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CASO CLÍNICO

CONCLUSÃO

A gravidez ectópica (GE) em cicatriz de cesariana (CST), além do risco de recorrência (17.6%), tem também um risco importante de parto pré-

termo (10%), rotura uterina (1.5%) e acretismo (4%) nas gravidezes subsequentes.

Descrever um caso de gravidez após GE em cicatriz de cesariana vigiada no Serviço de Obstetrícia no Centro Hospitalar e Universitário de São

João.

Apesar do maior risco de complicações associado, 67% das gravidezes que ocorrem após GE em cicatriz de cesariana evoluem sem

intercorrências. A melhor abordagem terapêutica nos casos de GE em cicatriz de cesariana (médica versus cirúrgica), relativamente aos desfechos

obstétricos em gestações posteriores, é ainda desconhecida.
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Antecedentes pessoais irrelevantes

Antecedentes cirúrgicos: CST, remoção de GE em cicatriz de CST por laparotomia

Esvaziamento uterino instrumentado por

suspeita de abortamento incompleto

Exame anatomopatológico: produto de

abortamento incompleto

Por quadro de dor e hemorragia

levantada suspeita de GE em

cicatriz de cesariana
Laparotomia exploradora: hemorragia com ponto de

partida em formação localizada na histerorrafia anterior,

excisão da formação e encerramento do miométrio

Exame anatomopatológico: saco gestacional fragmentado

e com acentuadas alterações necróticas, com áreas

abecedadas, implantado em tecido muscular, compatível

com cicatriz de cesariana

Choque hemorrágico

Toma única de metotrexato

com boa resposta e descida

sustentada da ꞵ-HCG

• Vigiada em consulta hospitalar

• Sem suspeita ecográfica de acretismo

• Infeção por SARS-CoV-2 com sintomatologia ligeira (3º trimestre)

• Cesariana programada às 38s+4d, sem evidência de deiscência da histerorrafia anterior ou acretismo

Peso: 4340 g 
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GRAVIDEZ ATUAL

GRAVIDEZ PRÉVIA

Diagnóstico de gravidez não

evolutiva às 10 semanas de

amenorreia: iniciou protocolo

médico para resolução

Figura 1 Corte sagital do útero em ecografia transvaginal

evidenciando imagem heterogénea na topografia da

cicatriz de cesariana.
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