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CO01 - HEMOPERITONEU ESPONTÂNEO NO SEGUNDO TRIMESTRE DE GRAVIDEZ - UM CASO 
CLÍNICO RARO 
Catarina Soares1; Joana Figueiredo1; Inês Rato1; Jorge Ribeiro1 

1 - Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Centro Hospitalar do Oeste 
 
 
Resumo 
Caso clínico: Descreve-se o caso de uma primigesta de 29 anos, sem antecedentes relevantes, com 
gravidez de 25 semanas sem intercorrências, que recorreu ao serviço de urgência por dor abdominal, 
sudorese e lipotímia, progressiva deterioração hemodinâmica, sem perda hemática vaginal, nem história de 
trauma. Ecograficamente, feto com dinâmica normal, placenta sem alterações aparentes e líquido livre na 
cavidade abdominal. Analiticamente, Hemoglobina 8.7g/dL. Tomografia Computorizada abdominopélvica 
revelou volumoso hemoperitoneu, principalmente em torno do útero, com acumulação de contraste na pélvis, 
sugerindo hemorragia ativa com origem na artéria uterina esquerda. 
 
Realizada laparotomia exploradora emergente, que confirmou extenso hemoperitoneu por disseção de 
ambas artérias uterinas. Realizada cesariana segmentar transversa (nado morto de 760g, Índice de Apgar 
0/0/0) e clampagem das referidas artérias. Perda hemática estimada de 3500cc. Necessidade de suporte 
transfusional maciço intra-operatoriamente. Alta ao 5º dia, clinicamente bem. 
 
Conclusão: A ruptura da artéria uterina na gravidez associa-se a taxa de mortalidade perinatal muito 
elevada. No caso apresentado, a suspeição clínica, o diagnóstico imagiológico e a intervenção rápida 
resultaram num desfecho materno favorável. 
 
 
 
Palavras-chave: Ruptura espontânea da artéria uterina, Hemoperitoneu espontâneo na gravidez, Choque 
hemorrágico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CO02 - MORTE CEREBRAL MATERNA: SUPORTE DE ÓRGÃOS PARA PROLONGAMENTO DA GRAVIDEZ 
Luísa Cerqueira1; José Manuel Pereira1; Marina Moucho1 
1 - CHUSJ 

 
 
Resumo 
Introdução: Após o diagnóstico de morte cerebral, não é considerado ético a manutenção do suporte de 
órgãos. No entanto, esta opção pode ser justificada em caso de gravidez, de forma a manter o feto vivo. 
 
Objectivos: Descrição de um caso de suporte de órgãos prolongado após morte cerebral materna ocorrido 
no CHUSJ. 
 
Caso clínico: Grávida de 18 semanas, 26 anos, antecedentes de asma e história de incumprimento 
terapêutico, gravidez vigiada até à data sem intercorrências, entrou em PCR após crise de asma. Apesar da 
realização de manobras de suporte básico de vida no imediato e até assistência da emergência médica, foi 
declarada morte cerebral e decidido, com aprovação da comissão de ética hospitalar, suporte de órgãos 
prolongado para benefício fetal. Foi possível, com a colaboração da medicina intensiva, endocrinologia e 
obstetrícia, manter a estabilidade materna e fetal até às 31s+6d, com terminação nesta idade gestacional por 
descompensação materna. 
 
Conclusão: Apesar da dificuldade na orientação destes casos pela evidência ser limitada, foi possível 
manter a gravidez durante 13 semanas, um tempo superior ao descrito na literatura (média de 7 semanas), e 
atingir o objetivo de melhorar o desfecho perinatal, não sendo evidentes sequelas importantes na criança aos 
2 anos de idade. 
 
 
Palavras-chave: morte cerebral, suporte de órgãos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CO03 - SÍNDROME DE GORLIN-GOLTZ: PARADIGMA DE PRÉ-ECLÂMPSIA SOBREPOSTA A 
HIPERTENSÃO E DOENÇA RENAL CRÓNICAS  
António De Pinho1,2; Andreia Mota De Sousa1; Fabiana Castro1; Maria Liz Coelho1; Anabela Ferreira1 
1 - Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa; 2 - Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 

 
Resumo 
Introdução: Em grávidas com Doença Renal Crónica, o risco de Pré-Eclâmpsia está dez vezes aumentado e 
os critérios clássicos para o seu diagnóstico não são reprodutíveis ou consensuais, especialmente na 
coexistência de Hipertensão Arterial prévia. 
 
Apresentamos o caso de uma grávida com Síndrome de Gorlin-Goltz - doença autossómica dominante de 
penetrância completa e expressividade variável caracterizada por queratoquistos, depressões 
palmares/plantares, calcificações da foice cerebral e anomalias esqueléticas e, neste caso específico, a 
condicionar também Rim Único funcional com proteinúria e Hipertensão Arterial Crónica. Às 35 semanas + 3 
dias de gestação, por agravamento tensional de novo, apesar da terapêutica anti-hipertensora com nifedipina 
e metildopa e dado o agravamento da proteinúria de 24 horas mais que 100% relativamente ao basal (de 
1.24g para 2.69g), foi considerado o diagnóstico de Pré-Eclâmpsia sobreposta a Hipertensão Arterial e 
Doença Renal Crónicas. A grávida foi internada para vigilância materno-fetal até ao parto, que decorreu às 
37 semanas (peso ao nascimento - 2320g; Apgar 8-9-9).  
 
Em cenários clínicos como o apresentado, o doseamento de marcadores angiogénicos e fatores de 
crescimento placentários poderão ter utilidade, mas estes ainda não se encontram amplamente disponíveis, 
prevalecendo critérios clínicos como a Hipertensão grave de novo associada à duplicação da proteinúria 
basal. 
 
Palavras-chave: Doença Renal Crónica, Hipertensão Arterial, Pré-Eclâmpsia, Proteinúria. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CO04 - ENCARCERAMENTO UTERINO A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO 
Cristiana Soares1; Maria Pulido Valente1; Susana Santo1 

1 - Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte 
 
 
Resumo 
Introdução: O encarceramento uterino é uma complicação obstétrica rara, com uma incidência de 1:3000 
gestações. Carateriza-se pela retenção do útero entre o promontório e a sínfise púbica. O principal fator de 
risco é a retroversão uterina. Ocorre, normalmente, entre as 14-16 semanas de gestação e o diagnóstico é 
clínico. Pode ter complicações graves, principalmente por compressão de vasos sanguíneos placentários. A 
abordagem depende da idade gestacional.  
 
Este caso descreve uma grávida de 27 anos, G5P1, com 14 semanas e 2 dias de gestação. Recorreu à 
urgência por retenção urinária com 10 horas de evolução, associada a sensação de peso supra-púbico e 
urgência miccional. Encontrava-se apirética e sem outras queixas. Ao exame ao espéculo foi difícil visualizar 
o colo uterino, e o toque vaginal bimanual revelou um colo muito anteriorizado e um abaulamento do fundo 
de saco posterior por formação globosa, de superfície lisa. A ecografia abdominal mostrou um colo uterino 
alongado, com 6,9 cm, e o fundo do útero projetado em direção ao escavado pélvico.  
 
Os achados eram compatíveis com diagnóstico de encarceramento uterino. Sob anestesia geral foi realizada 
redução manual no bloco operatório. No dia seguinte, a grávida foi desalgaliada e urinou espontaneamente, 
tendo tido alta para o ambulatório. 
 
Palavras-chave: Encarceramento uterino, retenção urinária. 



 

CO05 - SÍNDROME DE SUSAC COMO CAUSA DE ALTERAÇÃO NEUROLÓGICA EM GRAVIDEZ 
Luís Melo1; Mariana Sucena1; Cátia Silva1; Isabel Silva1  

1 - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra - Serviço Obstetrícia B 
 
 
Resumo 
Introdução: O síndrome de Susac caracteriza-se por alterações microangiopáticas no Sistema Nervoso 
Central, ocorrendo uma tríade de sintomas constituida por encefalopatia subaguda, alterações visuais e 
surdez neurossensorial. 
Este síndrome acomete mulheres em idade fértil e ainda não está identificada relação com a gravidez apesar 
de estudos recentes levantarem essa hipótese. 
  
Caso clínico: 
Grávida de 25 anos deu entrada no Serviço de Urgência com cefaleia fronto-parietal direita e tonturas. O 
quadro clínico progride para rigidez generalizada e, posteriormente para deterioração do estado de 
consciência com necessidade de entubação e admissão em Serviço de Medicina Intensiva e necessidade de 
extracção fetal por cesariana às 31 semanas e 6 dias. 
Tratava-se da 5ª gestação com aborto espontâneo e Interrupção Voluntária de Gravidez anterior e 2 
Cesarianas anteriores. Tinha antecedentes depressivos mas sem medicação habitual excepto complexo 
multivitaminico. 
O diagnóstico de Síndrome de Susac foi confirmado já no puérperio. 
 
Conclusão: O síndrome de Susac é uma entidade extremamente rara que acomete mulheres em idade fértil 
com uma prevalência desconhecida. Este caso serve para alertar para esta suspeita de diagnóstico em 
casos de alterações neurológicas durante a gravidez. 
 
Palavras-chave: Síndrome Susac. 



 

CO06 - MIOCARDIOPATIA PERIPARTO - A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO 
Marta Espanhol De Brito1; Vera Ferreira Ferreira2; Joana Rebelo1; Ana Isabel Machado1; Maria José Alves1 

1 - Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central - Maternidade Dr. Alfredo da Costa; 2 - Centro 

Hospitalar Universitário Lisboa Central - Hospital de Santa Marta 

 

Resumo 

Introdução: A Miocardiopatia Periparto (MP) constitui uma forma de insuficiência cardíaca de etiologia 

desconhecida, potencialmente fatal, ocorrendo no final da gravidez ou meses após o parto. 

Descrevemos o caso de mulher de 41 anos, IO: 1001, saudável. Gravidez gemelar bicoriónica internada 

às 26 semanas e 4 dias por rotura prematura pré-termo de membranas. Após parto eutócico do primeiro 

gémeo, realizou-se parto diferido do segundo. 24 horas após inicia quadro de dispneia súbita. Ao exame 

objetivo, encontrava-se taquipneica, apirética, normotensa, com SatO2 88% e com crepitações 

bilaterais à auscultação pulmonar. Iniciou oxigenioterapia, diuréticos e por agravamento clínico 

procedeu-se a cesariana urgente do segundo gémeo. Analiticamente realçamos NT-ProNBP 2831 

pg/mL. Foi transferida para Unidade de Cuidados Intensivos onde realizou, entre outros exames, 

ecocardiograma que revelou um ventrículo esquerdo dilatado com fração de ejecção (FE) de 40%. 

Assumindo o diagnóstico de MP iniciou terapêutica com IECAs, diuréticos e anticoagulante assistindo-

se uma progressiva melhoria clínica. Manteve seguimento em Cardiologia, encontrando-se 

assintomática e com FE de 65% um ano após este diagnóstico. Este caso destaca a importância de 

uma abordagem multidisciplinar e de um elevado índice de suspeição para um diagnóstico atempado e 

tratamento eficaz desta patologia. 

 

Palavras-chave: miocardiopatia periparto 



 

CO07 - EVOLUÇÃO ATÍPICA DO SÍNDROME DE HELLP - UM CASO DE COVID-19 

Ana Rita Mira1; Catarina Silva1; Margarida Enes1 

1 - Hospital Garcia de Orta 

 

Resumo 

Introdução: A infeção por SARS-CoV2 na gravidez tem sido associada a quadros de pré eclâmpsia-like 

com manifestações clínicas e analíticas secundárias ao estado hiper-inflamatório sistémico, que se 

assemelham às alterações encontradas na pré-eclâmpsia. Descrevemos o caso de uma grávida 

admitida com rotura prematura de membranas pré-termo às 28 semanas + 2 dias, elevação tensional e 

alterações analíticas compatíveis com síndrome de HELLP - trombocitopenia e elevação das 

transaminases. À entrada apresentava um teste PCR para SARS-Cov2 negativo mas dada a evolução 

atípica do quadro de síndrome de HELLP, com melhoria do perfil tensional e das alterações analíticas 

em 48 horas, foi pedido um novo teste cujo resultado foi positivo. Admitiu-se um provável quadro 

HELLP-like e dada a estabilidade materna e fetal manteve-se atitude expectante. Em 48 horas, o 

quadro infeccioso complicou-se com pneumonia e insuficiência respiratória e a constatação ecográfica 

de um hematoma sub-coriónico extenso justificaram o término da gravidez através de uma cesariana 

urgente com nascimento de nado-vivo. O pós-parto foi marcado por elevação tensional de difícil controlo 

e evolução favorável do quadro respiratório. Este caso retrata a dificuldade no diagnóstico diferencial 

entre quadros hipertensivos da gravidez e de pré-eclâmpsia-like na COVID-19. 

 

Palavras-chave: COVID-19, HELLP, SARS-Cov2, pré-eclâmpsia-like 



 

CO08 - ROTURA DE HEMATOMA HEPÁTICO: UMA EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA 

Paulina Costa1; António Braga2; Jorge Braga2 

1 - Centro Hospitalar do Médio Ave; 2 - Centro Materno-Infantil do Norte 

 

Resumo 

Introdução: A rotura de hematoma hepático é uma complicação rara no contexto de pré-eclâmpsia, 

associada a morbimortalidade elevada. O diagnóstico e orientação atempados são cruciais para um 

bom desfecho materno-fetal.  

Descrevemos um caso de uma multípara de 41 anos, saudável, com uma gravidez prévia sem 

intercorrências que foi referenciada para internamento por restrição de crescimento fetal grave às 25 

semanas. Durante o internamento apresentou critérios de pré-eclampsia. Ao 13ºdia iniciou subitamente 

dor abdominal com irradiação ao ombro direito e dor à palpação do epigastro/hipocôndrio ipsilateral, 

associada a hipertensão arterial sem critérios de gravidade e elevação das transaminases de novo. 

Perante o quadro decidiu-se cesariana urgente. Intraoperatoriamente constatou-se hemoperitoneu com 

origem em rotura de hematoma subcapsular da face anterior do lobo hepático direito. O controlo 

hemodinâmico exigiu transfusão intraoperatória e packing hepático para controlo hemostático. A doente 

foi admitida nos cuidados intensivos por instabilidade hemodinâmica. Apresentou boa evolução clínica 

tendo alta ao 35ºdia. Recém-nascido com evolução neonatal favorável e sem sequelas até à data.   

Destaca-se a rápida intervenção após suspeita diagnóstica, que permitiu bom desfecho materno-fetal. 

Devido à raridade e gravidade do quadro é essencial um baixo limiar para intervenção perante a 

suspeita diagnóstica de hematoma hepático em grávidas com pré-eclâmpsia.  

  

Palavras-chave: rotura, hematoma hepático, pré-eclâmpsia 



 

CO09 - UM CASO GRAVE DE COVID 19 NECESSITANDO DE ECMO DURANTE A GRAVIDEZ 

Nuno Simões Costa1; Mónica Centeno1,2; Luisa Pinto1,2; Diogo Ayres de Campos1,2 

1 - Serviço de Obstetrícia, Departamento de Ginecologia, Obstetrícia e Medicina da Reprodução, Centro 

Hospitalar Universitário Lisboa Norte; 2 - Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa 

 

Resumo 

Introdução: A COVID-19 pode apresentar formas clinicamente graves, nomeadamente na mulher 

grávida. Nesses casos a abordagem por equipas multidisciplinares em hospitais terciários, assume 

particular relevância.  

Caso:  

Grávida de 31 anos, com infeção SARS-CoV-2 diagnosticada às 27 semanas de gestação, por febre 

que se associou a dispneia rapidamente progressiva, condicionando admissão hospitalar e instituição 

subsequente de ventilação mecânica invasiva (VMI). Dado o agravamento progressivo da insuficiência 

respiratória houve necessidade de instituir oxigenação por membrana extracorporal (ECMO), através de 

circuito veno-venoso. A vigilância fetal foi assegurada quasi-diariamente através de cardiotocografia e 

avaliação ecográfica da fluxometria fetal. Verificaram-se alterações fluxométricas sugestivas de 

redistribuição hemodinâmica fetal e um padrão cardiotocográfico de ausência de acelerações com 

variabilidade no limite inferior da normalidade. Por volta do 7º dia de ECMO a grávida desenvolveu um 

quadro de hipertensão arterial, trombocitopenia progressiva, proteinúria de 24h de 1705 mg/dL e ratio 

sFlt-1/PLGF de 297,8. Assumindo-se o diagnóstico de pré-eclâmpsia grave, a gravidez foi terminada por 

cesariana às 29+5 semanas gestação (9º dia de ECMO). O recém nascido era SARS-CoV-2 negativo, 

teve um percurso neonatal sem intercorrências e teve alta ao 52º dia de vida. A puérpera manteve-se 

em ECMO até ao 15º dia de puerpério, tendo recuperado progressivamente a função respiratória e teve 

alta da unidade de cuidados intensivos uma semana depois.  

 

Palavras-chave: COVID-19, Gravidez, ECMO 

 

 



 

CO10 - OBSTRUÇÃO DO CANAL DE PARTO - UM MOTIVO IMPROVÁVEL 

Rita Vicente Costa1; Ana Filipa Maia1; Mariana Solinho1; David Castelo1; Vera Loureiro1 

1 - Hospital Distrital de Santarém, EPE 

 

Resumo 

Introdução: A distócia mecânica intra-parto é um diagnóstico frequente, raramente causada por cálculo 

vesical.  

Caso clínico: Apresentamos o caso clínico de uma grávida de termo de 31 anos, G6P2, internada por 

bacteriúria assintomática a Klebsiella ESBL com necessidade de antibioterapia endovenosa. Ao toque 

vaginal palpava-se junto ao fundo de saco anterior, uma massa sólida de consistência pétrea com cerca 

de 6cm. 

Como antecedentes, destacam-se litíase renal esquerda com colocação de stent ureteral há 3 anos.  

Entrou em trabalho de parto espontâneo, tendo-se realizado cesariana por IFP no 1º estadio, devido à 

obstrução do canal de parto causada pela referida massa. Após a dequitadura foi contactada a urologia 

para avaliação de massa intravesical, verificando-se corresponder a calcificação da extremidade distal 

do stent uretérico. Realizou-se cistotomia, secção do stent na sua extremidade distal, remoção da 

componente vesical do stent calcificado (cálculo com cerca de 6x6cm) e cistorrafia.   

Conclusão: Quando não tratados previamente à gravidez, os cálculos vesicais podem originar 

complicações como infeção, aborto, parto pré-termo e raramente obstrução do canal de parto, rotura 

uterina ou fístula urinária. É importante que o diagnóstico seja conhecido antes do parto, permitindo 

programar a via de parto de acordo com o tamanho e localização do cálculo. 

 

Palavras-chave: cálculo vesical, stent uretral calcificado, obstrução do canal de parto 



 

CO11 - SÍNDROME DE PRES, UMA COMPLICAÇÃO HÁ MUITO ESQUECIDA 

Maria Borges Oliveira1; Ana Marta Pinto1; Margarida Figueiredo1; Marisa Morgado Moreira1; Sílvia Fernandes1; 

Maria Helena Nascimento1;  

1 - Centro Hospitalar Baixo Vouga 

 

Resumo  

Introdução: A Síndrome de Encefalopatia Posterior Reversível (PRES) é uma síndrome clinico-

radiológica rara. Caracteriza-se, clinicamente, pela presença de cefaleias, confusão, alterações visuais 

e convulsões e, radiologicamente, pela presença de edema bilateral envolvendo a substância branca 

dos hemisférios cerebrais posteriores. Associa-se a diversas etiologias, nomeadamente hipertensão, 

eclâmpsia e doença renal. O tratamento passa pela resolução da causa subjacente. 

Objetivo: Sensibilizar para a importância do reconhecimento precoce da síndrome de PRES. 

Caso clínico: Grávida de 37 anos submetida a cesariana às 35 semanas de gestação por pré-

eclâmpsia grave com compromisso renal. Inaugurou quadro de cegueira, nistagmo horizontal e olhar 

tendencialmente conjugado para a direita associado a hipertensão durante o período pós-operatório, 

tendo iniciado sulfato de magnésio e labetalol. Realizou TAC crânio-encefálica que não revelou 

alterações. Posteriormente, apresentou episódio de convulsão tónico-clónica generalizada, que cedeu 

ao tratamento médico.  Assumiu-se, por isso, quadro de eclâmpsia associado a síndrome de PRES.Foi 

transferida para os Cuidados Intensivos para vigilância. Durante o internamento apresentou evolução 

favorável com remissão completa da sintomatologia.   

Conclusão: Apesar de ser uma complicação rara, exige elevado grau de suspeição clínica que permita 

o seu diagnóstico atempado e correção precoce da causa subjacente. Com uma atuação célere poderá 

obter-se reversão completa das lesões, por oposição à progressão para cegueira cortical e morte. 

 

Palavras-chave: PRES 



 

CO12 - FEBRE SEM FOCO NO PÓS-PARTO – OLIGOARTRITE NO CONTEXTO DE INFEÇÃO POR 

STREPTOCOCCUS AGALACTIAE 

Natacha Quintal De Sousa1; Maria Flores Casteleiro1; Emanuel Costa1; Cátia Correia1; Isabel Reis1 

1 - Hospital de Braga 

 

Resumo  

Introdução: A febre sem foco pós-parto é rara e representa um desafio na prática clínica obstétrica. 

Caso clínico: Mulher, 33 anos, sem antecedentes de relevo. Parto eutócico com episiotomia; recém-

nascido de termo, sem complicações neonatais. Rastreio de Streptococcus Agalactiae (SA) positivo às 

35 semanas, com profilaxia antibiótica adequada durante o trabalho de parto espontâneo. Iniciou febre 

sem foco às 24 horas pós-parto com aumento dos parâmetros inflamatórios. A puérpera negava queixas 

específicas de orgão e o exame ginecológico era normal, tendo sido medicada empiricamente com 

Clindamicina e Gentamicina. Por manter febre iniciou prova terapêutica com heparina para exclusão de 

trombose sética pélvica. Ao 6º dia desenvolveu artralgias e tumefação do punho direito e posteriormente 

do joelho esquerdo. Realizou artrocentese do joelho esquerdo por derrame volumoso, com saída de 

líquido de características inflamatórias, com cultura negativa. Hemoculturas e urocultura com isolamento 

de SA. Alterou-se antibioterapia para Amoxicilina/ácido clavulânico, associada a Diclofenac e 

Prednisolona. Apresentou melhoria progressiva com alta ao 12º dia pós-parto. 

Conclusão: A sepsis puerperal com envolvimento articular secundário é uma expressão clínica rara da 

infeção por SA. A generalização da quimioprofilaxia da infeção por SA reduziu consideravelmente a sua 

prevalência, o que não significa que deverá ser esquecida. 

 

Palavras-chave: Sepsis, Streptococcus Agalactiae, Infeção, Artrite, Puerpério 



 

CO13 - PERITONITE MECONIAL COMO PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO DE ATRESIA DUODENAL 

Inês Leal1; Luis Farinha1; Filipe Nobrega1; Patricia Silva1; Ana Calhau1; Diogo Santos1 

1 - Hospital Dr Nélio Mendonça, Funchal 

 

Resumo  

Introdução: A incidência da atresia intestinal varia entre 1,3 e 3,5 por 10.000 nascimentos. A dilatação 

das ansas intestinais na ecografia constitui um sinal indireto de obstrução intestinal, porém a sua 

etiologia constitui um diagnóstico difícil, uma vez que a ecografia tem uma sensibilidade limitada na 

avaliação do TGI intestinal.  

Os autores descrevem um caso de atresia intestinal cuja apresentação inicial foi de perfuração intestinal 

associada a peritonite meconial.  

Descrição: Grávida de 32 anos, G1P0, gravidez vigiada. Ecografia das 25s com dilatação das ansas 

intestinais, ascite, RCF (P2) e restante morfologia normal. TORCH e Parvovirus B19 negativos, cariótipo 

normal (46 XX). Realizou ecografias seriadas que mantiveram os achados anteriores até às 36 

semanas, momento em que deixou de ser visível dilatação das ansas ou ascite fetal. Decidido ITP às 37 

+3s por RCF. Recém-nascido sem malformações aparentes. Às 2 horas de vida, inicia quadro de 

vómitos biliosos. Realizada laparotomia exploradora no segundo dia de vida: atresia ileal completa e 

ansa “apple-peel”, associando-se a perfuração e presença de calcificações meconiais abdominais.  

Conclusão:  A rotura intestinal com peritonite meconial como manifestação inicial de atresia intestinal é 

uma entidade rara e de difícil diagnóstico pré-natal ecográfico, sendo necessário um elevado nível de 

suspeição.  

 

Palavras-chave: Atresia intestinal. Peritonite meconial. Diagnóstico pré-natal 



 

CO14 - NEUROBLASTOMA FETAL: A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO 

Beatriz Ferro1; Cátia Silva1; Francisco Évora1; Luís Melo1; Mariana Sucena1; Gabriela Mimoso1; Isabel Santos 

Silva1; Eulália Galhano1; Maria Do Céu Almeida1 

1 - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra – Maternidade Bissaya Barreto 

 

Resumo  

Introdução: No período perinatal, as imagens quísticas da suprarrenal constituem um desafio 

diagnóstico, sendo o neuroblastoma (NB) um diagnóstico possível.  

Caso clínico: Grávida de 32 anos, G3P1, referenciada ao Centro de diagnóstico pré-natal, às 

21semanas, por deteção ecográfica de rim esquerdo aumentado e área indiferenciada no polo superior. 

Efetuada ressonância magnética às 29 semanas, que demonstrou massa retroperitoneal volumosa 

(7,6x6,7x5,8cm) sobre o rim esquerdo, com compressão das estruturas adjacentes, sugestiva de NB. O 

casal optou pela progressão da gravidez, tendo sida mantida monitorização ecográfica. Durante o 

seguimento, foi identificado crescimento da massa, hidrâmnios e hidrocelo bilateral. Às 33 semanas 

desenvolve quadro de hidrópsia fetal, culminando na realização de cesariana.  

Ao nascimento necessitou de reanimação, tendo sido documentada distensão abdominal e massa 

sólida palpável de forma bilateral. Por síndrome compartimental com instabilidade hemodinâmica, foi 

submetido a cirurgia de emergência com remoção parcial do tumor. A histologia da lesão revelou 

neuroblastoma pouco diferenciado, envolvendo a suprarrenal e o rim, com metástases hepáticas. Iniciou 

quimioterapia, acabando por falecer ao terceiro dia de vida. 

Conclusão: O NB é o tumor maligno mais frequente no período neonatal. Estadios avançados estão 

associados a um pior prognóstico com uma sobrevida global aos 3 anos de 71-86%. 
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