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CASO CLÍNICO

CONCLUSÃO

O espetro do acretismo placentar (EAP) caracteriza-se por uma anormal invasão miometrial pelo trofoblasto. Com o aumento da incidência de cesarianas, tem-se
verificado um acréscimo desta entidade, considerada uma importante causa de morbimortalidade materna e fetal/neonatal.

O EAP associa-se a um aumento da morbimortalidade materna, incluindo necessidade transfusional, admissão em UCI, infeção, hospitalização prolongada e
prematuridade iatrogénica. Sendo a cesariana anterior o principal fator de risco, é expectável um aumento desta entidade na atualidade, o que exige um elevado índice
de suspeição anteparto e uma abordagem multidisciplinar.
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CASO 1

Extração de feto em apresentação pélvica.
RN vivo, género masculino, 2518g, IA 10/9/10.
Sem necessidade de internamento na Neonatologia com evolução
favorável e alta ao 6º dia de vida.

CASO 2 Grávida, 29 semanas e 2 dias de gestação, 34 anos,
VGIIP (2 cesarianas; 2 abortos espontâneos sem
necessidade de curetagem)

MOTIVO DE ADMISSÃO: hemorragia do 3º trimestre por placenta prévia
+ ameaça parto pré-termo

Decidida histerectomia com placenta in situ + salpingectomia bilateral
(conservação ovárica)

Necessidades transfusionais: 2U GR IO

Ecografia realizada previamente à incisão cirúrgica: realizada histerotomia
corporal direita oblíqua (local sem aparente relação com a placenta).

Puerpério sem intercorrências.
Alta ao 47º dia de internamento/ 
3º pós-operatório.

Observação IO de segmento inferior uterino com placenta e vasos de grande calibre 
e transparência.

D47

Grávida, 29 semanas e 6 dias de gestação, 43 anos, IVGIIP
(2 cesarianas; 1 aborto espontâneo sem necessidade de
curetagem).

EXAME HISTOLÓGICO
DA PLACENTA: 

Placenta acreta e 
prévia

MOTIVO DE ADMISSÃO: hemorragia do 3º trimestre por placenta prévia

Extração de feto em apresentação cefálica.
Recém-nascido (RN), género feminino, 2180g, IA 6/8/9.
RN internado na Neonatologia, com evolução favorável e alta ao 28º dia.

Decidida histerectomia com placenta in situ + salpingectomia bilateral 
(conservação ovárica)

Puerpério sem intercorrências.
Alta ao 43º dia de internamento/
8º pós-operatório.
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D1

Realizada histerotomia corporal transversa, com entrada na placenta, que
ocupava praticamente a totalidade da parede uterina anterior.
2 minutos e 50 segundos após entrada na cavidade uterina: hemorragia maciça
com choque e paragem cardiorrespiratória – ativação de protocolo.

D1

SUSPEIÇÃO CLÍNICA: LEVANTADA HIPÓTESE DE ACRETISMO PLACENTAR

Internamento na Medicina Maternofetal

• Vigilância e estabilização materna e fetal
• Maturação pulmonar fetal com betametasona

• Investigação imagiológica 

ESTUDO DE IMAGEM
(AVALIAÇÃO DO GRAU DE INVASÃO PLACENTAR)

Programada terminação da gravidez/Cesariana para as 34 semanas (suspeita clínica e imagiológica de acretismo placentar - EAP)

Intra-operatoriamente (IO)

Coordenação multidisciplinar
Obstetrícia, Neonatologia, Urologia, Anestesiologia, Imuno-Hemoterapia

Ecografia Transvaginal Ressonância Magnética Pélvica Ressonância Magnética PélvicaEcografia Transabdominal

EXAME HISTOLÓGICO
DA PLACENTA: 

Placenta percreta e 
prévia
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