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O acretismo placentar está associado a uma aderência patológica 
e/ou invasão do miométrio, serosa ou órgãos adjacentes pela 
placenta (placenta acreta, placenta increta e placenta percreta com 
incidências de 63%, 15% e 22% respetivamente).

Fatores de risco:
Ø Cirurgia uterina prévia (Cesariana, Curetagem uterina, 

Miomectomia, Cirurgia histeroscópica, Ablação endometrial, 
Síndrome Asherman)

Ø Placenta acreta anterior
Ø Dequitadura manual
Ø Endometrite
Ø Placenta Prévia (em cerca de 3% das mulheres com diagnóstico 

de placenta prévia)
Ø Aumento da idade Materna 
Ø Multiparidade
Ø Anomalias uterinas (Útero bicorno, Adenomiose, Miomas 

submucosos)

Placenta Acreta
Diagnóstico e conduta a propósito de um caso clínico
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Introdução
As anomalias da inserção placentar associam-se a 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 fatores determinantes como multiparidade, aumento da idade materna e lesões endometriais. O presente relato expõe um caso de 
perfuração uterina pós cesariana por placenta prévia e a conduta adotada para a sua resolução.
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Conclusão
Quer a placenta prévia quer a acreta, e ainda mais a associação das duas, são anomalias de inserção relativamente raras, mas de 

consequências potencialmente catastróficas, como hemorragia maciça não controlável que em última instância poderá culminar em
histerectomia de emergência ou até mesmo em morte. Suspeitar da sua presença em grávidas com fatores de risco significativos e proceder ao 
seu adequado diagnóstico são passos essenciais para o planeamento do parto no timing adequado e num contexto hospitalar munido de 
todas as condições técnicas e humanas que permitam dar resposta adequada. O presente caso, acrescido de perfuração uterina, é um exemplo 
de como foi possível aplicar todas as medidas atempadas que conduziram a um desfecho materno-fetal favorável.

Gesta 1 Parto eutócico 
com retenção de placenta

(Dequitadura manual + 
Curetagem)

Síndrome de Asherman:
Correção histeroscópica

Gesta 2 Parto Eutócico 
com retenção de placenta

(Dequitadura manual + 
curetagem)

Gesta 3 (35 anos)
Cesariana Eletiva às 37 
semanas por Placenta 

Prévia Total

Constata-se 
Acretismo placentar de 

Placenta Porterior e Prévia

Tentativa de dequitadura,
verifica-se perfuração da 

parede posterior do útero

Feito controlo hemostático com:
Ø Histerorrafia
Ø Sutura do leito placentar
Ø Administrados uterotónicos (Ocitocina, Sulprostona

intramiometrial e Misoprostol rectal)
Ø Suporte transfusional com 7 unidades de concentrado 

eritrocitário (4 unidades intraoperatoriamente), 2 unidades 
de plasma e 2g de fibrinogénio

Ø Internamento durante 24 horas na UCI Alta ao 4º dia pós cesariana clinicamente bem

Métodos de diagnóstico: 
Ø Suspeita diagnóstica
Ø Ecografia com avaliação por doppler 
Ø Ressonância Magnética

PC - Placenta acreta
PI - Placenta increta
PP- Placenta Percreta


