
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POSTERES DIGITAIS 
RESUMOS 

 
 

P01.  
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COVID-19 
 
INTRODUÇÃO 
A Depressão pós-parto é um problema antigo e ao mesmo tempo atual. A pandemia 
COVID-19 pode-se relacionar com a depressão. Para ajudar no diagnóstico desta 
patologia existe a escala de depressão pós-natal de Edimburgo. 
OBJETIVOS 
- Relacionar a pandemia COVID-19 com o desenvolvimento da depressão pós-parto 
- Compreender se existem meios profissionais acessíveis para ajudar as mulheres com 
risco ou com a presença de Depressão pós-parto 
METODOLOGIA 
Inquérito online em 2022, durante 8 dias. Grupo alvo: mulheres com parto a partir de 
março de 2020. Amostra: 45 mulheres. Questões sobre o parto e a depressão pós-
parto e as questões incluídas na escala.  
RESULTADOS 
A faixa etária predominante foi entre os 18 e 30 anos (23). Os partos ocorreram 
maioritariamente no ano de 2021 (30). Das 45, 40 inquiridas sabem descrever uma 
depressão pós-parto. Grande parte das inquiridas referiram que a pandemia afetou o 
período pós-parto (35). Na aplicação da escala de Edimburgo 16 inquiridas não têm 
risco de desenvolver depressão e 29 já a têm presente ou têm risco de desenvolver, 
23 das inquiridas não consideram que estivessem a desenvolvê-la, 27 inquiridas não 
procuraram ajuda de profissionais e 4 procuraram ajuda,14 não responderam. Das 
inquiridas 12 não encontraram ajuda e 10 encontraram, 23 não respondem. 



DISCUSSÃO/CONCLUSÃO 
A COVID-19 afetou grande parte das mulheres que tiveram os seus filhos desde março 
de 2020, tendo em conta que a maior parte das inquiridas (30) tiveram os seus filhos 
em 2021. Não é possível chegar a nenhuma conclusão relativamente às inquiridas que 
consideram que a pandemia não afetou o seu período pós-parto. 
É preocupante existirem tantas mulheres (29 em 45) na presença de depressão ou 
com risco de a desenvolver e apesar de terem a noção desse risco não procurarem 
ajuda por parte de profissionais (das 21 com essa perceção apenas 4 o fizeram). 
Outras 4 não sabem o significado da depressão. 
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TRATAMENTO DA DEPRESSÃO BIPOLAR NO PÓS-PARTO 
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Palavras-chave: pós-parto; depressão bipolar; estabilizador de humor; amamentação 
 
INTRODUÇÃO 
O tratamento da depressão bipolar no pós-parto apresenta algumas particularidades, 
uma vez que a utilização de antidepressivos, especialmente em altas doses, pode 
aumentar o risco de viragem maníaca. Este risco pode ser minimizado com a 
associação de um agente estabilizador do humor. O tratamento deve ser conciliado 
com o desejo de amamentar, podendo optar-se por ajustar o horário da 
administração com o da amamentação. 
DESCRIÇÃO DO CASO 
Mulher de 33 anos, recorreu ao SU de Psiquiatria por insónia inicial e intermédia 
marcada, ansiedade e labilidade emocional, desde há dois meses. O quadro teve início 
após o nascimento do filho, com agravamento progressivo. Expressou receio de “não 
conseguir lidar com o bebé” (sic). Sem outras queixas de relevo. História Social: 
emigrante brasileira, residente em Portugal há 2,5 anos. Em união de facto, com 
noção de escasso suporte socio-familiar. Antecedentes Pessoais: diagnóstico de 
Perturbação Afetiva Bipolar (PAB), há cerca de 5 anos. Medicada com fluoxetina 
20mg id, topiramato 50 bid, clonazepam 0.5mg SOS.  Antecedentes Obstétricos: G2P1 
(aborto espontâneo precoce). A Rh -. Gravidez vigiada. Suspendeu topiramato no 
início da gravidez, mantendo restante medicação. Intercorrências: infeção por SARS-
CoV-2 na 19ª semana; Diabetes Gestacional, tratada com metformina; SGB positivo. 
Parto eutócico às 36+2 semanas, 3015kg. Na vinda ao SU, aleitamento misto. Alta, 
com indicação de reduzir gradualmente fluoxetina e iniciar quetiapina 50-100mg à 
noite, devendo desperdiçar o leite no período noturno, e maior apoio do 
companheiro nesse período.  
CONCLUSÃO  
Estudos indicam que a maioria dos estabilizadores de humor são seguros na 
amamentação, sendo recomendada a vigilância de hipersonolência na criança. Entre 
os menos seguros, estão o lítio e a lamotrigina. O ácido valpróico, estando contra-



indicado na gravidez, é seguro na amamentação. Uma vez que a doente identificou a 
insónia como sintoma principal, optou-se apenas pela introdução de um fármaco com 
efeito sedativo. 
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Palavras-chave: Apendicite; Gravidez; Cirurgia 
 
A apendicite aguda tem uma prevalência de cerca de 1:500 a 1:635 gestações/ano, e 
uma apresentação tendencialmente atípica. A falha diagnóstica prende-se com as 
alterações fisiológicas da gravidez, e associa-se a um aumento de complicações, 
incluindo partos pré-termo e perda gestacional. Grávida de 32 anos, G2P1, 13s+3d, 
admitida por dor abdominal difusa, tipo moinha, com cerca de 15 dias de evolução, 
inicialmente localizada na FIE, com agravamento nas últimas 12h, associada a náuseas 
e vómitos. Apirética. Exame ginecológico normal e ecografia transabdominal 
evidencia feto com boa vitalidade, LA normal e placenta sem sinais de descolamento. 
Analiticamente com leucocitose e PCR aumentada. Ecografia abdomino-pélvica 
confirma suspeição de apendicite. Submetida a apendicectomia laparoscópica que 
confirma apendicite aguda, assim como avaliação anatomopatológica. Pós-
operatório sem intercorrências. Cerca de 1 mês depois inicia quadro de contrações 
frequentes, com necessidade de repouso e controlo com progesterona. 
Internamento por APPT às 26s, tendo cumprido protocolo de tocólise com 
maturação pulmonar. Alta às 27s, com repouso absoluto e controlo de contratilidade 
com progesterona e magnésio. Iniciou TP espontâneo às 37s com REBA, com parto 
eutócico às 37s+1d. A apendicectomia é o tratamento de eleição, mesmo na 
população obstétrica, de forma a prevenir a morbimortalidade materna e fetal. Não 
foi estabelecida uma associação entre o aumento da contratilidade uterina com a 
técnica cirúrgica, mas o risco de perda fetal mostrou-se o dobro na laparoscopia. No 
entanto, a apendicite na gravidez, mesmo a não complicada, surge associada a maior 
taxa de parto pré-termo. A apendicite na gravidez tem uma baixa incidência, à qual 
se une a dificuldade diagnóstica. De forma a minimizar riscos, devem ser realizados 
exames de imagem e priorizada a cirurgia. A técnica deverá ser ponderada consoante 
a experiência do clínico, de modo a garantir o melhor outcome possível para a grávida 
e feto. 
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INTRODUÇÃO: 
A psoríase é uma doença comum, com grande afetação da mulher em idade fértil, 
exarcebando na gravidez e amamentação e acarretando riscos para a grávida e feto, 
como restrição de crescimento intra-uterino e parto prematuro. Com a terapêutica 
biológica, novas oportunidades surgem para estas populações especiais. 
OBJETIVO: 
Avaliar quais os riscos vs benefícios da utilização de biológicos no tratamento da 
psoríase na mulher grávida ou a amamentar. 
MATERIAL/MÉTODOS: 
Foram pesquisadas Guidelines/Consensus, Meta-Análises-MA, Revisões Sistemáticas-
RS e Ensaios Clínicos-EC publicados nos últimos 10 anos, em 
inglês/português/espanhol, nas bases PubMed, Cochrane e AHRQ, utilizando os 
termos MeSH: “Psoriasis”, “Biologic therapies”, “Pregnancy”, “Breastfeeding”. 
Foram excluídos artigos que não abordavam psoríase e terapêutica biológica na 
gravidez e/ou amamentação. Para classificar o nível de evidência e força de 
recomendação foi utilizada a escala SORT. 
RESULTADOS: 
Obtiveram-se 67 artigos, selecionando-se seis por cumprirem todos os critérios de 
inclusão: três Guidelines/Consensus, duas RS, uma MA.  
Embora alguns estudos refiram discreto aumento de complicações nas grávidas sob 
biológicos, estes carecem de controlo de variáveis de confundimento e rigor 
estatístico. Os estudos que utilizam grupos de controlo devidamente emparelhados 
não mostram evidência de efeitos secundários. É recomendada a avaliação individual 
da mulher com psoríase sob biológicos, nomeadamente os anti-TNF-alpha, sendo que 
é opinião geral dos peritos, que a grávida mantenha o biológico durante os primeiros 
trimestres e se avalie posteriormente os riscos-benefícios de continuá-lo no 3º 
trimestre. As grávidas sob certolizumab, único biológico aprovado na gravidez, 
podem utilizá-lo até ao termo da gestação. Durante a lactação, apenas o 
certolizumab está aprovado; todos os outros biológicos necessitam de avaliação 
individual de risco-benefício. 
CONCLUSÕES: 
Todos os estudos evidenciam a importância do controlo da psoríase durante 
gravidez, sabendo que esta é uma doença sistémica pró-inflamatória que por si 
acresce elevados riscos à grávida e ao bebé. À evidência atual descrita é atribuída 
uma força de recomendação B. 
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VACINAÇÃO NA GRAVIDEZ 
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Palavras-chave: Gravidez, vacinação, imunização, saúde materna, Cuidados de Saúde 
Primários 
 
INTRODUÇÃO  
A gravidez corresponde a uma fase da vida da mulher em que as doenças infeciosas 
representam uma séria ameaça à sua saúde, bem como ao embrião ou feto em 
desenvolvimento. A imunização materna através da vacinação permite a prevenção 
de complicações maternas e fetais, conferindo ainda imunidade passiva ao recém-
nascido nos primeiros meses de vida. 
OBJETIVOS  
Clarificar os objetivos da imunização materna durante a gravidez e rever as 
indicações, contraindicações e riscos das vacinas do Plano Nacional de Vacinação, 
bem como de outras vacinas de relativa importância, nomeadamente contra o SARS-
CoV-2. 
MATERIAL E MÉTODOS  
A metodologia utilizada baseou-se numa pesquisa bibliográfica publicada online 
(PubMed e UpToDate). Foram ainda consultadas normas de orientação clínica da 
Direção Geral da Saúde, bem como as recomendações mais recentes da ACIP 
(Advisory Committee on Immunization Practices). 
RESULTADOS  
Para além das vacinas recomendadas por rotina na gravidez, algumas vacinas 
adicionais podem estar indicadas em circunstâncias especiais. De um modo geral, as 
imunoglobulinas, os toxóides, as vacinas bacterianas e de vírus inativado são seguras 
na gravidez. Por sua vez, as vacinas de bactérias e vírus vivo-atenuados estão 
contraindicadas (salvo situações particulares). A vacinação neste período deve ter 
sempre em conta o risco de doença e a proteção contra uma circunstância em 
particular. 
CONCLUSÕES 
A vacinação na gravidez pode e deve ser considerada uma medida de saúde pública. 
Tendo em conta a estreita relação entre a gestante e os Cuidados de Saúde Primários, 
estes devem ser capazes de rever o seu estado de imunização, informar sobre riscos 
e benefícios, e recomendar estratégias de vacinação. 
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ANEMIA NA GRAVIDEZ DE BAIXO RISCO 
Dinis Correia Mateus1, Margarida Mourato1, Ana Rita Martins1, Joana Rodrigues1, Ana 
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1. Centro Hospitalar Universitário do Algarve - Unidade de Faro;  
2. USF CSI Seixal – ACES Almada – Seixal 
 
Palavras-chave: Anemia; gravidez 
 
INTRODUÇÃO 
Durante a gravidez assiste-se a um aumento progressivo das necessidades de ferro 
propiciado pelo desenvolvimento fetoplacentar e tecidular materno. A anemia 
ferropénica é a causa mais frequente de anemia durante a gravidez. 
OBJETIVOS 
Determinar a prevalência de anemia no final do 3ºtrimestre em gravidez de baixo 
risco. 
MÉTODOS 
Foram analisados os registos da consulta de referência Obstétrica do CHUA – 
Unidade de Faro, entre 01 novembro 2021 e 31 julho 2022. Registaram-se os casos de 
anemia no 3ºtrimestre. O diagnóstico de anemia na gravidez foi estabelecido para 
valores de hemoglobina inferiores a 11g/dL. Foi feita a distribuição geográfica, por 
concelhos, da prevalência de anemia na gestação com base na área de referenciação 
de cada grávida para a consulta de referência obstétrica. A análise dos dados foi feita 
com recuso ao SPSSv26.  
RESULTADOS 
Foram analisadas 490 consultas realizadas entre as 35 e as 40 semanas de gestação. 
A idade das grávidas esteve compreendida entre os 16 e 44 anos. A prevalência global 
de anemia na gravidez de baixo risco, para a população analisada, foi de 32,4%. Os 
concelhos com maior número de casos de anemia foram Loulé, Vila Real de Santo 
António, Tavira, Olhão e São Brás de Alportel. 
CONCLUSÕES 
Os resultados obtidos destacam a importância de uma correta suplementação 
marcial para evitar a anemia durante a gestação, sendo essencial também que todas 
as mulheres recebam aconselhamento dietético, relativamente a como aumentar a 
ingestão e absorção de ferro. O estudo da anemia e ferropenia na gravidez, através 
do hemograma e ferritina sérica, pode, segundo a SPOMMF contribuir para otimizar 
este diagnóstico. 
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Palavras-chave: Apresentação pélvica, gravidez 
 



INTRODUÇÃO 
A apresentação pélvica corresponde à situação fetal longitudinal na qual a pelve fetal 
se apresenta ao canal de parto. A sua incidência no termo varia entre 3-4 % segundo 
os dados disponíveis na literatura. 
Objetivos 
Determinar a prevalência de fetos em apresentação pélvica no final da gravidez de 
baixo risco. 
MÉTODOS 
Foram analisados os registos da consulta de referência Obstétrica do CHUA – 
Unidade de Faro, entre 01 novembro 2021 e 31 julho 2022. Foram registados os casos 
em que os fetos se encontravam em apresentação pélvica e analisado 
posteriormente o tipo de parto. A análise dos dados foi feita com recurso ao SPSSv26. 
RESULTADOS 
Foram analisadas 490 consultas realizadas entre as 35 e as 40 semanas de gestação. 
A idade das grávidas esteve compreendida entre os 16 e 44 anos. Registaram-se um 
total de 17 fetos em apresentação pélvica (3.5%), destes, 82.4% (n=14) tiveram parto 
por cesariana, 12.5% (n=2) tiveram parto eutócico após espontaneamente terem 
ficado em apresentação cefálica à data da cesariana eletiva; num dos casos não foi 
possível aceder ao registo do parto por não ter ocorrido no CHUA. 
CONCLUSÕES 
A prevalência de fetos em apresentação pélvica na população estudada está de 
acordo com os dados descritos na literatura internacional. Relativamente à via de 
parto, a cesariana foi a via principal, o que destaca a relevância da versão cefálica 
externa como alternativa, nas situações aplicáveis, para possibilitar a redução da taxa 
de cesarianas por apresentação pélvica. 
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Palavras-chave: Obesidade, gravidez 
 
INTRODUÇÃO 
O excessivo ganho ponderal durante a gravidez pode contribuir para aumentar o 
risco de retenção do peso materno após o parto, ou até agravamento da obesidade 
pré-existente, o que pode ter múltiplos efeitos adversos na saúde da mulher a longo 
prazo.  
OBJETIVOS 
Descrever o perfil de distribuição ponderal das grávidas de baixo-risco e determinar 
a prevalência de obesidade, excesso de peso, peso normal e baixo peso nas grávidas 
antes da gestação e no termo da gravidez. 
MÉTODOS 



Foram analisados os registos da consulta de referência Obstétrica do CHUA – 
Unidade de Faro, entre 01 novembro 2021 e 31 julho 2022. Foram recolhidos os dados 
relativos ao peso prévio, peso atual e altura de cada uma das grávidas. Foi realizada 
uma análise descritiva dos dados atendendo às recomendações da DGS para 
aumento ponderal na gravidez. A análise dos dados foi feita com recuso ao SPSSv26. 
RESULTADOS 
Foram analisadas 490 consultas realizadas entre as 35 e as 40 semanas de gestação. 
A idade das grávidas esteve compreendida entre os 16 e 44 anos. Em apenas 457 
casos foi possível recolher informação sobre as variáveis em estudo. Antes da 
gravidez: 25,4%(n=116) com excesso de peso, 14,5%(n=66) com obesidade, 
55,8%(n=255) peso normal e 4,4 %(n=20) com baixo peso. Durante a gravidez 
38,1%(n=185) tiveram ganho ponderal acima do recomendado (61,2% (n=71) das 
inicialmente com excesso de peso, 57,6%(n=38) das inicialmente obesas, 20,0%(n=4) 
das inicialmente com baixo peso e 28,2% (n=72) das inicialmente com peso normal). 
CONCLUSÕES 
A prevalência de mulheres que engravidam e são obesas ou têm excesso de peso é 
considerável, sendo que uma proporção significativa ganha mais peso durante a 
gestação do que recomendado. O aconselhamento preconcecional, durante a 
gestação e pós-parto são cruciais, sendo que estes números podem suportar o 
desenvolvimento de estratégias para conter este problema. 
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INFEÇÕES DO TRATO URINÁRIO E GRAVIDEZ 
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Palavras-chave: pielonefrite; gravidez; antibioterapia; profilaxia 
 
INTRODUÇÃO:  
As infeções do trato urinário (ITU) são as infeções bacterianas mais frequentes da 
gravidez. Podem ser assintomáticas ou sintomáticas. A bacteriúria assintomática, 
definida como a presença de mais de 105 unidades formadoras de colónias do 
microorganismo por mililitro de urina, tem uma prevalência de 2 a 7%. Todas as 
grávidas devem realizar urocultura no primeiro trimestre, e iniciar tratamento, caso 
seja positiva, para evitar progressão para ITU sintomática - cistite ou pielonefrite. A 
cistite e a pielonefrite apresentam uma prevalência de cerca de 2%. Apenas a 
pielonefrite se associa a risco aumentado de parto pré-termo e restrição de 
crescimento fetal.  
OBJETIVOS: 
Avaliar os casos de grávidas internadas por pielonefrite (número de casos, idade 
gestacional, agente infeccioso, tratamento, seguimento e desfechos) e efectuar uma 
revisão teórica da abordagem das ITU na gravidez.  
 
 
 



MATERIAL E MÉTODOS:  
Recolhidos dados dos registos clínicos de grávidas internadas por pielonefrite 
durante o ano de 2021 no Centro Hospitalar Universitário do Algarve – Unidade de 
Faro.  
RESULTADOS:  
7 grávidas foram internadas com diagnóstico de pielonefrite, tendo iniciado 
antibioterapia endovenosa com ceftriaxone 1g por dia e, posteriormente, cefuroxima 
250 mg oral. 6 colheram urocultura à data do diagnóstico - 4 com isolamento de 
Escherichia coli, 1 de Enterobacter aerogenes e 1 com resultado negativo. Como 
complicações após o diagnóstico, evidenciou-se o parto pré-termo (1) e restrição do 
crescimento fetal (1). Apenas 2 das grávidas realizaram urocultura de controlo. 5 
cumpriram profilaxia antibiótica após o internamento.  
CONCLUSÕES:  
As conclusões a retirar são limitadas pela amostra reduzida. Após o diagnóstico e 
tratamento da pielonefrite, deve-se manter seguimento da grávida com realização de 
urocultura de controlo 1 a 2 semanas após término do tratamento e profilaxia 
antibiótica a manter até 1 a 2 semanas após o parto. 
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DEPRESSÃO PÓS-PARTO E LUTO PÓS MORTE FETAL: UM ELO 
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Palavras-chave: Depressão, pós- parto, luto, morte fetal  
 
INTRODUÇÃO 
A depressão pós-parto afeta até 15% das mulheres. Na gravidez e no período pós-            
-parto existem alterações a nível hormonal, que estão associadas a alterações do 
humor neste período. As hormonas sexuais, tiroideias e associadas ao stress são as 
que estão mais estudadas neste sentido, a par de circunstâncias psicossociais. Coloca-
se a questão de se estes factores estão também intimamente ligados a 
sintomatologia depressiva reactiva a morte fetal e se deve ser abordada de forma 
semelhante. Apresentamos um caso clínico que permite a discussão e exploração 
deste tema. 
DESCRIÇÃO DE CASO 
Apresentamos o caso de uma paciente de 34 anos, G2P1, casada, sem antecedentes 
psiquiátricos, que apresentava sintomatologia depressiva 3 meses após morte fetal 
às 39 semanas de gravidez, manifesta por sentimentos de tristeza, choro fácil, 
isolamento social, pouca vontade de realizar as tarefas diárias e incapacidade de 
realizar o seu trabalho. A doente foi medicada com Sertralina 50mg e mexazolam 1mg 
de manhã. Gradualmente, observou-se melhoria dos sintomas descritos. Iniciou ainda 
um novo trabalho e pensa agora na possibilidade de voltar a engravidar para o ano. 
Manteve Sertralina 100mg, cessou terapêutica com quetiapina e mantém mexazolam 
em SOS. Tendo em conta este caso, foi feita uma revisão narrativa da etiologia e 



factores de risco para a depressão neste período, da terapêutica mais indicada e 
prognóstico. Foram incluídos dados de 6 artigos. 
CONCLUSÃO: 
Apesar de ser claro que a perda fetal é causa frequente de sintomatologia depressiva 
reactiva, ainda não está estabelecida uma abordagem de forma estruturada para este 
tipo de situações, visto que também não está absolutamente definida a sua etiologia. 
Estudos referem que a mãe passar o tempo desejado com o nado-morto e que uma 
nova gravidez 6 meses após a perda parecem ser preditivos de menor sintomatologia 
depressiva a longo prazo.  
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O DESAFIO DA APENDICITE AGUDA NA GRAVIDEZ 
Andreia Filipa de Almeida Oliveira, Nuno Alexandre Guerreiro da Silva Estradas 
UCSP Beja 

 
Palavras-chave: Apendicite Aguda, Gravidez, Laparoscopia  
 
INTRODUÇÃO:  
A suspeita de apendicite é a causa mais comum de procedimento cirúrgico não-
obstétrico durante a gravidez (25%). A sua incidência é maior no segundo trimestre 
de gravidez. O diagnóstico é difícil devido à grande prevalência de desconforto 
abdominal e queixas gastrointestinais durante a gravidez, assim como as alterações 
anatómicas relacionadas com o aumento do volume uterino e também da leucocitose 
fisiológica. A apendicite na gravidez pode apresenta-se de forma clássica, no entanto 
é mais comum apresentar-se de forma atípica com azia, desregulação intestinal, 
flatulência e desconforto atípico. O procedimento cirúrgico pode ser realizado por 
abordagem laparoscópica ou por laparotomia, ambas são aceites.  
DESCRIÇÃO DO CASO: 
Doente de 26 anos, grávida de 22 semanas, recorreu à Urgência de Ginecologia e 
Obstetrícia por dor a nível do flanco direito com 6 horas de evolução. Negou febre, 
obstipação, diarreia, náuseas, vómitos ou queixas urinárias. Negou também perdas 
hemáticas ou líquido pela vagina. Índice Obstétrico: 2001. Sem antecedentes 
patológicos relevantes. O exame objetivo revelou abdómen gravídico, doloroso à 
palpação do flanco direito e fossa ilíaca direita com Sinal de Blumberg negativo. 
Exame ao espéculo sem alterações e Ecografia Obstétrica normal. Analiticamente, 
constatou-se PCR elevada (16) sem leucocitose. Iniciou analgesia com fraca melhoria. 
Solicitou-se avaliação por parte de Cirurgia Geral que realizou Ecografia Abdominal 
que demonstrou “apêndice ileocecal com calibre aumentado (7mm) com 
hiperecogenecidade da gordura envolvente e fina lâmina de líquido de conteúdo 
puro […] compatíveis com Apendicite Aguda”. Realizou-se apendicectomia 
laparoscópica, que decorreu sem intercorrências.  
CONCLUSÕES: 
O abdómen agudo na gravidez representa um desafio diagnóstico e terapêutico dado 
as múltiplas causas obstétricas e não-obstétricas e mudanças fisiológicas e 
anatómicas que ocorrem na gravidez. Uma mulher grávida com suspeita de 



apendicite deve ser investigada e orientada sem demora. A abordagem cirúrgica 
escolhida deve ser planeada segundo as capacidades e experiência do cirurgião. 
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GRÁVIDA ASMÁTICA – COMO ATUAR? 
Ana Margarida Mourato, Dinis Mateus; Ana Luísa Coutinho; Ana Rita Martins; Joana 
Rodrigues; Vera Ribeiro; Ana Paula Silva 
CHUA - Faro 

 
Palavras-chave: Asma; Gravidez; Crise asmática 
 
INTRODUÇÃO:  
A asma é uma doença inflamatória crónica das vias aéreas, que está presente em 4 a 
8% das grávidas. Na gravidez, os sintomas podem melhorar, agravar ou manter-se, 
pelo que é essencial saber como a diagnosticar, classificar, monitorizar e tratar. A 
vigilância das grávidas asmáticas pode ser realizada nos Cuidados de Saúde Primários 
ou Hospitalar, dependendo da situação clínica.  
MATERIAIS E MÉTODOS:  
Recomendações da GINA; Guidelines da ACOG; e pesquisa bibliográfica, em motores 
de busca como PubMed Scielo, utilizando as palavras-chaves “asma; asma na 
gravidez; crise asmática”, com seleção dos artigos com melhor correlação com o 
tema. 
RESULTADOS:  
O diagnóstico da asma geralmente é prévio à gravidez, contudo, quando os primeiros 
sintomas surgem na gravidez, baseia-se na clínica e espirometria. Fatores de risco 
para agravamento durante a gravidez são: asma prévia grave, suspensão ou 
diminuição da medicação antiasmática, obesidade e feto do sexo feminino. O 
seguimento deve ser mensal, ou mais frequente, se não estiver controlada. A 
abordagem inclui monitorização dos sintomas, função pulmonar materna e bem-
estar fetal; modificação dos estilos de vida; controlo dos fatores precipitantes e 
agravantes; educação da grávida; cuidados especiais no peri-parto e tratamento. O 
esquema terapêutico é semelhante ao da população geral, baseando-se nas 
recomendações da GINA 2021, com raras exceções. Quando mal controlada, associa-
se a maior risco de parto pré-termo, aborto, pré-eclâmpsia, restrição do crescimento 
fetal, malformações congénitas, cesariana e mortalidade materno-fetal. 
CONCLUSÕES:  
A asma, sendo uma patologia que, quando mal controlada, está associada a 
desfechos maternos-fetais desfavoráveis, é fundamental diagnosticar, conhecer os 
esquemas terapêuticos indicados e como deve ser realizada a vigilância destas 
grávidas, incluindo quando devem ser referenciadas para seguimento hospitalar. É 
essencial que os profissionais de saúde informem as grávidas asmáticas, da 
segurança e importância da medicação antiasmática, para a terem bem controlada e, 
assim, associada a excelentes desfechos materno-fetais. 
 

 
 



P13. 

GRÁVIDA COM COVID-19 – E AGORA? 
Ana Margarida Mourato, Dinis Mateus; Ana Rita Martins; Joana Rodrigues; Ana Luísa 
Coutinho; Vera Ribeiro; Ana Paula Silva 
CHUA - Faro 

 
Palavras-chave: COVID-19; COVID-19 na gravidez; Gravidez; Vigilância 
 
INTRODUÇÃO:  
A COVID-19, doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, pode cursar com infeção 
assintomática ou sintomática, nesta com sintomas leves a graves, com insuficiência 
respiratória, disfunção multiorgânica e morte. As grávidas, comparativamente à 
população geral, apresentam igual risco de infecciosidade, mas maior risco de doença 
grave. Apesar da maioria ser assintomática, atualmente é um dos principais motivos 
de recurso ao Serviço de Urgência Obstétrica. No entanto, nem todas as grávidas com 
infeção necessitam de avaliação na urgência ou seguimento hospitalar, pois a 
vigilância destas gravidezes depende da gravidade do quadro clínico apresentado.  
MATERIAIS E MÉTODOS:  
Pesquisa bibliográfica em motores de busca científicos como PubMed Scielo, com os 
termos-chave: "COVID-19; COVID na gravidez"; e Normas da Direção Geral da Saúde, 
relacionadas com o tema. 
RESULTADOS: 
A infeção por SARS-CoV-2 na gravidez deve ser considerada uma complicação da 
gravidez, uma vez que, dependendo da sua gravidade, pode estar associada a 
complicações médicas e desfechos materno-fetais desfavoráveis, nomeadamente 
recém-nascidos pequenos para a idade gestacional, parto pré-termo, cesariana, pré-
eclâmpsia, perturbações psiquiátricas e mortalidade fetal. No entanto, a vigilância 
destas gravidezes deve manter-se nos Cuidados de Saúde Primários se o quadro 
clínico for ligeiro. Só quando surgem sintomas moderados a graves, existe indicação 
para ser observada no Serviço de Urgência e posteriormente ponderada a vigilância 
hospitalar.  
CONCLUSÕES:  
É essencial estar a par das atualizações das normas de vigilância e atuação perante 
casos com COVID-19. Cabe aos profissionais de saúde informar as grávidas sobre 
quais os sintomas com indicação para observação no Serviço de Urgência e, nestes 
casos saber como avaliar, classificar, tratar e orientar a vigilância da atual gravidez, 
que depende da avaliação clínica durante a infeção. 
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HIPERÉMESE GRAVÍDICA – COMO ATUAR? 
Ana Margarida Mourato, Dinis Mateus; Joana Rodrigues; Ana Rita Martins; Ana Luísa 
Coutinho; Vera Ribeiro; Ana Paula Silva 
CHUA - Faro 

 
Palavras-chave: Hiperémese gravídica; Vómitos; Gravidez; Tratamento; Vigilância 
 



INTRODUÇÃO:  
A hiperémese gravídica caracteriza-se por náuseas e vómitos persistentes, 
acompanhados de perda de peso superior a 5%, desidratação, alterações 
hidroeletrolíticas e/ou cetonúria, não explicados por outras causas, sendo um 
diagnóstico de exclusão. Ocorre em 0,3 a 2% das grávidas, maioritariamente no 1.º 
trimestre. Em 91% dos casos, os sintomas desaparecem na 2.ª metade da gravidez. A 
etiologia não é clara, mas existem fatores de risco e protetores. Quando não 
corretamente diagnosticada e tratada pode estar associada a complicações maternas 
e neonatais.  
MATERIAIS E MÉTODOS:  
Pesquisa bibliográfica, em motores de busca como PubMed, utilizando as palavras-
chaves “hiperémese gravídica; vómitos; gravidez”, com seleção dos artigos com 
melhor correlação com o tema. 
RESULTADOS:  
Os vómitos na gravidez são dos principais motivos de recurso ao Serviço de Urgência. 
No entanto, a hiperémese gravídica é uma patologia rara, que implica exclusão de 
vários diagnósticos diferenciais, nomeadamente gastrointestinais, geniturinários, 
metabólicos, neurológicos, psiquiátricos e consumo de substâncias, pelo que é 
essencial a avaliação por várias especialidades. A abordagem depende da gravidade 
dos sintomas. Quando estes são ligeiros, baseia-se em alterações do estilo de vida e 
dieta e medidas gerais. Quando moderados a graves, implica tratamento 
farmacológico, com reposição vitamínica, protetor gástrico e antieméticos, que 
devem ser escalados de acordo com a resposta clínica. Na ausência de controlo 
sintomático em ambulatório, pode ser necessária avaliação clínica e analítica no 
Serviço de Urgência e eventual internamento, para tratamento em meio hospitalar.  
CONCLUSÕES:  
Apesar de ser uma patologia rara, por estar associada a elevada morbilidade materna 
e complicações materno-fetais, a avaliação clínica e analítica são essenciais para 
exclusão dos diagnósticos diferenciais e para a classificar quanto à sua gravidade, 
para posterior correta gestão e tratamento. Nos casos clinicamente estáveis em 
ambulatório, na ausência de complicações, a vigilância destas grávidas pode ser 
realizada nos Cuidados de Saúde Primários. 
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EXERCÍCIO FÍSICO NA GRAVIDEZ – É SEGURO? 
Ana Margarida Mourato, Dinis Mateus; Joana Rodrigues; Ana Rita Martins; Ana Luísa 
Coutinho; Vera Ribeiro; Ana Paula Silva 
CHUA - Faro 

 
Palavras-chave: Exercício físico; Atividade física; Gravidez 
 
INTRODUÇÃO: 
O exercício físico, definido como atividade que envolve movimentos corporais 
planeados, estruturados e repetitivos, para melhorar a aptidão física, é essencial para 
um estilo de vida saudável. A possibilidade de o realizar na gravidez continua a ser 
das perguntas mais frequentes das grávidas. A dúvida persiste sobretudo pelo receio 
de complicações fetais e do parto pré-termo. Para orientar corretamente as grávidas 



face a este tema, tem-se verificado um grande desenvolvimento na área da 
investigação sobre a prática de atividade física na gravidez, com o principal objetivo 
de obter resultados baseados na evidência científica, sobre os benefícios e segurança 
da sua prática na gravidez.  
MATERIAIS E MÉTODOS:  
Pesquisa bibliográfica do tema, no motor de busca PubMed, utilizando as palavras-
chaves “exercício na gravidez” e “atividade física na gravidez”, com seleção dos 
artigos com melhor correlação com o tema. 
RESULTADOS:  
O exercício na gravidez apresenta inúmeros benefícios, verificando-se nas grávidas 
que realizam atividade física regular: maior incidência de partos eutócicos e menor 
incidência de ganho de peso materno excessivo, diabetes e doenças hipertensivas 
gestacionais, perturbações depressivas, lombalgias, parto pré-termo e partos 
distócicos. Todas as grávidas devem ser avaliadas previamente, para exclusão de 
complicações ou contraindicações. Na sua ausência, as grávidas que praticavam 
exercício previamente à gravidez, devem manter a sua rotina, com os devidos ajustes 
face à gravidez. As que não exerciam, devem serem encorajadas a iniciar 
gradualmente. 
CONCLUSÕES:  
Com base na evidência científica atual, o exercício na gravidez, quando realizado 
corretamente, com as devidas precauções e ajustes face às alterações fisiológicas da 
gravidez e necessidades materno-fetais, apresenta inúmeros benefícios, com 
mínimos riscos associados. Assim, na ausência de complicações ou contraindicações 
médicas ou obstétricas, a atividade física na gravidez é segura e deve ser encorajada 
pelos profissionais de saúde, que devem informar e esclarecer as dúvidas das utentes 
face a este tema. 
 


