peritoneal e 
hipotensão arterial, decidida laparoscopia diagnóstica, que revelou: hemoperitoneu em quantidade moderada; 
trompa, ovário direito e ovário esquerdo sem alterações; corno uterino esquerdo com tumefação vascularizada e 
hemorragia ativa. Realizada resseção da gravidez ectópica intersticial e encerramento miometrial. 

Conclusão: Em mulheres em idade fértil com dor abdominal intensa e instabilidade hemodinâmica devemos 
sempre considerar o diagnóstico de rotura de gravidez ectópica. Está descrito que a rotura de gravidez intersticial 
parece ocorrer numa fase precoce, tal como neste caso. 
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Resumo  
Introdução: A principal causa de gravidez ectópica é a disrupção anatómica tubar, nomeadamente se 
antecedentes de doença inflamatória pélvica, cirurgias abdomino-pélvicas ou endometriose. 

Caso clínica: Mulher, 38 anos, IIG/IP (parto há 21 anos), com antecedentes de anexetomia unilateral urgente e 
infertilidade secundária. Ciclos regulares, com dismenorreia (6/10), até falha menstrual há 2 meses.  Desde há 1 
mês com hemorragia vaginal ligeira e dor abdominal desde há 15 dias.  Negava atividade sexual recente. À 
observação hemodinamicamente estável com abdómen distendido, doloroso à palpação, sem irritação peritoneal. 
Perda hemática uterina vestigial e colo fechado. Na ecografia apresentava endométrio linear, formação anexial 
heterogénea com 97x75mm e ascite de pequeno volume. Analiticamente: Hb 9,0 g/dL, plaquetas 551x103/uL, 
proteína C reativa 182mg/L e β-hCG 601mUI/mL. Tomografia computorizada abdomino-pélvico: formação anexial 
heterogénea, irregular, sem plano de clivagem com útero. CA-125 83U/mL, restantes marcadores tumorais 
negativos. Por manutenção da dor, anemia e parâmetros inflamatórios realizada laparotomia exploradora 
constatando-se dilatação tubar com rotura intraoperatória da tumefação (coágulos). Realizada salpingectomia e 
exérese da tumefação anexial, com hematossalpinge e endometriose no exame extemporâneo. Exame histológico 
definitivo: endometriose, endossalpingiose e gravidez ectópica. 

Conclusão: Apesar do diagnóstico cada vez mais precoce de gravidez ectópica, a apresentação clínica e 
diagnóstico podem ser um desafio. 
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Resumo  
Introdução: As anomalias da placentação são uma realidade crescente pelo que se torna prioritário estabelecer o 
diagnóstico para definir a atuação. 

Caso Clínico: Grávida de 40anos, G3P2, com antecedentes de duas cesarianas. Às 20s realiza ecografia com 
identificação de placenta prévia central, com suspeita de acretismo. Reavaliação ecográfica às 29s, com imagem 
sugestiva de acretismo placentar ao nível cervical e suspeita de invasão vesical. Fez RM que confirmou a suspeita. 
Manteve-se sempre assintomática. A gravidez foi terminada eletivamente às 35s. O procedimento iniciou-se pela 
cateterização bilateral dos ureteres e colocação de balões nas artérias ilíacas comuns; realizou-se histerotomia 
fúndica com extração fetal, sem tentativa de dequitadura, seguida de histerorrafia. Constatou-se a existência de 
vascularização exuberante no 1/3 inferior do útero e ausência de plano de clivagem vesicouterino na região da 
cúpula da bexiga. Realizou-se histerectomia total com salpingectomia bilateral, com necessidade de insuflação dos 
balões intrailíacos para controlo hemorrágico. Foi comprovada a integridade da parede vesical. O pós-operatório 
evoluiu sem intercorrências, com necessidade de transfusão de 1UGR. 

Conclusão: A suspeita de acretismo placentar requer uma vigilância adequada da gravidez e o planeamento 
multidisciplinar do parto pelas complicações que daí podem decorrer. 
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Resumo  
Introdução: Na sequência dos avanços no diagnóstico ecográfico pré-natal, o achado incidental de massas 
anexiais durante a gravidez é cada vez mais frequente. Apesar de serem maioritariamente benignas e 
assintomáticas, a incidência de malignidade ronda os 8%, impondo assim um desafio durante a gravidez. 

Mulher de 40 anos, obesa, com antecedentes de cesariana anterior. Vigiada em consulta hospitalar por gravidez 
gemelar bicoriónica/biamniótica e diabetes gestacional diagnosticada no 1º trimestre controlada com metformina.  

Na ecografia morfológica detetou-se volumosa formação anexial esquerda, multiloculada, não vascularizada. 
Realizou-se ressonância magnética pélvica que confirmou a formação quística, de conteúdo hídrico, com 
septações internas e paredes finas, medindo 204x190x115mm.  

Perante suspeita de benignidade e elevado risco de prematuridade associado à gemelaridade, decidiu-se manter 
atitude expectante com vigilância ecográfica até ao parto. 

Recorreu ao Serviço de Urgência às 35 semanas e 2 dias por rotura prematura de membranas, tendo sido 
submetida a cesariana e anexectomia esquerda. Histologicamente confirmou-se a benignidade do quisto: 
cistadenoma mucinoso do ovário. 

Este caso ilustra a importância da ecografia obstétrica no despiste de patologia materna além da avaliação do 
desenvolvimento fetal. A abordagem terapêutica destes achados é controversa e deve ser individualizada, 
balanceando o risco/benefício materno-fetal. 
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Resumo  
Introdução: O hematoma subcapsular hepático (HSH) é uma complicação rara e potencialmente fatal, associada à 
pré-eclâmpsia e síndrome de HELLP, estimando-se que complique entre 1:25.000-1:40.000 gestações. 

Caso Clínico: Nulípara, 28 anos, admitida às 34 semanas e 2 dias por pré-eclâmpsia sem critérios de gravidade e 
restrição de crescimento fetal (PC 0,7), sem alterações fluxométricas. Ao 3ºdia de internamento, apresentava 
epigastralgias intensas, e por suspeita de descolamento prematuro de placenta normalmente inserida, foi 
submetida a cesariana emergente (recém-nascido de 1550g, Índice de Apgar 9/10). Decorridas 14h da intervenção, 
constataram-se sinais de choque hipovolémico com anemia grave (hemoglobina 5.6g/dl), associados a dor 
abdominal intensa com irradiação para a omoplata direita. Analiticamente, apresentava elevação das 
transaminases (valor máximo de AST 2709 e ALT 1902 UI/L). A tomografia computorizada revelou a presença de 
volumoso HSH com 12,3x9,2x21,3cm. Foi estabilizada com 5UI de glóbulos rubros, 6UI de plasma, 2g de 
fibrinogénio e 1g de ácido tranexâmico respondendo favoravelmente à atitude conservadora, tendo tido alta ao 
18ºdia. 

Conclusão: O diagnóstico de HSH é desafiador, sendo, contudo, essencial o seu diagnóstico atempado. A sua 
orientação é controversa, com taxas de mortalidade elevadas perante intervenção cirúrgica, pelo que o tratamento 
conservador é a abordagem preferencial, sempre que possível. 
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Resumo  
Introdução: A gravidez sob sistema intrauterino (SIU) de levonorgestrel (LNG) é um evento raro devido à alta 
eficácia contracetiva deste método. 

Resumo: Mulher, 36 anos, sem antecedentes médicos ou cirúrgicos de relevo, com dois partos eutócicos 
anteriores. Sob contraceção com SIU LNG 13,5mg desde há 16 meses, em amenorreia. Recorre ao Serviço de 
Urgência por teste imunológico de gravidez positivo, assintomática, normotensa e normocárdica. Na ecografia 
transvaginal apresentava cavidade uterina preenchida por conteúdo hipoecogénico, SIU na cavidade, imagem 
sugestiva de pólipo endometrial (não se podendo excluir gravidez intrauterina sem vitalidade), corpo amarelo no 
ovário direito, saco gestacional e embrião (comprimento embrionário 9mm) com vitalidade cardíaca na provável 
dependência do ovário esquerdo. Proposta para resolução cirúrgica de gravidez ectópica. Esvaziamento uterino 
instrumental ecoguiado com aspiração de hematometra. Laparoscopia com constatação de trompa edemaciada e 
tumefação justa-ovárica e realização de anexectomia. O exame anatomopatológico mostrou tratar-se de uma 
gravidez ectópica rota da trompa uterina esquerda.  

Conclusão: Apesar do baixo risco absoluto de gravidez com o SIU LNG, quando ocorre gravidez há maior 
probabilidade desta ser ectópica.  
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Resumo  
Introdução: A patologia crónica na grávida pode ter implicações graves no prognóstico da gravidez, não só pelas 
consequentes alterações anátomo-fisiológicas no curso da doença, como pela maior dificuldade de gestão de 
eventuais problemas médicos agudos. 

Descrição do caso clínico: Múltipara, 41 anos, antecedentes de colite ulcerosa, gestação gemelar monocoriónica 
de 17 semanas complicada por Síndrome de Transfusão feto-fetal, internada para vigilância de procedimento 
fetoscópico e controlo de agudização grave da colite. À admissão, constatou-se morte fetal in útero do primeiro feto 
e marcadores analíticos de inflamação sistémica e citocolestase hepática. O estudo imunológico e imagiológico 
realizado demonstrou uma reactivação do citomegalovírus, com necessidade de terapêutica médica dirigida. 
Evolução favorável, apesar de re-internamento às 31 semanas por rotura prematura de membranas e infeção por 
SARS-CoV-2, num feto com restrição do crescimento fetal e alterações fluxométricas, culminando numa cesariana 
urgente às 33 semanas por estado fetal não tranquilizador. 

Conclusão: Trata-se de um caso complexo com um primeiro internamento prolongado pela dificuldade de gestão 
da condição obstétrica, do agravamento progressivo da colite e da iatrogenia causada pela terapêutica instituída, 
com constante análise dos possíveis riscos e sequelas fetais inerentes a uma hipotética infeção fetal por CMV 
associados à passagem transplacentar da terapêutica imunomoduladora. 
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Resumo  
Introdução: A apendicite aguda complica cerca de 1/800 gestações. O seu diagnóstico pode ser desafiante pela 
similaridade com sinais/sintomas fisiológicos da gravidez e pela semiologia atípica. 

Caso Clínico: Primípara de 25 anos, que às 36 semanas+5/7 apresentava quadro de lombalgia direita com 
irradiação à fossa ilíaca direita, disúria e contractilidade dolorosa. Encontrava-se apirética, com Murphy renal 
positivo à direita. Analiticamente apresentava leucocitose, elevação da proteína-C-reativa e leucocitúria e 
ecograficamente uretero-hidronefrose moderada à direita, sem coleções ou obstruções identificadas. Internada com 
a hipótese diagnóstica de PNA à direita, iniciou cefuroxima empiricamente, após colheita para urocultura. Teve alta 
em D3 por melhoria clínica e analítica e urocultura negativa. 

Reinternada às 37 semanas+5/7, ainda sob antibioterapia, por dor lombar e na fossa ilíaca, à direita, disúria e 
parâmetros inflamatórios elevados. Durante o internamento houve agravamento álgico progressivo, com reação 
peritoneal e aparecimento de anorexia e vómitos. A ressonância magnética identificou uma coleção entre o cego e 
o ovário direito, de possível origem apendicular. Por se tratar de gravidez de termo com necessidade de 
laparotomia exploradora e perante um colo desfavorável, decidiu-se cesariana no mesmo tempo operatório, 
confirmando-se apendicite fleimonosa. Puérpera e recém-nascido tiveram alta clinicamente bem ao 4º dia pós-
parto. 
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Resumo  
Introdução: A gravidez ectópica (GE) diagnostica-se em 2% das gestações, tendo localização tubária em 96% dos 
casos. O tratamento com metotrexato tem eficácia semelhante ao tratamento cirúrgico, portanto, a escolha deve 
ser individualizada. A rotura de GE, após tratamento com metotrexato, ocorre em 7-14% dos casos.  

Mulher de 32 anos, primigesta, assintomática, com amenorreia de 8 semanas e 3 dias. Recorreu ao serviço de 
urgência (SU) por suspeita diagnóstica de GE. A ecografia transvaginal (EcoTV) revelou formação arredondada, 
heterogénea, na trompa esquerda, com 15x14mm, sinal Doppler em “anel de fogo” e ligeiro derrame no fundo de 
saco de Douglas. Analiticamente, BhCG 4741mUI/mL. Após discussão das opções terapêuticas, decidiu-se 
tratamento com metotrexato.   

Por apresentar diminuição <a 15% em D7, foi administrada 2ª dose de metotrexato.  

Nas avaliações seriadas observou-se diminuição progressiva da BhCG (D14:1649mUI/mL e D21:531mUI/mL). Em 
D27 recorreu ao SU por algias pélvicas intensas. Encontrava-se hemodinamicamente estável, BhCG:298mUI/mL e 
a EcoTV revelou hemoperitoneu volumoso e massa anexial esquerda heterogénea de limites indefinidos.  

Realizou-se laparoscopia, tendo-se confirmado hemoperitoneu e rotura de gravidez tubária esquerda. Procedeu-se 
a salpingectomia.  

O tratamento médico da GE pode complicar-se por situações emergentes, entre as quais a rotura tubária, que 
poderá ocorrer tardiamente e com baixos níveis de BhCG.  
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Resumo  
Introdução: O cancro da mama (CaM) tem uma elevada incidência na mulher e atualmente o carcinoma ductal in 
situ (CDIS) representa 1/4 dos CaM recém-diagnosticados, sendo a idade e nuliparidade fatores de risco. Após o 
diagnóstico, surgem preocupações relacionadas com a fertilidade, e menos de 10% das mulheres engravida. 

 
Apresenta-se o caso de uma mulher,40anos,nulípara, com antecedentes,um ano antes, de CDIS da mama 
esquerda(ME), de intermédio-alto grau, receptor-estrogénio +; tendo sido submetida a cirurgia conservadora da 
mama e radioterapia(RT).Por sua iniciativa recusou terapêutica hormonal adjuvante e optou por engravidar.Assim, 
seis meses após o termino da RT e grávida de 16semanas, evidencia recidiva do CDIS na ME. Após discussão em 
consulta multidisciplinar, decide-se mastectomia simples no IPO, às 18semanas de gestação, com boa resposta.No 
decorrer da gravidez, destaca-se a necessidade de internamento às 33semanas para vigilância materno fetal por 
diminuição dos movimentos fetais e elevação tensional, tendo realizado maturação pulmonar e tido alta. Às 
36semanas, por rutura prematura pré-termo de membranas, foi realizada cesariana por apresentação pélvica. 
Recem-nascido,sexo masculino, 2710gr,IA9/10.  
 
O diagnostico de CaM na gravidez é inquietante, com literatura escassa e ainda sem normas de orientação 
claras.Havendo tanto para indagar, cada decisão deve ser tomada em equipa e em conjunto com a  gravida. 
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Resumo  
Introdução: O Síndrome de HELLP, o Síndrome Hemolítico Urémico (SHU) e a Púrpura Trombocitopénica 
Trombótica (PTT) caracterizam-se, entre outras coisas, por trombocitopénia e hemólise microangiopática, tendo 
manifestações clínicas e laboratoriais semelhantes, o que dificulta o diagnóstico.    

Metodologia: Descrição de caso clínico 

Resultados: Primigravida de 35 semanas recorre ao SU por subida tensional. Analiticamente destacou-se anemia, 
trombocitopénia ligeira, LDH elevada e proteinúria, assumindo-se o diagnóstico de pré-eclâmpsia sem critérios de 
gravidade. Em D2 de internamento foi realizada cesariana por estado fetal não tranquilizador (EFNT), complicando-
se de hemorragia pós-parto aguda grave. Para além da anemia e trombocitopénia, verificou-se elevação das 
transaminases e lesão renal aguda, compatível com S. HELLP. Foi transferida para UCI, onde permaneceu 9 dias. 
Teve agravamento da função renal (AKIN III) com necessidade de hemodiálise, plasmaferese e corticoterapia, sem 
resposta. Posteriormente, iniciou eculizumab com recuperação progressiva da função renal. Pelo quadro clínico e 
resposta à terapêutica biológica considerou-se o diagnóstico de SHU. 

Conclusões: Alterações hematológicas e elevação das transaminases associados a hipertensão na gravidez 
sugerem como primeira hipótese diagnóstica S. HELLP. No entanto, quando não se verifica melhoria clínica no 
pós-parto deverão ser equacionadas outras situações clínicas de apresentação semelhante e potencialmente 
graves como o PTT ou SHU.  
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PO64 - GRAVIDEZ HETEROTÓPICA: A IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DAS ÁREAS 
ANEXIAIS 
Margarida Cal1; Maria Pulido Valente1; Teresa Loureiro1; Ana Aguiar1 
1 - Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte 
 

Resumo  
Descrição do caso: Mulher de 38 anos, saudável, IO:3013(3cesarianas,1IVG) com amenorreia de 8sem+3d e 
diagnóstico imunológico de gravidez positivo. Recorreu à urgência por dor abdomino-pélvica referida ao hipogastro, 
intensa e de início súbito, associada a hemorragia vaginal. Encontrava-se hemodinamicamente estável, palpação 
abdominal dolorosa, com defesa e sinais de irritação peritoneal. A ecografia transvaginal identificou uma gravidez 
heterotópica (GH) de 8semanas (intrauterina e tubária direita), identificando-se dois embriões com igual 
comprimento crânio-caudal, ambos com batimentos cardíacos.Constatou-se a presença de hemoperitoneu, pelo 
que foi submetida a laparoscopia urgente por suspeita de rotura tubária direita, confirmada intraoperatoriamente. 
Foram aspirados 2000ml de sangue da cavidade pélvica e realizada salpingectomia direita laparoscópica. O 
procedimento e restante internamento decorreram sem intercorrências. O exame anatomopatológico confirmou o 
diagnóstico de gravidez ectópica tubária.A gravidez decorreu sem intercorrências, com desenvolvimento fetal 
normal, culminando numa cesariana às 36sem+3d pós-rotura prematura de membranas, com recém-nascido 
saudável. 

Discussão:A GH é uma complicação rara que ocorre em cerca de 1:30.000 gestações. Perante a confirmação 
ecográfica de gravidez intrauterina é essencial uma avaliação sistemática dos anexos para excluir a possibilidade 
de GH. O diagnóstico atempado de GH permitiu uma abordagem minimamente invasiva e a preservação da 
gravidez intrauterina, cujo desfecho não foi afetado por esta complicação. 
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PO65 - ENFARTE HEPÁTICO: UMA COMPLICAÇÃO RARA DO SÍNDROME DE HELLP 
Catarina Neves1; Ana Edral1; Ana Paula Silva1 
1 - Centro Hospitalar Universitário do Algarve - Unidade de Faro 
 

Resumo  
Introdução: O enfarte hepático é uma complicação rara do síndrome de HELLP (Hemolysis, Elevated Liver 
enzymes and Low Platelets).  

Apresentamos o caso de uma primigesta, 28 anos, saudável, gravidez vigiada, internada às 28 semanas de 
gestação com suspeita de pré-eclâmpsia. Analiticamente, apresentava apenas elevação das transaminases 
hepáticas. Na ecografia obstétrica, constatou-se uma restrição de crescimento fetal. No 5.º dia de internamento, 
apresentava dor epigástrica e subcostal direita refratária à analgesia instituída e agravamento analítico (AST 706 
U/L e ALT 706 U/L). Foi decidida cesariana urgente – recém-nascido do sexo masculino, com 824g, índice de 
Apgar 9/9. A puérpera foi transferida para a Unidade de Cuidados Intermédios. A avaliação analítica pós-operatória 
revelou AST 2680U/L e ALT 2428 U/L. Na tomografia computorizada abdominal, observou-se uma área suspeita de 
enfarte hepático abrangendo um terço do fígado. Instituiu-se terapêutica de suporte, com progressiva melhoria 
clínica e laboratorial e alta, sem sequelas, ao 10.º dia internamento.  

A necrose hepática massiva pode conduzir a um quadro de insuficiência hepática aguda. Assim, o diagnóstico 
precoce e a abordagem multidisciplinar são fundamentais para a prevenção da morbimortalidade materna e fetal. 
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PO66 - INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA PÓS-TRANSFUSIONAL EM GRÁVIDA COM PRÉ- 
ECLAMPSIA LIGEIRA 
Beatriz Féria1; Maria João Palma1; Filipa Passos1; Cristina Leite1 
1 - Hospital Garcia de Orta 
 

Resumo  
Introdução: A insuficiência respiratória aguda (IRA) é uma complicação rara periparto. A causa mais frequente na 
gravidez é o edema agudo do pulmão (0.08- 1.5%), nomeadamente associado com cardiopatia materna ou tocólise 
com betamiméticos. 

Caso clínico: Primigesta, 30 anos, β-talassémia minor, gestação gemelar bicoriónica-biamniótica, admitida às 
30semanas+2dias por pré-eclâmpsia sem critérios de gravidade, sem necessidade de anti-hipertensores. Por 
anemia (Hb 7.7g/dL) realiza transfusão de 1 unidade concentrado eritrocitário às 33semanas+6dias. Após cerca de 
4 horas, inicia quadro de dificuldade respiratória (taquipneia, tiragem e taquicardia), com agravamento da TA 
arterial e pO2 47mmHg. Auscultação e Raio-X tórax compatíveis com edema pulmonar. Quadro com boa resposta 
inicial a diurético e dinitrato de isossorbido, porém com recorrência nas horas seguintes de forma súbita, obrigando 
à decisão do parto e ventilação mecânica. O ecocardiograma revelou dilatação ligeira do ventrículo esquerdo com 
hipocinesia apical, observando-se regressão desta alteração durante o internamento. Suspendeu assistência 
ventilatória cerca de 24h pós-parto e teve alta ao 16ºdia. 

Discussão: Apresenta-se caso de IRA em grávida com Pré-eclampsia, que devido ao seu carácter agudo, grave e 
recorrente, implica consideração de outros diagnósticos diferenciais como TRALI (Lesão pulmonar aguda 
relacionada com a transfusão) ou cardiopatia. 
 
 
 
 
 



 
 
 
PO67 - COLESTASE GRAVÍDICA FAMILIAR 
Margarida Figueiredo1; Anabel Ferreira1; Filomena Pereira1; Ana Marta Pinto1 
1 - Centro Hospitalar do Baixo Vouga 
 

Resumo  
Introdução: A Colestase Gravídica é uma forma reversível de colestase intra-hepática. A etiologia parece envolver 
fatores genéticos, hormonais e ambientais.A base genética é complexa mas suportada pela evidência de clusters 
familiares.O gene ABCB4 está intimamente relacionado com um síndrome de colestase familiar, o Low 
phospholipid-associated cholestasis and cholelithiasis(LPAC). 

Caso Clínico: Grávida de 27 anos, com 26 semanas e antecedente de síndrome LPAC, recorreu ao SU por prurido 
cutâneo generalizado e dor no hipocôndrio direito. 

Analiticamente apresentou alterações das provas hepáticas.Na ecografia  abdominal...“Vesícula biliar  com lama no 
interior e alguns cálculos, sem sinais de colecistite. Mínima ectasia e cálculos nas vias biliares intra-hepáticas”... 
Medicada com ácido ursodesoxicólico, hidroxizina e cetirizina. 

Regressou ao SU, com 27 semanas, por agravamento do prurido apesar da terapêutica instituída.Foi realizado 
doseamento de ácidos biliares em jejum que apresentou valor de 266mmol/L.Ficou internada e cumpriu 
corticoterapia para maturação pulmonar fetal. Teve melhoria clínica e laboratorial, com avaliação do bem-estar fetal 
sem alterações.  

Indução do TP às 35 semanas. Recém-nascido saudável. 

Conclusão: O caso clínico apresentado está de acordo com a literatura que refere que o parto pré-termo como 
uma possível complicação da colestase gravídica, principalmente para valores de ácidos biliares ≥100mmol/L.Outra 
complicação descrita é a morte fetal que felizmente não aconteceu. 
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PO68 - MORTE FETAL IN UTERO - UM CASO DE COVID-19 
Ana Rita Mira1; Margarida Enes1; Ana Beatriz Godinho1 
1 - Hospital Garcia de Orta 
 

Resumo  
Introdução: Durante a atual pandemia, o Hospital Garcia de Orta tem recebido grávidas com infeção a COVID-19 
documentada durante a gravidez e no momento do parto. Descrevemos um caso de morte fetal in útero numa 
grávida infetada por SARS-Cov2, assintomática, admitida às 38 semanas e 5 dias com trombocitopenia e restrição 
tardia de crescimento fetal. Apresentava antecedentes de pré-eclâmpsia com trombocitopenia em gravidez anterior. 
Tem sido reportado na literatura científica um aumento da incidência de pré-eclâmpsia e morte fetal em gravidezes 
afetadas por COVID-19. As semelhanças clínicas, laboratoriais e anatomo-patológicas entre a pré-eclâmpsia e a 
infeção sistémica por COVID-19 - que origina um quadro de pré-eclâmpsia-like - sugerem a existência de 
mecanismos comuns de lesão endotelial e alterações da circulação materna a condicionar hipoperfusão placentária 
e a culminar em desfechos obstétricos adversos como a restrição de crescimento fetal e a morte fetal in útero. É 
fundamental, em estudos futuros, esclarecer se a infeção por SARS-Cov2 poderá ter um papel adjuvante ou 
desencadeante no desenvolvimento de pré-eclâmpsia e restrição de crescimento fetal em grávidas com fatores de 
risco bem como na evolução destas patologias para situações de morte fetal intra-uterina, como apresentado no 
presente caso clínico. 
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RESUMOS POSTERS – INTRA-PARTO 
PO69 - RUTURA UTERINA - A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO 
Ana Margarida Mourato1; Vera Ribeiro1 
1 - Centro Hospitalar Universitário do Algarve - Unidade de Faro 
 

Resumo  
Introdução: A rutura uterina (RU), que corresponde à disrupção da parede uterina, é uma entidade rara, mas 
potencialmente grave. Tem como fatores de risco: incisão uterina prévia; ausência de parto vaginal; gravidez de 
termo; macrossomia fetal; multiparidade e intervalo de tempo entre gestações. O risco de RU nas mulheres com 
cesariana prévia é superior quando são submetidas a indução de trabalho de parto (ITP), comparativamente a 
quando são submetidas a cesariana. Após o diagnóstico, é essencial estabilização hemodinâmica e laparotomia 
emergentes. Nos casos de hemorragia incontrolável, a condicionar instabilidade hemodinâmica, a histerectomia é o 
tratamento de escolha. 

Caso clínico: 36 anos, IO:4004 (três partos eutócicos e uma cesariana há 13 anos). Interrupção legal da gravidez 
às 28s5d, por anencefalia. ITP com misoprostol. Parto eutócico sem intercorrências. Após 3h, por instabilidade 
hemodinâmica e imagem em TC sugestiva de extravasamento de contraste pelo útero, foi submetida a laparotomia, 
com deteção de RU, com necessidade de histerectomia. Pós-parto com tromboflebite pélvica séptica. Alta ao 20º 
dia de pós-operatório. 

Conclusão: Quando se decide a via de parto devem ser considerados os fatores de risco para RU. Para minimizar 
a sua morbi-mortalidade é essencial reconhecer atempadamente os seus sintomas, para um diagnóstico e 
tratamento céleres. 
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PO70 - DISTOCIA DE "NÁDEGAS" - A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO 
Ana Margarida Mourato1; Vera Ribeiro1 
1 - Centro Hospitalar Universitário do Algarve - Unidade de Faro 
 

Resumo  
Introdução: A distocia, um parto de difícil progressão, pode ser funcional ou mecânica. Uma causa rara de distocia 
corresponde ao descolamento prematuro da placenta normalmente inserida (DPPNI) durante o trabalho de parto 
(TP). 

Caso clínico: Grávida, 22 anos, IO: 1001 (1PTE, 2980g). Internada com IG 39s4d, em início de TP: colo com 4cm 
de dilatação, 70% apagado, mole, intermédio, -3; CTG tipo 1, com contratilidade uterina regular; EPF: 3644g. No 
período expulsivo: extração cefálica, remoção de duas circulares cervicais largas e extração dos ombros, sem 
complicações. Constatou-se não progressão do tronco, com distocia ao nível das nádegas, e subitamente feto 
hipotónico. Extração fetal conseguida com flexão dos membros inferiores maternos e pressão abdominal. 
Objetivou-se hemorragia vaginal, saída da placenta simultaneamente com os pés do recém-nascido e hipertonia 
uterina, sugestivas de DPPNI no período expulsivo. Recém-nascido do sexo feminino, 3800g, IA 3/6/8, entregue de 
imediato à UCIN. Puerpério sem intercorrências. Mãe e filha tiveram alta em D3 de pós-parto. 

Conclusão: O DPPNI, quando ocorre no período expulsivo, pode ser uma causa indireta de distocia fetal, 
nomeadamente: funcional, ao causar hipertonia uterina e hipotonia fetal; e mecânica, ao encravar o feto entre a 
placenta e o útero/bacia materna.  
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PO71 - O DESAFIO DA OBESIDADE NA GRAVIDEZ – CESARIANA EM GRÁVIDA COM OBESIDADE CLASSE 
III 
Diogo Santos1; Ana Calhau1; Carlos Macedo1; Filipe Bacelar1; Tânia Freitas1; Paulo Alves1; Cremilda Barros1; Manuel 
Sousa Gomes1 
1 - Hospital Dr. Nélio Mendonça 
 

Introdução: A prevalência da obesidade na gravidez tem aumentado nos últimos anos, comportando maior risco 
de morbilidade materno-fetal. Esta população apresenta maior risco de parto por cesariana, colocando importantes 
desafios cirúrgicos, anestésicos e logísticos. 

Conclusões: Grávida de 36 anos, nulípara, seguimento em consulta obstétrica (alto risco) por obesidade e 
antecedentes de HTA crónica (sem seguimento prévio). Iniciou AAS 150 mg. Aumento ponderal de 20 Kg durante a 
gestação (IMC: 68 Kgs/m2). Ecografias inconclusivas por biótipo materno. Decisão de cesariana após maturação 
pulmonar fetal às 38 semanas por suspeita de macrossomia fetal. Discussão multidisciplinar para planeamento 
cirúrgico. Efetuada anestesia locoregional. Colocação de tapes sobre o panículo adiposo, incisão de pfannenstiel e 
histerotomia transversa. Extração de RN vivo do sexo feminino, APGAR 9/9/10 e 3760 g. Histerorrafia em camada 
única, encerramento da aponevrose com sutura contínua, cicatrização de tecido celular subcutâneo por segunda 
intenção e pele com pontos de nylon separados. Penso de pressão negativa, profilaxia antibiótica e 
tromboembólica durante internamento, que decorreu sem intercorrências. Alta em D9 de internamento, com 
cuidados de penso em Centro de Saúde. Depressão pós-parto sem outras intercorrências. Este caso espelha a 
importância do planeamento multidisciplinar pré-cesariana para um desfecho materno-fetal favorável em casos de 
obesidade mórbida na gravidez. 
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PO72 - CHOQUE ANAFILÁTICO DURANTE O TRABALHO DE PARTO - RELATO DE CASO CLÍNICO 
Sara Paiva1; Ricardo Santos1,2; Hugo Barros1; Rita Ladeiras1; Pedro Oliveira1 
1 - Hospital da Senhora da Oliveira - Guimarães; 2 - CINTESIS – Centro de Investigação em Tecnologias e 
Serviços de Saúde, FMUP 
 

Resumo 
Introdução: O choque anafilático é um acontecimento raro na gravidez, com uma prevalência estimada de 2,6-
3,8/100.000 gravidezes. Associa-se a elevada morbimortalidade materno-fetal, em parte pelo risco de encefalopatia 
hipóxico-isquémica fetal associado à hipotensão materna.  A causa mais frequente de anafilaxia é o uso de 
antibioterapia durante o trabalho de parto (TP).  

Conclusões: Primigesta, sem alergias conhecidas, admitida no internamento às 39+6 semanas por TP em início. 
 Durante a 2ª fase do TP, no decorrer de febre materna e taquicardia fetal sustentada, foram administrados 
paracetamol e ampicilina por via endovenosa. Posteriormente, a parturiente iniciou dispneia associada a exantema 
cutâneo, hipotensão e alteração do estado de consciência, com reversão após oxigenoterapia, fluidoterapia, 
hidrocortisona, adrenalina e clemastina. Simultaneamente, detetou-se bradicardia fetal sustentada, tendo-se 
abreviado o parto com auxílio de ventosa, que se complicou por distócia de ombros, resolvida com manobras 
externas, e retenção placentar com dequitadura e revisão uterina manuais. A grávida permaneceu dois dias 
internada na UCI e o recém-nascido, com Índice Apgar 2/4/7, cinco dias na UCIN. Tiveram alta hospitalar 4 e 5 
dias, respetivamente, após o parto. 

Este caso relata o evento raro de anafilaxia durante o TP com repercussão fetal e necessidade de abreviação do 
parto, contudo sem maus desfechos materno-fetais. 
 
 
 
Palavras-chave: Choque anafilático, Trabalho de parto, Sofrimento fetal 



 
 
 
 
PO73 - UM CASO DE RETENÇÃO URINÁRIA AGUDA NO PÓS-PARTO 
Ana Beatriz Almeida1; Maria Inês Sousa1; Tiago Meneses Alves1; Marcília Teixeira1; Maria José Areias1; Filomena 
Taborda1; Jorge Braga1 
1 - Centro Hospitalar Universitário do Porto 
 

Resumo 
Introdução: Caso de mulher de 32 anos, saudável, 2G 2P (2 cesarianas anteriores, a última por cirurgia uterina 
prévia). Alta ao 2º dia pós-parto, clinicamente bem. Ao 3º dia de puerpério, recorreu ao SU do hospital da área de 
referência por quadro de aumento de volume abdominal com dispneia, ortopneia, diminuição do débito urinário e 
polaquiúria. Realizou TAC abdomino-pélvica: ascite de grande volume sem alterações hepáticas ou reno-vesicais, 
nomeadamente rotura ou fístula do sistema excretor. Analiticamente, apresentava lesão renal aguda (LRA) com 
componente pós-renal (ureia 149 mg/dL, creatinina 6.7 mg/dL), aumento dos parâmetros inflamatórios, sem citólise 
ou colestase. Realizou paracentese diagnóstica e evacuadora e foi algaliada no SU, com saída de urina 
concentrada superior a 1000mL, apresentando melhoria do quadro de dor abdominal e resolução progressiva da 
dispneia. Foi transferida para o nosso centro hospitalar para reavaliação do caso em contexto multidisciplinar. Por 
peritonite de etiologia não esclarecida, iniciou antibioterapia com Piperacilina-Tazobactam, durante 7 dias. Melhoria 
franca da função renal, com débitos urinários de 3000mL/24h, tendo sido desalgaliada em D5. Excluídos 
diagnósticos de lesão do ureter e Síndrome Hemolítico-Urémica. Teve alta ao 9º dia de internamento. Admitida 
LRA pós-renal no pós-parto precoce de cesariana por provável retenção urinária aguda. 
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PO74 - PLACENTA ACRETA: DIAGNÓSTICO E CONDUTA, A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO 
Inês Vieira Martins1; Ana Filipa Bernardino Simões1; Telma Da Assunção Esteves1; Filomena Maria Pinheiro Nunes1 
1 - Hospital de Cascais, Dr. José de Almeida 
 

Resumo 
Introdução: As anomalias da inserção placentar têm elevada morbimortalidade materna e perinatal. Estima-se que 
a incidência de placenta prévia e acreta seja de 1/200 e 1/533 gestações, respetivamente. A maior prevalência é 
em mulheres com cirurgia uterina prévia mas existem outros factores determinantes como multiparidade, idade 
materna e lesões endometriais. O presente relato expõe um caso de perfuração uterina pós cesariana por placenta 
prévia. 

Evolução do caso: Multípara, com dois partos eutócicos anteriores. No primeiro verificou-se retenção placentar, 
com necessidade de dequitadura manual e curetagem pós parto. Posteriormente, foi diagnosticada síndrome de 
Asherman e realizada correção histeroscópica. O segundo parto cursou com retenção placentar e dequitadura 
manual. Na presente gravidez diagnosticada placenta prévia total, pelo que foi realizada cesariana às 37 semanas.  

Após extração fetal foi constatado acretismo placentar, placenta posterior e prévia. Verificou-se rotura uterina da 
parede posterior na tentativa de dequitadura. Feito controlo hemostático com histerorrafia, sutura do leito placentar, 
aplicada técnica de B-Lynch e administrados uterotónicos (oxitocina, sulprostona intramiometrial e misoprostol 
retal). Houve necessidade de suporte transfusional e de recobro nos cuidados intensivos.  

Conclusão: Este caso pretende alertar para os fatores de risco e para a gravidade das complicações que possam 
advir das anomalias da inserção placentar.  
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PO75 - MIOCARDIOPATIA PERIPARTO: DA PARAGEM CARDIORRESPIRATÓRIA À RECUPERAÇÃO TOTAL 
Francisco Évora1; Mariana Sucena1; Daniela David1; Beatriz Ferro1; Luís Melo1; Isabel Santos Silva1; Maria Céu Almeida1 
1 - CHUC 
 

Resumo  
Introdução: A miocardiopatia peri-parto é uma patologia rara mas potencialmente fatal, de causa idiopática, 
ocorrendo em mulheres saudáveis durante o período periparto. Evolui com disfunção sistólica do VE, podendo 
existir ou não dilatação deste, e consequente insuficiência cardíaca.  

Caso Clínico: Grávida de 29 anos, primigesta, sem antecedentes relevantes. Submetida às 31 semanas a 
cesariana por síndrome HELLP, complicado por instabilidade hemodinâmica com necessidade de suporte 
transfusional, plasma e plaquetas, seguido de edema agudo do pulmão. Após recuperação da estabilidade, inicia 
mal-estar geral súbito seguido de paragem cardiorrespiratória em fibrilhação ventricular, revertida por suporte 
avançado de vida com desfibrilhação e dopamina. Ecocardiografia revelou VE com hipocinésia e depressão severa 
da função sistólica. Restante internamento com boa evolução ao tratamento médico, apresentando na alta, à 
ecocardiografia, VE com hipocinésia e função sistólica preservada. Após 3 meses, ecocardiografia apresenta 
recuperação total. 

Discussão: A miocardiopatia periparto pela sua gravidade requer rápido diagnóstico e tratamento adequado. No 
presente caso clínico é salientada a forma de apresentação súbita, que sem a intervenção adequada em unidade 
com emergência médica e cuidados intensivos de adulto, poderia ter tido um desfecho catastrófico. De igual forma, 
se salienta a benignidade potencial da evolução com recuperação total da função sistólica ventricular. 
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Mariana Lourenço1; Sara Sousa1; Ines Lopes1; Mariana Jerónimo1; Paula Tapadinhas1 
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Resumo 
Introdução: A rotura espontânea de vasos uterinos na gravidez ou pós-parto é uma entidade rara com elevada 
mortalidade materna e perinatal. De causa maioritariamente desconhecida, suspeita-se que factores anatómicos, 
hemodinâmicos ou hormonais estejam envolvidos. Este caso enfatiza a importância da cuidadosa vigilância 
puerperal e conhecimento desta entidade rara como causa de choque hipovolémico, possibilitando redução 
significativa da mortalidade associada. Grávida vigiada, saudável, G1P0, foi internada às 40 semanas para ITP por 
DG controlada com dieta. Sem história de trauma abdominal ou perda hemática vaginal verificou-se nesse dia PTE 
sob analgesia locorregional, com laceração GI suturada, nascimento de RN com 2960g e puerpério imediato sem 
complicações. 4h pós-parto, dor abdominal intensa sem evidência de reação peritoneal ou outras alterações no 
exame objectivo. Estável do ponto de vista hemodinâmico, sem controlo significativo da dor, com anemia 
significativa (Hb 7.6g/dL) e ecografia ginecológica a revelar pequena lâmina de líquido livre. Por agravamento das 
queixas com instabilidade hemodinâmica realizada TAC que revelou presença de extenso hemoperitoneu. 
Submetida a laparotomia exploradora identificou-se laceração da artéria uterina direita (sem dilatações 
aneurismáticas) e ligamento largo ipsilateral com útero intacto. Realizadas suturas hemostáticas e limpeza da 
cavidade abdominal com perdas estimadas 2000cc. Alta estável ao 5º dia. 
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PO77 - HEMATOMA HEPÁTICO NO PUERPÉRIO: A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO 
Mário Moura1; Sara Nunes1; Mariana Morais1; Cristina Alves1; Cátia Carnide1; Osvaldo Moutinho1 
1 - Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro 
 

Resumo 
Introdução: O hematoma hepático espontâneo é uma complicação rara na gravidez e puerpério (1:45000 
nascimentos), estando mais frequentemente associado a pré-eclâmpsia e síndrome de HELLP. Pode trazer 
complicações devastadoras, comportando importante morbi-mortalidade materna. Na ausência de patologia 
hipertensiva da gravidez, a sua ocorrência é extremamente invulgar. 

Apresentamos o caso clínico de uma puérpera, 27 anos, primípara, obesa (IMC 38), submetida a cesariana às 40 
semanas por trabalho de parto estacionário, sem intercorrências. A gravidez decorreu sem complicações. No 
primeiro dia de puerpério, apresentou equimose abdominal extensa infra-umbilical, associada a episódio de 
lipotimia, dor abdominal e anemia (hemoglobina 8.4g/dL), com perfil tensional normal. Por agravamento clínico e 
laboratorial (hemoglobina 6.9g/dL), instituiu-se suporte transfusional e realizou TAC que revelou hematoma intra-
parenquimatoso hepático de 11.6x10.6cm e hemoperitoneu. A doente foi transferida para unidade de Medicina 
Intensiva de um hospital terciário para instituição de terapêuticas adequadas. Após realização de angiografia, 
excluindo hemorragia ativa, foi adotada conduta conservadora, com melhoria clínica progressiva, tendo alta ao 13º 
dia. Dois meses após o internamento, realizou RMN onde foi sugerido o diagnóstico de adenomas hepáticos.  

Este invulgar caso alerta para o atempado reconhecimento do diagnóstico de hematoma hepático no puerpério que 
pode ocorrer mesmo na ausência de patologia hipertensiva. 
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PO78 - ABDÓMEN AGUDO APÓS PARTO VAGINAL - DESAFIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO 
Cátia Silva1; Francisco Évora1; Joana Mafra1; Mariana Sucena1; Daniela David1; Joana Almeida1; Fernanda Santos1; 
Maria Do Céu Almeida1 
1 - CHUC - MBB 
 

Resumo 
Introdução: Apresentamos um caso de uma grávida, 32 anos, nulípara (IIIG 0P - 2 AE precoces) com 
antecedentes de cólica renal, cuja gravidez decorreu sem intercorrências. Entrou espontaneamente em trabalho de 
parto às 39 semanas e 4 dias. O parto foi instrumentado com ventosa por falha de progressão da apresentação no 
plano III de Hodge (variedade OIEA) com episiotomia mediolateral direita. Nasceu um menino com 3870g e IA 
9/10/10; a dequitadura foi natural. Trinta minutos após o parto, iniciou quadro de dor abdominal intensa, associado 
a sudorese, hipotensão e taquicardia. O abdómen encontrava-se distendido e doloroso à palpação superficial, com 
sinais de irritação peritoneal. As perdas eram moderadas. A ecografia abdominal revelou líquido anecogénico em 
quantidade abundante, tendo sido decidida laparotomia exploradora.  Identificou-se hemoperitoneu volumoso com 
laceração do folheto anterior do ligamento largo direito e hematoma do mesométrio e paramétrio ipsilateral; 
adicionalmente identificou-se atonia uterina que reverteu com uterotónicos. 

Conclusões: O hematoma do ligamento largo após um parto vaginal é um evento raro (incidência de 1:20 000 
partos), estando geralmente relacionado com lacerações cervicais ou vaginais, que alcançam a artéria uterina. O 
diagnóstico clínico é difícil sendo o tratamento cirúrgico atempado essencial na redução da elevada 
morbimortalidade associada a esta complicação. 
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PO79 - QUANDO A COVID-19 DOMINA O PUERPÉRIO 
Joana Figueiredo1; Catarina Soares1; Mariana L. S. Magalhães1; Catarina Vasconcelos1; Sónia Siopa1; Jorge Ribeiro1 
1 - Centro Hospitalar do Oeste - Caldas da Rainha 
 

Resumo 
Introdução: A infeção por SARS-CoV-2 em grávidas parece associar-se a quadros clínicos mais graves e maior 
probabilidade de parto pré-termo e cesariana. 

Apresenta-se o caso de uma grávida de 24 anos, G2P1 (cesariana anterior), com obesidade, asma e diabetes 
gestacional e com diagnóstico e sintomas de infeção por SARS-CoV-2 desde as 37semanas. Recorreu ao serviço 
de urgência às 38semanas por rotura prematura de membranas, apresentando hipertensão com critérios de pré-
eclâmpsia. Foi realizada cesariana emergente por estado fetal não tranquilizador: recém-nascido com Índice Apgar 
6/9/10. No 1ºdia pós-parto, iniciou quadro de cansaço fácil e polipneia; gasimetria com hipoxemia, radiografia 
torácica com infiltrado bilateral extenso e angiotomografia torácica com enfisema subcutâneo, pneumomediastino 
extenso e áreas de condensação. Perante estes achados e necessidade de oxigenoterapia, foi transferida para a 
enfermaria COVID sob orientação da Medicina Interna. Assumiu-se pneumonia a SARS-CoV-2 (doença grave) com 
sobreinfeção bacteriana, tendo sido tratada com antibioterapia, dexametasona e oxigenoterapia com máscara de 
alto débito. Teve alta ao 9ºdia melhorada. 

A gravidade do caso nesta doente jovem poderá associar-se à gravidez e às comorbilidades. A vigilância cuidada 
das grávidas infetadas e estratificação dos fatores de risco é essencial para prever a potencial gravidade da doença 
e eventual colaboração da Medicina Interna. 
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PO80 - HEMORRAGIA PÓS-PARTO TARDIA: SUSPEITA DE SUBINVOLUÇÃO DO LEITO PLACENTAR 
Ana Dagge1; Sara Vargas1; Nuno Clode1 
1 - Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte 
 

Resumo 
Introdução: Uma mulher de 32 anos, gesta 1 para 1 (gestação gemelar), recorreu ao Serviço de Urgência por uma 
hemorragia pós-parto tardia súbita e abundante que surgiu 4 semanas após um parto por cesariana às 36 
semanas. A ecografia transvaginal revelou uma cavidade uterina preenchida por cum onteúdo hiperecogénico e 
heterogéneo com um vaso tortuoso e pulsátil no terço interno da parede uterina posterior, que levou à suspeita 
diagnóstica de subinvolução do leito placentar. De forma a controlar a hemorragia abundante e a preservar a 
fertilidade, foi realizado um tamponamento uterino através da colocação de uma sonda de Foley preenchida por 40 
mL de soro fisiológico, após o qual a hemorragia parou. A sonda de Foley foi retirada após 48 horas. Na 
reavaliação ecográfica verificou-se a ausência de vasos anómalos a nível do miométrio e a doente teve alta. À data 
desta apresentação, não se verificaram reinternamentos da doente por novos episódios de hemorragia. Este caso 
destaca o papel do tratamento conservador em doentes com hemorragia abundante de forma a preservar a 
fertilidade e ainda o sucesso da utilização, neste contexto, de um dispositivo acessível e simples como a sonda de 
Foley. 
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PO81 - CASO CLÍNICO: ROTURA UTERINA EM PARTO VAGINAL 
Inês Vieira Martins1; Ana Sofia Torres Milheiras Pereira Ramos1; Telma Da Assunção Esteves1; Ana Filipa Bernardino 
Simões1; Filomena Maria Pinheiro Nunes1 
1 - Hospital de Cascais, Dr. José de Almeida 
 

Resumo  
Introdução: A rotura uterina representa uma complicação obstétrica grave, associando-se a elevada 
morbimortalidade maternofetal. Apesar de rara, a sua incidência (0.03-0.08%) tem vindo a aumentar. A maior 
prevalência é em mulheres com cicatriz uterina prévia mas existem outros factores de risco como administração de 
uterotónicos, multiparidade, gestação múltipla, distócia, entre outros. O presente relato expõe um caso de rotura 
uterina numa primigesta sem antecedentes cirúrgicos.   

Evolução do caso: Nulípara sem antecedentes relevantes, com gravidez vigiada sem intercorrências, admitida 
para indução do trabalho de parto por idade gestacional prolongada. Realizou 50 mcg de misoprostol no fundo de 
saco vaginal e após 6h encontrava-se extremamente queixosa, embora sem evolução cervical. Após outras 4h 
realizou-se parto com ventosa, por estado fetal não tranquilizador. Após dequitadura objetivou-se hemorragia 
moderada com marcada hipotensão e taquicardia, que aliviaram temporariamente com massagem uterina e 
oxitocina (25 unidades). Duas horas depois teve novo episódio de hemorragia com repercussão hemodinâmica e, 
perante a suspeita ecográfica de laceração uterina alta, decidiu-se inspeção vaginal sob anestesia geral seguida de 
laparotomia exploradora.   

Conclusão: Este caso pretende alertar para a necessidade de uma suspeita clínica, mesmo na ausência de 
aparentes fatores de risco, e marcha diagnóstica precoces para o tratamento desta emergência obstétrica. 
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PO82 - QUANDO A MULTICULTURALIDADE É UM DESAFIO – CARDIOPATIA VALVULAR ADQUIRIDA E 
GRAVIDEZ 
Carolina Mendonça1; Inês Morais Rodrigues1; Naiegal Pereira1; Sara Valadares1; Elsa Dias1; Carlos Veríssimo1 
1 - Hospital Beatriz Ângelo 
 

Resumo 
Introdução: As doenças cardiovasculares atingem 2-4% das gravidezes. A doença reumática mitral é a principal 
causa adquirida, dependendo a sua incidência de factores socio-economico-culturais.  

Grávida, 40 anos, paquistanesa, com DM2 e hipotiroidismo, medicada. Gravidez gemelar, submetida a cesariana 
electiva por 3 cesarianas anteriores. Atonia uterina, revertida com uterotónicos. No puerpério imediato, crise 
hipertensiva, febre, agitação, taquicardia sinusal, taquipneia e acidémia metabólica descompensada, hipocápnia e 
hiperlactacidémia. Melhoria clinica e gasimétrica após terapêutica sintomática. Colocadas hipóteses diagnósticas 
de tromboembolismo pulmonar, edema agudo do pulmão ou quadro infeccioso sem foco identificado. 
Analiticamente, elevação do fibrinogénio, D-dímeros, CK, troponinas, PCR e creatinina. Ecografia abdominal sem 
alterações. AngioTC sem evidência de tromboembolismo, com padrão sugestivo de alterações da 
ventilação/perfusão e derrame pleural. Instituida antibioterapia empirica, enoxaparina terapêutica e bisoprolol, com 
evolução favorável. SARS-CoV-2 e culturas negativos. Diagnóstico estabelecido após ecocardiograma, que revelou 
estenose mitral grave de aspecto reumático, dilatação da AE e VD e hipertensão pulmonar moderada a grave. 
Referenciada a Cardiologia, para seguimento e optimização terapêutica. 

As alterações hemodinamicas do periparto são factor de descompensação de cardiopatia em mulheres 
previamente assintomáticas. Com este caso, enfatiza-se a necessidade de considerar a doença reumática, 
sobretudo em mulheres provenientes de países subdesenvolvidos, muito presentes na realidade do HBA. 
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PO83 - UM CASO DE HEMORRAGIA PÓS-PARTO - EXPULSÃO VAGINAL ESPONTÂNEA DE FIBROMIOMA 
SUBMUCOSO NO PÓS-PARTO 
Catarina Silva1; Maria Manuela Almeida1; Cristina Leite1 
1 - Hospital Garcia de Orta 
 

Resumo 
Introdução: A multiparidade, macrossomia e fibromiomas são fatores de risco conhecidos para a hemorragia pós-
parto (HPP). Este caso é relativo a um acontecimento incomum na gestão da HPP. 

Tratava-se de uma grávida de 37 anos com quatro partos vaginais prévios. A gravidez fora vigiada na consulta de 
Obstetrícia por antecedentes de parto pré-termo, diabetes gestacional, excesso de peso, anemia ferropénica e 
fibromioma submucoso (SM) fúndico (no qual se inseria a placenta). O trabalho de parto decorreu sem 
intercorrências - parto eutócico de termo com recém-nascido de 4260g, dequitadura natural e completa. No pós-
parto imediato fez perfusão profilática de ocitocina e as perdas hemáticas foram normais.  

Quatro horas pós-parto iniciou quadro de HPP – foi iniciada a gestão da HPP com massagem bimanual, ocitocina, 
misoprostol, revisão canal de partos, curetagem uterina com saída de coágulos e tamponamento vaginal. Duas 
horas após, por manter perdas hemáticas moderadas iniciou sulprostone e manteve-se vigilância da involução 
uterina, durante a qual, a mesma descreve sensação de pressão pélvica e expulsa espontaneamente uma massa 
duro-elástica ovoide com 9x7x6cm via vaginal correspondente ao fibromioma SM (que se identificava 
ecograficamente) – enviado para exame anatomopatológico. Após a expulsão do fibromioma, as perdas hemáticas 
cessaram e o restante puerpério decorreu sem intercorrências. 
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PO84 - SEPSIS PUERPERAL – UMA COMPLICAÇÃO INESPERADA 
Hugo Barros1; Sara Paiva1; Sofia Costa1 
1 - Hospital Senhora da Oliveira 
 

Resumo 
Introdução: Sepsis puerperal é uma situação rara nos países desenvolvidos, com mortalidade de 
aproximadamente 20%.  

Grávida de 37 anos, primigesta, sem antecedentes pessoais relevantes e com gravidez vigiada sem 
intercorrências. Internada às 39 semanas4dias em trabalho de parto (TP).  

No decorrer do TP por CTG patológico submetida a cesariana urgente. Constatado durante procedimento líquido 
amniótico fétido e meconial.  

Seis horas após cesariana, chamada equipa de urgência por febre (Taxilar 38.6ºC) e icterícia. Medicada 
empiricamente com ampicilina, gentamicina e metronidazol por suspeita de infeção intraamnioótica. 

No dia1 pós-parto puérpera prostrada, ictérica, com hemorragia ativa pela cicatriz de cesariana. Analiticamente 
com disfunção multiorgânica - hematológica (Hemoglobina 8.6g/dL, Leucócitos 19000/uL Plaquetas 73000/uL), 
hepática (Bilirrubina total 4.47mg/, direta 3.38mg/dL) e coagulatória (TP 28seg, APTT 73seg, Fibrinogénio 
86mg/dL)). Realizou TAC abdominopélvico revelando hemorragia ativa no ramo periférico da artéria epigástrica 
inferior. 

Admitida na UCIP por sépsis no contexto de infeção intraamniótica. 

Reintervencionada no dia1 com limpeza da cavidade e hemóstase, com necessidade de transfusão de glóbulos 
rubros, plasma e fibrinogénio.  

Durante internamento na UCIP, apresentou agravamento da disfunção multiorgânica, com necessidade de 
politransfusão. Escalada terapêutica antibiótica para meropenem e doxiciclina com resposta favorável.  

Transferida ao 5ºdia para Obstetrícia com alta ao 14ºdia pós-parto clínica e analiticamente bem. 
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PO85 - ACRETISMO PLACENTAR: UMA REALIDADE CRESCENTE 
Rita Almendra1; Sara Forjaz1; Rita Sarabando1; Belisa Vides1; Maria José Monteiro1; Isabel Reis1 
1 - Hospital de Braga 
 

Resumo 
Introdução: O espectro do acretismo placentar (EAP) caracteriza-se por uma anormal invasão miometrial pelo 
trofoblasto. Com o aumento da incidência da taxa de cesarianas, tem-se verificado um acréscimo desta entidade, 
considerada uma importante causa de morbimortalidade materna e fetal/neonatal. 

Caso: Nos dois casos descritos, por presença de placenta prévia, foi realizado estudo ecográfico dirigido para 
avaliação do grau de invasão placentar, tendo sido levantada a suspeita de acretismo, corroborada em ressonância 
magnética posterior. Em ambas as situações houve necessidade de internamento para vigilância materno-fetal. 
Pela estabilidade clínica, foi assumida atitude expectante até à 34ª semana de gestação. Realizada cesariana 
programada seguida de histerectomia com placenta in situ nessa altura, após avaliação multidisciplinar. 
Nascimento de dois recém-nascidos vivos com Índice de Apgar 10/9 e 6/8. Necessidade de em um dos casos se 
ativar o protocolo de hemorragia maciça. Puerpério sem outras intercorrências para ambas. Confirmação 
histológica de placenta acreta/percreta.  

Conclusão: O EAP associa-se a um aumento da morbimortalidade materna, incluindo necessidade transfusional, 
admissão em UCI, infeção, hospitalização prolongada e prematuridade iatrogénica. Sendo a cesariana anterior o 
principal fator de risco, é expectável um aumento desta entidade na atualidade, o que exige um elevado índice de 
suspeição anteparto e uma abordagem multidisciplinar. 
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PO86 - OCLUSÃO INTESTINAL AGUDA PÓS-CESARIANA – UM DESAFIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO: 
A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO 
Teresa Caldeira1; Catarina Nascimento1; Inês Ramalho1; Ana Constâncio Martins1; Filomena Nunes1; Carlos Martins2 
1 - Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, Hospital de Cascais; 2 - Serviço de Cirurgia Geral, Hospital de Cascais 
 

Resumo 
Introdução: A Obstrução intestinal pós-cesariana é uma complicação rara e grave. O diagnóstico diferencial entre 
obstrução mecânica e ileus adinâmico/pseudo-obstrução intestinal aguda é difícil tornando a abordagem 
terapêutica desafiante. 

Conclusões: Primigesta de 25anos, encaminhada à consulta por útero com múltiplos fibromiomas de grandes 
dimensões, com terapêutica prévia com acetato de ulipristal. Às 37semanas submetida a cesariana urgente por 
início de trabalho de parto, com feto em situação transversa. Cesariana sob anestesia geral, complicada por 
extração fetal difícil (peso 2405g, IA1/6/7), parede uterina espessada e cavidade distorcida, com necessidade de 
histerotomia em T e quadro de hemorragia maciça, requerendo suporte transfusional. 24horas pós-parto, iniciou 
quadro de dor e distensão abdominal, associados a taquicardia e elevação dos parâmetros inflamatórios. 
Imagiologicamente apresentava distensão significativa do cólon transverso (10cm) e uretero-hidronefrose. Por 
manutenção do quadro clínico, após as medidas conservadoras instituídas, foi submetida a laparotomia 
exploradora, excluindo-se lesão intestinal. Manteve agravamento progressivo do estado clínico, pelo que, após 
discussão multidisciplinar, se optou por histerectomia total para resolução da compressão extrínseca do cólon e 
ureteres, com boa evolução pós-operatória e reversão do quadro. O reconhecimento precoce da etiologia 
subjacente à obstrução é fundamental de forma a adequar a abordagem terapêutica e diminuir a morbilidade 
associada. 
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RESUMOS POSTERS – PATOLOGIA FETAL 
PO87 - TODOS IGUAIS, MAS TODOS DIFERENTES 
Patricia Pereira Amaral1; Sara Sardinha Abrantes1; Ana Paula Ferreira1; Fernanda Matos1; Ana Cristina Costa1; Antónia 
Nazaré1 
1 - Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca 
 

Resumo 
Introdução: A t(7;12) (q34;q24.32) pode dar origem a desequilíbrios cromossómicos na descendência, com risco 
aumentado de aborto espontâneo e síndromes polimalformativos. 

Grávida de 27 anos, saudável, IO 0110. Antecedentes de uma cesariana às 33 semanas e 1 dia com morte 
neonatal aos oito dias de vida (complicações da prematuridade e hidrópsia fetal) e de uma interrupção médica de 
gravidez às 13 semanas por feto polimalformado. O estudo genético revelou a translocação t(7;12) (q34;q24.32) 
desequilibrada em ambos os fetos, com herança do progenitor masculino (e seu progenitor) com mutação 
equilibrada fenotipicamente normal. Enquanto aguardava diagnóstico pré-implantatório, engravidou 
espontaneamente. O estudo do cariótipo fetal revelou a mesma translocação mas aparentemente equilibrada. Da 
vigilância fetal, destaca-se ducto venoso com onda a invertida no 1º trimestre, sem outras alterações durante a 
gestação. Após indução do trabalho de parto por diabetes gestacional com mau controlo metabólico, teve parto 
eutócico às 38 semanas e 6 dias, com recém-nascido sem malformações aparentes. Alta às 36 horas de vida, sem 
complicações. 

Este caso ilustra a variabilidade fenotípica perante a mesma mutação e a importância do diagnóstico pré-natal no 
sucesso da gestação, através do estudo do cariótipo fetal aquando da evidência de mutações genéticas dos 
progenitores. 
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PO88 - QUISTO ARACNOIDEU FETAL – CASO CLÍNICO DE DIAGNÓSTICO PRÉ-NATAL 
Joana Sousa Nunes1; Rita Ladeiras1; Luísa Machado1; Elsa Pereira1; Adosinda Rosmaninho1 
1 - Hospital Senhora da Oliveira 
 

Resumo 
Introdução: Os quistos aracnoideus são malformações cerebrais de prevalência 0,3-1,7% responsáveis por 1% 
das lesões ocupantes de espaço. Apesar de maioritariamente congénitos, podem também ser secundários a 
trauma ou infeção. A patofisiologia e evolução estão ainda por esclarecer. Apesar de geralmente assintomáticos 
sob vigilância periódica, podem condicionar aumentada pressão intracraniana, compressão cortical e alterações do 
neurodesenvolvimento, requerendo tratamento. 

Objectivos: O objetivo deste estudo foi descrever um caso clínico orientado pelo setor de Diagnóstico Pré-natal 
(DPN) do Hospital Senhora da Oliveira. 

Metodologia: Os dados foram obtidos dos registos clínicos informáticos dos programas Sclinico® e Obscare®.  

Resultados: Este caso reporta uma grávida de 29 anos, 2 gesta 1 para, referenciada à consulta de DPN por 
imagem quística cerebral fetal de 8.6x2.7mm em ecografia às 34 semanas. Em RMN fetal confirmou-se um quisto 
aracnoideu com compressão cortical e desvio da linha média. O parto por cesariana às 38 semanas e 6 dias 
ocorreu em hospital com apoio neurocirúrgico (RN masculino, 3600g, Apgar 10/10). Aos 3 meses, encontra-se sob 
vigilância e o seu neurodesenvolvimento é normal. 

Conclusão: O diagnóstico pré-natal destes quistos permite uma abordagem multidisciplinar destas gestações, 
crucial ao adequado aconselhamento e decisão de via de parto, vigilância pré-natal e pós-natal.  
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PO 89 - ESPECTRO DA NÃO VISUALIZAÇÃO DA VESÍCULA BILIAR - DE ACHADO TRANSITÓRIO A 
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Almeida1 
1 - CHUC - MBB; 2 - CHUC 
 

Resumo 
Introdução: Apresentamos um caso de uma grávida, de 35 anos, IIIG IP (antecedentes de interrupção voluntária e 
de gravidez sem intercorrências com parto normal de termo há 3 anos), encaminhada para o Centro de Diagnóstico 
Pré-natal por rastreio bioquímico do 1º trimestre positivo (T21: 1/87; T18: 1/34). Realizou teste pré-natal não 
invasivo cujo resultado foi de baixo risco. Realizou ecografia morfológica e reavaliações, todas sem visualização da 
vesícula biliar e com restante morfologia aparentemente normal. Efetuou ressonância magnética fetal, mantendo-se 
a não visualização da vesícula biliar. Às 22 semanas e 4 dias foi realizado estudo diagnóstico invasivo por 
amniocentese. O arrayCGH não tinha alterações, contudo foram encontradas duas mutações em heterozigotia no 
estudo dirigido ao gene CFTR estabelecendo o diagnóstico de Fibrose Quística no feto. O casal optou por pedir 
Interrupção Médica da Gravidez às 24 semanas.  

Conclusões: A não visualização ecográfica da vesícula biliar é um evento com prevalência de 1:2000 fetos às 20 
semanas de gestação, sendo que na maioria dos casos constitui um achado transitório (75%). Sinais ecográficos 
sugestivos de fibrose quística são geralmente ansas intestinais hiperecogénicas e/ou dilatadas, sendo rara a 
apresentação por não visualização da vesícula biliar de forma isolada.  
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PO90 - CONSTRIÇÃO PREMATURA DO DUCTUS ARTERIOSUS – MONITORIZAÇÃO E ABORDAGEM - 
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Resumo 
Introdução: Há várias décadas são reconhecidos os efeitos dos anti-inflamatórios não esteróides (AINE’s) na 
gravidez. O efeito mais frequentemente reportado é constrição/encerramento prematuro do ductus 
arteriosus (DA),dependente da dose/duração do tratamento e da idade gestacional(IG).   

Grávida de 39 anos, saudável, 2.ª gesta (parto eutócico anterior a termo). Gravidez atual sem 
intercorrências,crescimento fetal percentil50-75.Apresentou-se para vigilância maternofetal às 38 semanas e 5 dias 
e referiu toma de diclofenac oral para controlo de dor músculo-esquelética nos 3 dias prévios(total:675mg). À 
avaliação: perfil biofísico fetal10/10 e constrição acentuada do DA (fluxo doppler residual de alta velocidade). Após 
discussão multidisciplicar e índice de Bishop desfavorável,optou-se por cesariana urgente. Recém-
nascido:feminino,3470g,índice Apgar 9/10 e período neonatal precoce sem intercorrências.   

Conclusões: O DA é um vaso da circulação fetal que estabelece comunicação entre artéria pulmonar e aorta 
descendente, permitindo bypass à circulação pulmonar e o seu encerramento fisiológico ocorre espontaneamente 
após nascimento. 

O encerramento/constrição do DA in utero pode cursar com hipertensão pulmonar, insuficiência cardíaca 
congestiva, hidrópsia e morte fetal e,a sua principal causa é a administração materna de AINE’s,particularmente no 
3.º trimestre.É uma ocorrência rara mas potencialmente fatal e com literatura escassa no que toca a monitorização 
e abordagem, especialmente importante nos casos pré-termo.No caso descrito,o feto não apresentava sinais de 
descompensação cardíaca ou renal e o desfecho foi favorável. 
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Resumo 
Introdução: Os anéis de constrição uterinos, nos quais se inclui o anel de Bandl, são uma causa descrita de 
distócia, embora raramente se associem a lesão traumática fetal in útero. 

Os autores reportam o caso de uma primigesta de 34 anos com diabetes mellitus insulino-tratada, admitida às 33 
semanas e 2 dias por rotura de membranas. Às 34 semanas inicia trabalho de parto espontâneo, sendo submetida 
a cesariana 72h após, por trabalho de parto estacionário. Intraoperatoriamente constatou-se a presença de um anel 
com 4 cm de largura, ao nível da porção posterior do istmo, condicionando extração difícil de RN com 2825g, IA 
9/10/10. 

Ao nascimento, observa-se uma lesão cutânea necrótica no terço superior externo do membro superior direito 
(coincidente com a localização da referida banda) e mão homolateral pendente. 

Estabeleceu-se o diagnóstico de neuropraxia do nervo radial, causada por compressão intra-uterina. 

A paralisia do nervo radial isolada é um achado raro, estando descritos apenas 65 casos na literatura. Alguns 
fatores de risco implicados são o trabalho de parto prolongado, primiparidade e cesariana. As lesões cutâneas 
necróticas estão presentes em 70% dos casos, provavelmente decorrentes de fenómenos compressivos, como o 
descrito. A recuperação motora total é expectável desde que excluídas outras etiologias. 
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PO92 - SÍNDROME DE REGRESSÃO CAUDAL – CASO CLÍNICO DE UMA FORMA GRAVE COM 
ALTERAÇÕES ECOGRÁFICAS NO 1ºT 
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1 - Hospital da Senhora da Oliveira - Guimarães 
 

Introdução: O Síndrome de Regressão Caudal (SRC) consiste num conjunto de alterações morfológicas a nível 
caudal que se pensa terem origem num defeito no desenvolvimento da mesoderme, podendo levar a défices de 
desenvolvimento de tecido neurológico, gastrointestinal, urogenital e músculo-esquelético. Tem uma prevalência 
estimada de 1-9/100000 e etiologia multifatorial, (diabetes materna, hipoperfusão, infeções, tóxicos e mutações 
genéticas). 

Conclusões: Grávida de 31 anos, 2G1P, com dislipidemia e antecedentes de cirurgia bariátrica. Às 12+5semanas, 
foram detetadas uma TN de 3.9mm, com risco combinado de T21 de 1:10, e uma imagem quística complexa 
intrabdominal à esquerda com 15x9mm e crescimento progressivo. Realizada BVC, com cariótipo 46,XX, sem 
alterações detetadas por estudo molecular array. Às 19+2semanas, adicionalmente, verificou-se tórax hipoplásico, 
artéria umbilical única, hidronefrose esquerda e líquido amniótico diminuído, tendo realizado IMG.  

A necrópsia revelou que a imagem quística correspondia a um volumoso derrame ascítico. Adicionalmente, foram 
descritos bacia estreita, ânus imperfurado, útero atrófico e ausência de vagina, alterações compatíveis com SRC. 

O SRC tem várias formas de apresentação, desde um diagnóstico precoce até deteção apenas na vida adulta, 
sendo que quando é diagnosticado no 1ºT se associa a muito mau prognóstico. Este trabalho relata um caso clínico 
grave, com correlação necrópsica dos achados ecográficos precoces. 
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Resumo 
Caso clínico: Mulher de 37 anos, caucasiana, G3P1. Sem antecedentes de relevo. Realizou às 12 semanas 
gamaglobulina anti-D por perda hemática. Rastreio combinado do 1º trimestre de baixo risco e ecografia sem 
alterações.  

Em consulta às 16 semanas é realizada ecografia, verificando-se hidrópsia fetal com derrame pleural bilateral e 
edema da nuca. O ecocardiograma fetal demonstrou pequena comunicação interventricular e sinais de disfunção 
ventricular ligeira. Procedeu-se a estudo complementar - estudo serológico e estudo do líquido amniótico, sem 
alterações. As avaliações ecográficas subsequentes mostraram diminuição progressiva do edema, com resolução 
completa do derrame pleural às 19 semanas, mantendo uma prega da nuca de 7,3mm. A reavaliação 
ecocardiográfica às 21 semanas revelou suspeita de artéria subclávia aberrante. 

Manteve vigilância obstétrica apertada, apresentando evolução ponderal, dinâmica fetal e índice de líquido 
amniótico normais.  

Teve um parto eutócico de termo, de feto feminino com 3340g e índice de Apgar 9/10/10 ao 1º, 5º e 10º minutos 
respetivamente. Teve alta ao 3º dia de vida. 

A hidrópsia fetal atinge cerca de 1 em cada 2000 nascimentos. Pode ter etiologia imune ou não-imune, sendo a 
última mais frequente. O prognóstico depende da etiologia. Apresentamos um caso de hidrópsia fetal idiopática de 
diagnóstico precoce e resolução pré-natal espontânea completa. 
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Resumo 
Introdução: Grávida de 39 anos, G1P0 referenciada para ecocardiografia fetal por dextrocardia e suspeita de 
cardiopatia na ecografia do segundo trimestre. O feto apresentava, um desvio do eixo cardíaco para a direita, uma 
dupla discordância: auriculoventricular e ventrículo arterial. Nestes casos a aurícula direita esta relacionada com o 
ventrículo morfologicamente esquerdo que se relaciona com a artéria pulmonar e a aurícula esquerda está 
relacionada com o ventrículo morfologicamente direito que se relaciona com a aorta.  O estudo invasivo do cariotipo 
fetal (incluindo o array) foi normal nesta patologia.  

As imagens que documentam este caso demonstram todos os aspetos anatómicos característicos da doença e a 
importância de uma abordagem sequencial e segmentar na avaliação da anatomia cardíaca.  

A Transposição Congenitamente Corrigida das Grandes Artérias (TCCGA) é uma cardiopatia congénita muito rara 
sendo o seu diagnóstico prénatal mais difícil quando surge isolada, isto é quando não está associada aos defeitos 
cardíacos mais frequentes tais como comunicação interventricular ou estenose pulmonar. 

Conclusões: O Diagnóstico prénatal de TCCGA isolada, apesar de não implicar qualquer tipo de intervenção no 
Recém Nascido, é importante na medida em que permite o seguimento destes doentes, antecipando as 
complicações bem conhecidas desta patologia possibilitando o seu tratamento mais precoce. 
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Resumo 
Introdução: 
O urinoma é uma coleção peri-renal de urina formada após rotura renal. 

Caso clínico: Primigesta, 28 anos, saudável, com dilatação piélica bilateral, mais exuberante à esquerda, na 
ecografia do primeiro trimestre. Não foram detetadas outras anomalias e o rastreio combinado foi negativo. Foi 
realizada reavaliação ecográfica às 16 semanas com achados sobreponíveis.  

A avaliação morfológica às 20 semanas revelou hidronefrose esquerda grave com coleção hipoecogénica de 15 
mm adjacente ao rim esquerdo. Uma semana depois verificou-se resolução da hidronefrose com concomitante 
aumento da coleção a circundar o rim levantando-se a hipótese de urinoma.  

Foram realizadas ecografias seriadas verificando-se crescimento da coleção, com compressão do parênquima 
renal, até à dimensão máxima de 48 mm; estabilização da mesma às 30 semanas e posterior diminuição (10 mm). 

Realizada ressonância magnética com achados compatíveis. 

Parto às 40 semanas, com início de profilaxia antibiótica. 

O estudo imagiológico pós-natal sugere obstrução da junção ureteropiélica. Proposta realização de cintigrafia renal. 

Conclusão: Foi possível documentar a evolução desde hidronefrose ligeira a grave, com consequente rotura e 
formação de urinoma e sua reabsorção. 
A resolução espontânea do urinoma pode dever-se à oliguria secundária a displasia renal grave. 
O diagnóstico pré-natal é essencial, permitindo um adequado aconselhamento e vigilância.  
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Resumo  
Introdução: Em teoria uma gravidez monocoriónica supõe patrimónios genéticos iguais. No entanto, a 
malformação discordante entre pares de gémeos monozigóticos não é a exceção e está relacionada com 
mecanismos genéticos e epigenéticos. Os autores descrevem um caso de malformação discordante em gravidez 
monocorónica/biamniótica (MC/BA) com cariótipo concordante. 

Caso clínico: Grávida de 44 anos, G7P6, sem antecedentes pessoais relevantes, com gravidez espontânea. A 
ecografia do 1º trimestre revelou uma gravidez MC/BA com discordância de comprimento crânio-caudal de 27% e 
hidrópsia com malformação cardíaca de um dos fetos. O estudo citogenético revelou cariótipo 46XY em ambos. 
Após aconselhamento o casal optou pela interrupção médica da gravidez, que foi realizada às 16 semanas. O 
estudo feto-patológico confirmou a discordância de anomalias estruturais entre os 2 fetos, com microcefalia e 
microencefalia com herniação occipital direita, fenda lábio-palatina bilateral, hérnia diafragmática congénita, 
hipoplasia pulmonar, e malformação cardíaca tipo coração esquerdo hipoplásico severo, atrésias aórtica e mitral 
com CIV de um dos fetos. 

Conclusão: o diagnóstico de uma malformação discordante em gravidez monozigótica tem implicações para 
ambos os fetos podendo ser equacionadas a continuação da gravidez, o feticídio seletivo (considerando os riscos 
associados para o feto saudável) ou a interrupção médica da gravidez. 
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Resumo 
Introdução: A síndrome de regressão caudal (SRC) caracteriza-se por um compromisso no desenvolvimento da 
região caudal com ausência isolada do sacro e anomalias variáveis da coluna lombar, maioritariamente 
diagnosticada no 2º trimestre. Trata-se de uma doença rara (0.25-1/10 000 nascimentos), de etiologia multifatorial, 
com uma frequência 200 vezes superior em grávidas diabéticas insulinodependentes. 

Caso clínico: Mulher, 35 anos, multípara, com Diabetes Mellitus tipo II insulinotratada e mau controlo metabólico 
(HbA1c 9.7% prévia à gravidez). Diagnóstico de VIH-1 há 4 anos com carga viral indetetável, sob terapêutica 
antirretroviral com Abacavir+Lamivudina+Dolutegravir. Seguida na consulta de Imunodepressão da Maternidade Dr. 
Alfredo da Costa, com a primeira consulta às 10 semanas de gestação. A ecografia do 1º trimestre revelou uma 
síndrome de regressão caudal com agenesia do sacro e má posição dos membros inferiores. Após explicação da 
gravidade do quadro, a grávida optou por interromper a gravidez. 

Conclusão: Serve este caso para evidenciar a possibilidade desta entidade poder ter um diagnóstico pré-natal 
precoce bem como a importância da consulta pré-concecional, sobretudo em mulheres com comorbidades, de 
forma a poder modificar fatores de risco e melhorar o prognóstico da gravidez. 
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Resumo 
Introdução: Reportamos um caso de diagnóstico pré-natal de malformação complexa da coluna vertebral. 
Gravidez não vigiada até às 20 semanas, referenciada à consulta de Medicina Fetal por interrupção médica anterior 
no contexto de feto com mielomeningocelo. No exame morfológico identificou-se: 1) anomalia da curvatura da 
coluna vertebral (escoliose cérvico-dorsal e dorso-lombar), com 2) área de diastematomielia lombar e 3) provável 
existência de hemivértebra lombar. O cariótipo e a análise de array CGH foram normais. Realizou ressonância 
magnética (RM) cujos achados foram concordantes com os ecográficos. As reavaliações ecográficas subsequentes 
revelaram um agravamento progressivo da angulação da coluna com distorção do canal medular. O parto ocorreu 
por cesariana no termo por feto em apresentação pélvica. A avaliação pós-natal do recém nascido evidenciou um 
meningocelo na transição cérvico-dorsal, coberto por pele. A RM pós-natal não evidenciou outras lesões e permitiu 
uma melhor caracterização das já descritas: diastematomielia lombar tipo II (D11-L2) com vértebras em borboleta 
ao nível da coluna dorso-lombar e hemivértebra lombar (L4, esquerda). Teve um internamento prolongado por 
insuficiência respiratória crónica restritiva, com alta aos 5 meses de vida. Este caso reforça a importância da 
exclusão de malformações vertebrais concomitantes perante o diagnóstico de cifoescoliose grave.  
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Resumo 
Introdução: A Malformação de Dandy Walker (MDW) é a malformação mais comum da fossa posterior. Na forma 
sindrómica, podem coexistir malformações do coração, face, membros, e dos sistemas gastrointestinal e 
genitourinário. A maioria dos casos são esporádicos. No entanto, a MDW pode estar associada a anomalias 
cromossómicas (16%), distúrbios mendelianos e exposições ambientais. 

Caso clínico: Relata-se o caso de uma mulher de 35 anos, com antecedentes de uma gravidez anterior sem 
complicações e de um aborto espontâneo, referenciada à Consulta de Diagnóstico Pré-Natal por idade materna 
superior a 35 anos. Em ecografias às 17 e 21 semanas, detetou-se: cisterna magna aumentada, agenesia do 
vérmis cerebelar, hipoplasia do cerebelo, Tetralogia de Fallot, hidronefrose no rim esquerdo e agenesia renal 
direita. A amniocentese revelou feto do sexo feminino com uma trissomia parcial do cromossoma 19 e monossomia 
parcial do cromossoma 20, resultante de uma translocação materna equilibrada entre os cromossomas 19q e 20q 
(19;20)(q12;q13.3), com o cariótipo: 46, XX, der (20)t(19;20)(q12;q13.3)mat, o que foi confirmado por estudo array 
CGH. Devido ao pobre prognóstico, o casal decidiu terminar a gravidez, após aconselhamento. Os achados pré-
natais foram confirmados por autópsia. O casal foi orientado para uma Consulta de Genética Médica. 
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Resumo 
Introdução: As displasias esqueléticas constituem um grupo heterogéneo de condições que afetam o 
desenvolvimento ósseo. Existem diferentes displasias esqueléticas; contudo, apenas algumas letais no período 
pré-natal, sendo a ecografia obstétrica fundamental na distinção entre as displasias letais ou não letais. 
 
Conclusões: Grávida 30 anos, 6G4P, rastreio combinado com risco reduzido, referenciada por encurtamento dos 
ossos longos no p3, na ecografia morfológica no exterior. Realizada ecografia morfológica no hospital às 21sem, 
tendo-se verificado o encurtamento de todos os ossos longos (<p3) e os seguintes achados de mau prognóstico: 
micromelia grave das 4 extremidades, hipoplasia torácica, racio perímetro torácico/perímetro abdominal <0.6, 
relação fémur/abdómen < 0.16. A pesquisa QF-PCR excluiu as principais aneuploidias. O estudo citogenético fetal 
identificou a variante patogénica c.742C>T (p.Arg248Cys) em heterozigotia no gene FGFR3, uma das variantes 
mais comuns em doentes com displasia tanatofórica tipo I, de hereditariedade autossómica dominante. Efetuada 
inativação fetal às 23sem+6dias, cujo resultado anatomo-patológico está em curso.  
Dado tratar-se de uma mutação de novo na maioria dos casos, o risco de recorrência é baixo.  
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Resumo 
Introdução: As malformações arterio-venosas (MAV) intra-hepáticas são entidades raras que podem causar 
complicações perinatais por desenvolvimento de insuficiência cardíaca de alto débito. 

Caso clínico: 35 anos, primigesta, gravidez gemelar bicoriónica complicada por diabetes gestacional, referenciada 
a este centro hospitalar às 28 semanas por estrutura cística abdominal no feto 1, sem outras alterações. A 
ecografia evidenciou imagem cística de contornos irregulares com 33x34 mm, anterior e mediana no abdómen 
acima da inserção do cordão, com vascularização periférica. Realizou ressonância magnética que confirmou 
estrutura nodular superior à inserção do cordão e inferior ao fígado, com 23x35x28 mm, suspeitando-se de 
malformação veno-linfática.  Às 33 semanas e 5 dias o feto 1 apresentava cardiomegalia e alterações fluxométricas 
das artérias umbilical e cerebral média. A gravidez foi terminada por cesariana às 34 semanas. Após realização de 
ecografia, angio-TC e angiografia, diagnosticou-se malformação arterio-venosa (MAV) intra-hepática de grandes 
dimensões, não sendo passível de embolização ou de abordagem cirúrgica. No período pós-natal, manteve 
dilatação das cavidades cardíacas direitas. Teve alta ao 25º dia de vida. 

Conclusão: Este caso ilustra a importância de considerar as MAV como hipóteses de diagnóstico na presença de 
estruturas císticas com vascularização periférica. A deteção precoce das MAV intra-hepáticas optimiza o 
seguimento perinatal. 
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Resumo  
Introdução: A agenesia do ductus venoso é uma condição rara, associando-se em muitos casos a aneuploidias, 
síndromes genéticos e malformações cardíacas ou extracardíacas. O prognóstico depende da presença de 
condições associadas.  

Caso clínico: Primigesta de 35 anos, sem antecedentes de relevo. Ecografia às 12s+5d, com diagnóstico de 
agenesia do ductus venoso, observando-se também regurgitação da válvula tricúspide. Restante exame normal, 
rastreio combinado de baixo risco (1:1045). Realizou amniocentese, com cariótipo 46, XX e micro array aCGH 
normal. Ecografia às 19 semanas descreveu agenesia do rim e da artéria renal esquerda, circulação porto-hepática 
anormal, artéria umbilical única, vesícula não visualizada, polegar esquerdo fixo em adução, e agenesia do ductus 
venoso, com a veia umbilical a drenar para a auricula esquerda. Ecocardiografia às 20 semanas, que confirmou 
agenesia de ductus venoso.  

A gravidez foi interrompida às 20 semanas.  

O relatório da patologia fetal confirmou os achados da ecografia das 19 semanas, relatando também hipoplasia da 
bexiga e do útero, em contexto de um provável síndrome Mayer Rokitansky Kuster Hauser. 

Conclusão: Sendo o ductus venoso um marcador de síndromes genéticos raros, a confirmação de presença do 
ductus venoso deve ser realizada por rotina na ecografia do 1º ou 2º trimestre.  
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Resumo  
Introdução: A dilatação do trato urinário fetal afeta 1-5% de gestações, sendo o prognóstico variável de acordo 
com a severidade da dilatação.  

Caso clínico: Gestante de 27 anos, G3P2, saudável. Observada dilatação da pelve renal direita (9.2mm) em 
ecografia morfológica. Ecografia às 35s+2d revelou dilatação grave de ambas as pelves renais com extensão 
calicial (21 mm à direita; 15 mm à esquerda), bexiga fetal exuberante; LA normal. 

Parto eutócico às 38s+6d, recém-nascido do sexo masculino, 3470g, IA 9/10. Iniciou, após nascimento, trimetoprim 
profilático. A ecografia renal em D2 de vida revelou dilatação piélica e calicial bilateral (19 mm à direita; 15,7 mm à 
esquerda), associada a dilatação dos ureteres; espessura de parênquima diminuído com diferenciação 
parênquimo-sinusal conservada; bexiga morfologicamente normal. 

A cistouretrografia miccional seriada excluiu a presença de válvulas uretrais posteriores e de refluxo vesico ureteral. 
Às 6 semanas de vida realizou Renograma Mag 3 que mostrou ligeira hipofunção do rim esquerdo, estase bilateral 
com resposta ao estímulo diurético, sem evidência de patologia obstrutiva.  

Conclusão: Apesar de um diagnóstico pré-natal de dilatação da pelve renal de alto risco, apresentamos um caso 
com evolução favorável por mostrar função renal mantida, sem obstrução e sem necessidade de intervenção 
urgente, após a avaliação pós-natal. 
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Resumo  
Introdução: A diastematomielia consiste num defeito do tubo neural (DTN) extremamente raro. Caracteriza-se pela 
divisão parcial ou completa do cone medular em dois cordões. A separação pode ser óssea, cartilaginosa ou 
membranar e tipicamente ocorre na transição toracolombar. Associa-se, frequentemente, à presença de espinha 
bífida, anomalias vertebrais fechadas, deformidades ortopédicas e alterações cutâneas. A ressonância magnética é 
o exame de eleição para avaliação de malformações medulares. Dependendo do atingimento neurológico, o 
prognóstico é variável, podendo este ser melhorado em casos selecionados com correção cirúrgica à nascença. 

Objetivo: Sensibilizar para a importância do diagnóstico pré-natal da diastematomielia. 

Caso clínico: Grávida orientada para a consulta às 24 semanas após realização de ecografia morfológica, no 
exterior, a revelar espinha bífida e pé boto bilateral. Realizada RM fetal que revelou diastematomielia distal e 
pequena coleção líquida na transição lombo-sagrada. Parto vaginal às 40 semanas. Recém-nascido com pé boto 
bilateral, aparentemente sem défices neurológicos focais e presença de área de tecido meningoepitelial lombar, a 
qual foi corrigida cirurgicamente ao quinto dia de vida. Aos 6 meses de vida apresenta tonicidade esfincteriana 
normal, mas assimetria na mobilidade e reflexos dos membros inferiores. 

Conclusão: Tratando-se de uma patologia extremamente rara a diastematomielia deverá ser equacionada no 
diagnóstico diferencial de DTN, possibilitando o seu diagnóstico pré-natal. 
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Resumo 
Introdução: Grávida,36 anos, multípara, referenciada ao Centro de Diagnostico Pré-Natal (CDPN) às 34semanas 
por suspeita de dextrocardia.  

Exames prévios noutra instituição, evidenciavam no rastreio combinado do 1ºTrimestre risco acrescido de 
T21(1:158), de PE<37semanas (1:64) e translucência da nuca>p95.Fez amniocentese(16semanas) com cariotipo 
normal. Pese embora a ecografia do 2ºTrimestre não fizesse referência a  alterações morfológicas, o 
ecocardiograma fetal foi compatível com cardiopatia, corroborado pelos achados da ecografia do 3ºTrimestre(34 
semanas), que evidenciava ainda, feto no p10 e situs inversus abdominalis. Iniciou seguimento no CDPN, e às 
36semanas por alteração da fluxometria fetal, foi internada para vigilância. No internamento, por Pré-Eclampsia 
grave (PE) iniciou indução do trabalho de parto. Parto por Cesariana por sofrimento fetal; recém-nascido,sexo 
feminino, 2125gr (p<3),IA 8/8. No período pós-natal, confirmou-se a existência das anomalias acima descritas, com 
necessidade de tratamento cirúrgico (correção dos defeitos cardíacos) com sucesso.  

A grávida tinha uma DM tipo II mal controlada (glicemia ocasional entre 250-350mg/dL e Hba1c-10,6%); aliado a 
uma suscetibilidade genética, estes factos podem estar associados às malformações fetais encontradas. Ainda, a 
hiperglicemia materna, ao suscitar uma placentação anormal, aumenta o risco de PE e inerentemente de restrição 
de crescimento fetal,  

A diabetes previa na gravidez pode ter múltiplas consequências e um adequado controlo metabólico materno é 
essencial para uma diminuição dos riscos materno-fetais. 
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