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A Pré-Eclâmpsia é um síndrome caracterizado por desenvolvimento, após as 20 semanas de
idade gestacional, de HTA associada a proteinúria ou a disfunção de órgãos-alvo. Quando se
manifesta através de convulsões, define-se como Eclâmpsia. A Diabetes Mellitus (DM) é um fator
de risco importante, sendo que 15-20% das grávidas com DM1 desenvolvem pré-eclâmpsia, com um
risco diretamente proporcional ao valor de HbA1c na gravidez.

CASO CLÍNICO

Grávida de 30s+2d, primigesta, 19 anos, com antecedentes de DM1 com retinopatia diabética, sem outras 

LOA, analiticamente no 1ºT com HbA1c 9.2% e rácio P/C negativo, transferida para o HSOG por metrorragia de 3ºT 
de causa desconhecida após iniciar corticoterapia para maturação pulmonar fetal. 
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 Resolução do quadro hemorrágico
• Descontrolo metabólico 
• Elevação tensional

• Rácios P/C 4.99, sFlt-1/PlGF 150

• Proteinúria nefrótica de 6984mg

• Cefaleias constantes generalizadas 
que não cediam totalmente com 
analgesia

• Episódio de convulsões tónico-
clónicas generalizadas com 
mordedura da língua com 
recuperação rápida 

• Quadro pós-ictal de hemianópsia, 

discurso confuso e agressivo

O quadro clínico foi integrado num diagnóstico de eclâmpsia, sendo a favor de um síndrome de
encefalopatia posterior reversível apesar de não ter expressão imagiológica diagnóstica. Com este caso
clínico, pretende-se salientar a importância da avaliação detalhada das LOA nas grávidas diabéticas de forma a
realizar um diagnóstico precoce de doença hipertensiva da gravidez e a importância de manter um bom
controlo metabólico visando diminuir o risco de pré-eclâmpsia.

DISCUSSÃO/CONCLUSÃO

• 2 crises hipertensivas resolvidas 

com labetalol

• Manteve-se normotensa e sem alterações analíticas. Perante suspeita de eclâmpsia, iniciou sulfato de
magnésio e foi realizada cesariana urgente - RN sexo feminino, 1730g, IA 8/9/9, sendo que a puérpera foi
admitida na UCIP.

• A TC cerebral revelou lesão hipodensa cortico-subcortical temporo-parietal direita, sem alterações na
angioTC.
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