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As patologias do espetro do acretismo placentar são uma realidade crescente dado o aumento da taxa de cesarianas, com uma

prevalência 1,8/1000 nascimentos na nossa população. A placenta percreta corresponde à forma mais invasiva e menos comum,

caracterizando-se pela invasão de todo o miométrio até à serosa uterina e, possivelmente, atingindo os órgãos adjacentes. As

suspeitas clínica e imagiológica são essenciais no estabelecimento da estratégia a adotar, nomeadamente no que concerne ao

momento do parto.

CASO CLÍNICO

Grávida de 40 anos, G3P2, com antecedentes de duas

cesarianas. Às 20 semanas a ecografia morfológica evidenciou

uma placenta prévia central, com suspeita de acretismo. A

reavaliação ecográfica às 29 semanas confirmou a suspeita de

acretismo placentar ao nível cervical, com suspeita de invasão

vesical. Realizou ressonância magnética (RM) que corroborou

os achados.

A gravidez foi terminada eletivamente às 35 semanas. O

procedimento iniciou-se pela cateterização bilateral dos ureteres

via cistoscopia e colocação de dispositivos de oclusão arterial

com balões nas artérias ilíacas comuns.

Realizou-se uma incisão abdominal vertical mediana infra e

supraumbilical, histerotomia fúndica para extração fetal, sem

tentativa de dequitadura, seguida de histerorrafia. Não foram

ministrados uterotónicos. 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, o que obrigou a cuidadosa disseção das estruturas.

Realizou-se histerectomia total com salpingectomia bilateral,

com necessidade de insuflação dos balões para controlo

hemorrágico; foi verificada a integridade da parede vesical com

instilação de azul de metileno.

O recém-nascido pesava 2280g e índice de Apgar 6/8/9 ao 1º,

5º e 10º minutos, respetivamente.

O pós-operatório evoluiu sem intercorrências, com necessidade

de transfusão de 1UGR.

A. Ecografia – Lacunas placentares exuberantes; 

vasos em “ponte” entre a bexiga e o útero; B. 

RM – Placenta heterogénea com aparente 

ausência de plano de clivagem entre o útero e a 

cúpula vesical

CONCLUSÃO
A suspeita imagiológica de patologias do espectro do acretismo placentar exige uma avaliação ecográfica realizada por um

profissional experiente, ocupando a RM um papel particularmente importante nos casos de placenta de inserção posterior ou

suspeita de invasão dos paramétrios. É fundamental um diagnóstico precoce e adequado, bem como a presença de uma equipa

multidisciplinar no momento da cirurgia.

INTRODUÇÃO

F. Peça cirúrgica

C. Histerotomia fúndica; D. Vasscularização exuberante do 1/3 inferior uterino; 

E. Isolamento dos ureteres
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