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EDEMA AGUDO DO PULMÃO EM CONTEXTO DE PRÉ-
ECLÂMPSIA GRAVE 

A pré-eclâmpsia é uma doença multissistémica progressiva que surge na segunda metade da gravidez ou no puerpério
imediato e que se caracteriza por um quadro hipertensivo associado a disfunção de órgão-alvo. Apenas 10% dos casos
surgem em idades gestacionais inferiores às 34 semanas. O edema agudo do pulmão (EAP) constitui uma complicação
rara desta entidade, surgindo em apenas 3% dos casos. Esta complicação tem uma etiologia multifatorial e apresenta
uma mortalidade de 11%.

INTRODUÇÃO

CASO CLÍNICO

Mulher de 21 anos, história de uma interrupção voluntária da gravidez,  sem antecedentes pessoais relevantes.
Grávida de 22 semanas + 4 dias, recorre ao SU por edemas dos membros inferiores.

Este caso demonstra a importância de um nível de suspeição clínica elevado para complicações inesperadas e que
possam exigir intervenções imediatas. O apoio multidisciplinar e o trabalho em equipa é essencial, pelo que se deve
promover a formação dos profissionais de saúde no âmbito da emergência obstétrica.

CONCLUSÃO
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Teve alta ao 16º dia de internamento
• Clinicamente estável e com perfil tensional adequado sob terapêutica anti-hipertensora (3 classes).

• Orientada para consulta de HTA e para consulta pré-concecional.

Ao Exame físico apresentava:
• Edemas dos membros inferiores
• Perfil tensional elevado (TA 160/100 mmHg)

Analiticamente:
• Plaquetas, função renal e hepática

normais
• D-dímeros 462ng/dl
• Proteinúria 4+

Internamento no bloco de partos para vigilância       Por agravamento do perfil tensional decidiu-se IMG.

▪ Terapêutica com sulfato de magnésio e labetalol.
▪ 12h após o início do protocolo de IMG desenvolveu quadro agudo de dispneia, taquicardia, fácies edemaciada,

estado confusional e sensação de mal estar geral. A auscultação pulmonar evidenciou fervores crepitantes em
ambas as bases compatível com EAP hipertensivo.

▪ Iniciou terapêutica para estabilização do quadro.
▪ Contactou-se Anestesiologia e Unidade de Cuidados Intensivos.
▪ Decidiu-se por histerotomia emergente para extração de feto e placenta.
▪ Intercorrências: dequitadura manual difícil e atonia uterina pós operatória resolvida com massagem uterina,

sulprostone intramiometrial e perfusão de oxitocina.

Transferida para a Unidade de Cuidados Intensivos. 

▪ Extubada ao 4º dia pós-operatório.
▪ Progressiva estabilidade hemodinâmica e clínica.

Transferida para enfermaria de obstetrícia ao 6º dia pós-operatório. 

▪ Manteve perfil tensional elevado
▪ Realizou ecocardiograma e eletrocardiograma, ambos sem alterações.


