
DESCOLAMENTO PREMATURO DA PLACENTA (DPP) 

 

 O descolamento prematuro da placenta é um importante evento 

hemorrágico da segunda metade da gestação e define-se pela separação 

(parcial ou total) da placenta do útero antes do nascimento do feto em 

gestações com mais de 20 semanas completas. Ocorre em cerca de 1% das 

gestações, não é previsível ou evitável e suas consequências são bastante 

graves, tanto para a mulher quanto para o bebê. 

 As causas da DPP podem ser divididas em traumáticas externas 

(acidentes, traumas, versão cefálica externa); traumáticas internas (cordão 

umbilical curto, rompimento abrupto e abundante da bolsa das águas, tônus 

aumentado do útero por uso de medicamentos ou não); e causas não-

traumáticas, que são as mais importantes. Estas relacionam-se aos fatores de 

risco para DPP, como hipertensão arterial materna (cerca de 75% dos casos), 

DPP em gestação anterior, cesárea prévia, infecção das membranas 

amnióticas, anemia por deficiência de ferro, gemelaridade, diabetes, 

tabagismo, etilismo e uso de drogas ilícitas, entre outros. 

 Dentre os casos de DPP 26% ocorrem durante o trabalho de parto, mas 

independente do momento em que ocorre seu diagnóstico é feito 

principalmente com base nos sintomas clínicos, que incluem dor intensa e 

repentina no fundo do útero seguida de perda sanguínea vaginal (80% dos 

casos, nem sempre com alteração da pressão sanguínea), hipertonia uterina, 

batimentos cardíacos fetais alterados (bradicardia, desacelerações tardias 

repetidas ou diminuição da variabilidade dos batimentos fetais - acontece em 

69% dos casos) ou ausentes, bolsa das águas tensas, aumento progressivo da 

altura uterina (nem sempre detectável). Em muitos casos ainda a perda de 

sangue via vaginal não ocorre. 

 A extensão do descolamento, o volume visível de perda sanguínea e a 

extensão do quadro clínico auxiliam na precocidade do diagnóstico e 

consequente prognóstico materno e fetal. De acordo com diferentes pesquisas 

científicas, o índice de mortalidade perinatal é de 25% e a morbidade está 

ligada à prematuridade e hipóxia intrauterina, com frequentes lesões 

sequelares. Para a mulher, o índice de mortalidade materna é de 5,1%, e as 

principais complicações maternas associadas consistem em: choque 



hemorrágico, distúrbios da coagulação, rotura uterina, hipotonia uterina e 

consequente hemorragia no pós-parto; e nos casos mais graves, falência renal, 

lesão de múltiplos órgãos e histerectomia.  

 No caso de feto vivo, viável e a termo (ou próximo do), a cesariana é a 

via de escolha para o nascimento, e o tratamento materno se dá com 

transfusões de concentrados de glóbulos e acompanhamento com 

hematologista nos casos mais graves. 
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