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DISTÓCIA = Trabalho de parto de difícil progressão, que necessita de 
manobras obstétricas adicionais para prosseguir. 

DESCOLAMENTO PREMATURO DA PLACENTA NORMALMENTE 
INSERIDA (DPPNI) = Separação prematura, parcial ou completa, da 

placenta normalmente implantada

FATORES DE RISCO

Dinâmicas
- Hipotonia uterina;
- Hipertonia uterina; 
- Esforços expulsivos 
maternos inadequados.

Mecânicas
Anormalidades da 

pélvis materna, 
estática fetal ou 

anexos fetais.

Emergência obstétrica, imprevisível e inevitável, com elevada
morbimortalidade materno-fetal.

As manobras de resolução devem ser realizadas rapidamente e de
forma sequencial:

1ª linha: Manobra McRoberts (hiperflexão das coxas) com, ou
seguida, da Manobra Rubin I ou Manzatti (pressão suprapúbica).

2ª linha: Manobras internas, com episiotomia [Rubin II (libertação do
ombro anterior) e Woods (saca rolhas)]; Jacquemier (extração do
braço posterior); Gaskin (quatro apoios).

3ª linha: Manobra Zavanelli (reintrodução fetal no útero); Clidotomia;
Sinfisiotomia.

Fetais
• Macrossomia
• Estática fetal desfavorável

Intraparto
• Trabalho de parto 

prolongado
• Parto instrumentado

Maternos
• Anatomia pélvica anormal
• Baixa estatura
• Diabetes mellitus
• Obesidade
• Gravidez pós-termo
• Multiparidade
• Antecedentes de distocia

CAUSAS

CONCLUSÕES

Devemos estar alertas para a presença de fatores de risco para distócia e descolamento prematuro da placenta normalmente inserida. A sua
ocorrência pode surgir em qualquer fase do trabalho de parto e em casos sem fatores de risco identificáveis, como no caso clínico apresentado.
Neste caso, para além das manobras para resolução da distocia, e do parto para resolução do DPPNI, a aplicação de diazepam, ou outro anestésico,
podia ter sido benéfica, para diminuir a hipertonia uterina e libertar o feto rapidamente. Este caso permite refletir sobre diferentes situações que
podem ocorrer durante um trabalho de parto e alertar-nos para a importância de estarmos atentos para situações atípicas, para conseguirmos agir
e resolver a situação rapidamente.

CASO CLÍNICO
Grávida, 22 anos, 1 parto de termo eutócico em 2019, 2980g. Sem antecedentes relevantes. Gravidez atual de baixo risco, vigiada no Centro de
Saúde. Na última ecografia, realizada na consulta de referência obstétrica, no Centro Hospitalar Universitário do Algarve, às 37 semanas e 4 dias:
“feto cefálico, 3644g, dinâmica fetal e líquido amniótico normais, placenta anterior alta, não prévia, sem sinais de descolamento.”
Com 39 semanas e 4 dias, foi internada em início trabalho de parto, com colo com 4cm de dilatação, 70% apagado, mole, intermédio, plano -2;
bolsa amniótica íntegra; CTG tipo I, frequência cardíaca fetal 140bpm, boa variabilidade, movimentos fetais e contratilidade uterina regular.

Realizou anestesia epidural e, aos 6cm de dilatação, por trabalho de parto estacionário, optou-se por iniciar perfusão de ocitocina e realizar
amniotomia. Foi necessária a suspensão de ocitocina depois de uma hora, por desacelerações fetais repetitivas.
Após seis horas, entrou em período expulsivo. Extração cefálica sem intercorrências, com remoção de duas circulares cervicais largas. Libertação
dos ombros sem complicações. À extração do tronco, verificou-se distocia de anca e feto hipotónico, não reativo. Para prosseguir com a extração,
foram necessárias as Manobras de McRoberts e de Rubin I.
Após a expulsão fetal, verificou-se imediatamente hemorragia vaginal e hipertonia uterina, sugestivas de descolamento prematuro da placenta.
Recém-nascido do sexo feminino, 3800g, Índice Apgar 3/6/8, entregue à Neonatologia, foi transferido para junto da mãe ao 1º dia de vida.
Pós parto sem intercorrências, tendo ambas alta ao 3º dia de pós parto.

DPPNI no período expulsivo + Hipertonia uterina + Hipotonia fetal  “Distócia de Anca/Nádegas”

Diagnóstico baseado na clínica (confirmado com ecografia).

Tratamento depende do estado materno-fetal, idade gestacional e
gravidade do descolamento:

- Feto morto ou descolamento >50%: Parto vaginal, exceto se
suspeita de incompatibilidade fetopélvica, em que se faz cesariana;

- Feto vivo de termo: Interrupção da gravidez. Bom estado geral:
parto vaginal; Instabilidade materno-fetal: cesariana.

- Feto vivo pré-termo, com suspeita de sofrimento fetal ou
hipertonia uterina ou descolamento >25, mas <50%: Cesariana

- Feto vivo pré-termo, sem sofrimento fetal e com tónus uterino
normal: Atitude expectante com monitorização materno-fetal.

FATORES DE RISCO

• Doenças hipertensivas maternas

• Multiparidade

• Intervalo intergestacional <1ano

• Idade materna avançada

• Hábitos tabágicos ou ilícitos

• Cesariana prévia

• DPPNI prévio

CLÍNICA

• Hemorragia vaginal (80% casos) ou oculta, retroplacentária (20% casos)

• Dor abdominal aguda e intensa

• Hipertonia e taquissistolia

• Útero doloroso

• Estado fetal não tranquilizador

• Trauma abdominal

• Hidrâmnios

• Pós-parto 1º gémeo

• Rutura prematura membranas

• Fibromiomas

• Hemorragia subcoriónica

• Trombofilias

• Movimentos fetais diminuídos

• Choque hipovolémico

• Coagulação intravascular disseminada


