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Caso clínico 2

• Nas últimas décadas, com a crescente utilização de técnicas de procriação medicamente assistida e um
aumento da idade materna, a gravidez múltipla tem vindo a aumentar.

• Designa-se por parto diferido aquele que ocorre após um intervalo superior a 24 horas após o nascimento do
primeiro gémeo. O objetivo é prolongar a gestação do segundo gémeo, de modo a aumentar a sobrevida e
diminuir a morbilidade neonatal.

O parto diferido é uma entidade rara e por isso um desafio clínico. O período de latência entre o parto do do 1º
e do 2º gémeo foi de 22 dias em ambos os casos, o que está de acordo com o descrito na literatura para estas
idades gestacionais. A idade gestacional superior no caso clínico 2 terá sido o fator preponderante para o
desfecho favorável.
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38 anos |caucasiana|IO:0000|
Antecedentes pessoais: enxaqueca, não medicada

Gravidez gemelar espontânea BICORIÓNICA

33 anos|caucasiana|IO: 0101 (parto pré-termo 33s, 1890g)
Antecedentes pessoais irrelevantes

Gravidez gemelar espontânea BICORIÓNICA

2º

Cervicometria 15 mm. Inicia progesterona vaginal.

Internada por rotura prematura bolsa pré-termo 
1º gémeo. Ecografia: 1º feto cefálico, anidrâmnios, 
FCF+; 2º feto pélvica, FCF+, LAN.
Sem sinais de corioamnionite à admissão.

Colheita de exsudados vaginais, urocultura, rastreio do SGB, hemograma e PCR.

Expulsão 1º gémeo, nado morto.

Clampagem proximal do cordão; lavagem vaginal e cervical com antissético; colheita de exsudados vaginais;
Tocólise (atosiban);

Repouso absoluto + heparina de baixo peso molecular em dose profilática; controlo analítico diário.

Expulsão 1º gémeo, nado morto.23s6d

22s1d

15s

22s2d

ANTIBIOTERAPIA DUPLA (ampicilina  2g, ev 6/6h (48h) + azitromicina 1g, toma única)  

ANTIBIOTERAPIA TRIPLA, 7 dias (ampicilina  2g, 6/6h + clindamicina 600 mg 8/8h + gentamicina 80 mg 8/8h)

24s5d Maturação pulmonar fetal 

25s2d Inicia contratilidade.
Rotura prematura de membranas pré-termo 2º 
gémeo.
Administrado sulfato de magnésio.

25s3d Parto pélvico vaginal do 2º gémeo.
Recém-nascido sexo masculino, 790g, IA 0/1/1.
ÓBITO após 45 minutos de manobras de 
reanimação.

ANTIBIOTERAPIA DUPLA (ampicilina  2g, 6/6h + gentamicina 80 mg 8/8h)

1º

23s5d Internada por rotura prematura bolsa pré-termo 1º 
gémeo. Ecografia: 1º feto cefálico, anidrâmnios, FCF+; 
2º feto transverso, FCF+, LAN.
Sem sinais de corioamnionite à admissão. 
Maturação pulmonar fetal. 

Vigilância da gravidez sem intercorrências. 

27s

26s3d Inicia contratilidade.
Prolapso da bolsa do 2º gémeo.
Reclampagem do cordão mais proximal.
Administrado sulfato de magnésio e 2º ciclo.
Subida dos parâmetros inflamatórios.

Cesariana por trabalho de parto estacionário em 
contexto de corioamnionite. 
Recém-nascido sexo masculino, 988g, IA 2/5/9.
Na Unidade Cuidados Intensivos Neonatais,
D62 vida, 35s6d. Peso atual: 1815g.

2º

1º


