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LÚPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO NA GRAVIDEZ: A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO
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Devido à heterogeneidade clínica e falta de achados patognomónicos do LES, o seu diagnóstico pode ser 

desafiante.

Neste caso clínico, a pericardite foi interpretada como uma manifestação de LES, dada a ausência de outra

explicação etiológica. A presença de AAF é um dos preditores de desfechos adversos na gravidez. A insuficiência

placentária subjacente à RCF é uma manifestação por vezes associada a fenómenos de autoimunidade.

Este caso é ilustrativo da importância da instituição de medidas profiláticas e vigilância materno-fetal ativa,

desde uma fase precoce da gravidez, na prevenção de desfechos obstétricos adversos.

O estudo anátomo-patológico da placenta revelou extensos focos de necrose enfartoide.

O recém-nascido apresentou uma evolução favorável e um desenvolvimento adequado até à data (follow-up de
6 meses).

Durante o puerpério, a mãe iniciou o desmame da corticoterapia, sem agravamento clínico durante este período.

Mulher de 31 anos, Gesta 3 Para 1

Quanto aos ANTECEDENTES PESSOAIS, destaca-se um Síndrome Antifosfolípido Primário triplo positivo
(diagnosticado após uma trombose venosa profunda fémoro-poplítea em 2016) e um provável LES em estudo
em Consulta de Doenças Autoimunes, caraterizado pela presença de rash malar, fotossensibilidade, anticorpos
anti-nucleares e anticorpos anti-fosfolípidos (AAF).

Na atual gestação, encontra-se medicada com aspirina em baixa dosagem, enoxaparina em dose terapêutica,
hidroxicloroquina, iodo e ácido fólico.

O Lúpus Eritematoso Sistémico (LES) é uma doença autoimune crónica de causa desconhecida, que afeta
predominantemente mulheres em idade reprodutiva.
Durante a gestação, está associado a um risco aumentado de complicações, nomeadamente pré-eclâmpsia,
assim como restrição de crescimento fetal (RCF) e parto pré-termo presentes no caso exposto.


