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A amniocentese é uma 
técnica de diagnóstico 

invasiva, realizada durante 
a gravidez; consiste 
na inserção de uma 

agulha fina, sob controlo 
ecográfico, para recolha de 

líquido amniótico.

A finalidade da amniocentese é a ob-
tenção de células que se encontram no 
líquido amniótico para assim poder es-
tudar os cromossomas.

Procedimento

É colhida uma pequena quantidade de 
líquido amniótico através do abdómen.

Durante a colheita é realizada uma 
ecografia para guiar a agulha que colhe 
a amostra. Após concluída a colheita é 
realizada nova ecografia para comprovar 
o bem estar fetal.

Possíveis complicações

Apenas 0,5% das mulheres que reali-
zam os testes sofrem complicações ou 
perdas na gravidez. as complicações são 
as seguintes:

n  Dor ou/e perdas de sangue
n	 Hematoma
n		 infecções
n	 Aborto ou perda fetal

em menos de 1% dos casos, pode ser 
necessário repetir a amniocentese, de-
vido a um resultado inconclusivo.

No dia do exame deve:

n		 Alimentar-se normalmente;

n		 não colocar cremes no abdómen;

n		 trazer acompanhante;

n		Dirigir-se ao Piso 1 – Gabinete de 
ecografia Ginecologia / obstetrícia.

Após o exame

n		Poderá sentir uma dor abdominal se-
melhante às dores menstruais e se 
necessário pode tomar paracetamol 
1 gr.

n		Repouso absoluto durante 48 horas 
(pode ir ao Wc e sentar-se para as 
refeições);

n		 nas 72 horas seguintes pode regressar 
à vida quotidiana, mas sem grandes 
esforços;

n		 Aumentar ingestão de líquidos.

Resultados

os resultados provisórios, nomea-
damente trissomia 21, são comuni-
cados telefonicamente pelo médico 
24/48 horas após a colheita.  o rela-
tório completo fica pronto em 3 se-
manas, sendo entregue no Piso 1, na 
recepção do serviço de ecografia de 
Ginecologia e obstetrícia ou enviado 
por e-mail.
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Um resultado normal 
não exclui a possibilidade 
de se verificarem outras 

anomalias fetais não 
cromossómicas.

n		Dor abdominal forte;

n		Febre;

n		Perda de líquido amniótico (transparente  
 e sem cheiro);

n		Hemorragia vaginal.

Deve recorrer ao Hospital em caso de:

Em caso de dúvidas contacte:

218 422 213

Esta Técnica realiza-se a partir 
das 16 semanas de gravidez.
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