
Caso Clínico

Hemorragia pós-parto tardia:
Suspeita de subinvolução do leito placentar
Ana Dagge1; Sara Vargas1; Ana Luísa Ribeirinho1 ; Nuno Clode1 

1 – Departamento de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina da Reprodução - Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte

Puérpera de 32 anos, gesta 1 para 1 (gestação gemelar), após cesariana às 36 semanas por trabalho
de parto estacionário.

Serviço de Urgência 4 semanas pós-parto: hemorragia pós-parto tardia súbita e abundante

Ecografia transvaginal (fig. 1 e 2):
- Cavidade uterina preenchida por um conteúdo hiperecogénico e heterogéneo
- Vaso tortuoso e pulsátil no terço interno da parede uterina posterior

Hipótese diagnóstica: subinvolução do leito placentar

Abordagem:
- Estabilização hemodinâmica com fluidoterapia.
- De forma a controlar a hemorragia abundante e a preservar a fertilidade, foi realizado um

tamponamento uterino através da colocação de uma sonda de Foley preenchida por 40 mL de soro
fisiológico, após o qual a hemorragia cessou.

- A sonda de Foley foi retirada após 48 horas, sem evidência de hemorragia.
- Necessidade de transfusão de 1 unidade de concentrado eritrocitário por hemoglobina de 7,3g/dL.
- Na reavaliação ecográfica, verificou-se a ausência de vasos anómalos a nível do miométrio e a doente

teve alta.

Figura 1 – Cavidade uterine 
preenchida por um conteúdo

hiperecogénico e 
heterogéneo.
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Apesar de rara, a subinvolução do leito placentar é uma das principais causas de hemorragia pós-parto tardia. A
abordagem deve depender da gravidade da hemorragia. Em mulheres hemodinamicamente instáveis, as prioridades
devem ser a estabilização (fluidos, transfusão de produtos sanguíneo) e a cessação da hemorragia.

O tamponamento uterino apresenta uma elevada taxa de sucesso no tratamento da hemorragia pós-parto mas o seu
papel nos casos de subinvolução do leito placentar está menos bem definido. Nesta fase, a cavidade uterina apresenta
uma menor dimensão, pelo que o catéter de Foley poderá ser uma alternativa mais eficaz.

Este caso destaca a importância do tratamento conservador nos casos de hemorragia pós-parto, numa tentativa de
preservar a fertilidade da mulher. Além disso, enfatiza a utilização de um dispositivo simples e acessível como é o caso do
catéter de Foley, que poderá ser utilizado em contextos com menos recursos.
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Figura 2 – Image do Doppler a 
cores que mostra uma vaso
pulsátil, tortuoso, com velocidade
máxima do pico sistólico
aumentada localizado no terço
interno do miométrio.


