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Pós-operatório evoluiu sem intercorrências
Cirurgia ortopédica ao 7º dia - fixação vertebral posterior 
transpedicular de D12 e osteossíntese do úmero
Alta ao 12º dia de internamento

Primigesta - 18SEM2DIAS

Ecografia e rotina analítica 1ºT sem alterações

Admitida no serviço de urgência após acidente de viação

Choque hemorrágico

Sala de emergência

Avaliação multidisciplinar

Obstetrícia - feto na cavidade uterina sem atividade
cardíaca

Cirurgia Geral e Ortopedia – fratura D12, úmero,
múltiplas costelas, esterno. Hematoma da supra-renal e
contusão hepática

Descida do valor de hemoglobina 
12 → 9 (1 UGR) → 10,8 → 6,4 g/dL

Abdómen
Doloroso a palpação difusa. Sinais irritação peritoneal

+

Revisão das imagens da TC abdomino-pélvica

Unidade de cuidados intensivos

Hemodinamicamente estável, sem défices sensitivo-motores
Dor na região abdominal, dorso-lombar e cintura escapular

Ecografia - liquido livre de moderado volume, predominantemente 
perihepático e peri-esplénico

Laparotomia 
explorada

(Cirurgia Geral + 
Obstetrícia)

RELATO CIRURGICO
Hemoperitoneu de moderado a grande volume (aspirado ~800cc). Hematoma retroperitoneal ao longo da goteira parieto-cólica direita sem hemorragia ativa

Feto extra-uterino, na cavidade abdominal, sem vitalidade. Identificadas duas lacerações uterinas: fúndica ao nível do corno direito com cerca de 3cm e parede lateral direita

com prolongamento para a face anterolateral direita do colo. Lacerações não comunicantes. Os bordos apresentavam hemorragia ativa. Laceração do ligamento largo em toda

a sua extensão. A placenta encontrava-se parcialmente exteriorizada pela laceração da parede lateral direita.. Efetuada sutura das lacerações uterinas em dupla camada com

vicryl 0. Necessidade de transfusão de GR, Plasma e Plaquetas + ocitocina + suporte aminérgico intraoperatoriamente

Consulta de revisão pós-operatória de obstetrícia
Discutidas as implicações da rotura uterina no futuro 

reprodutivo, nomeadamente o risco de
morbi-mortalidade materna e fetal futuros.

3 horas depois


