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CONSTRIÇÃO DO CANAL ARTERIAL FETAL APÓS  TOMA 
DE DICLOFENAC EM GESTAÇÃO DE  TERMO 

INTRODUÇÃO

Estrutura da circulação fetal que
estabelece a ligação entre a artéria
pulmonar principal e a aorta,
imediatamente após a origem da artéria
subclávia esquerda, que normalmente
encerra pouco tempo após o nas cimento.

CANAL ARTERIAL (CA)

A constrição in utero do canal arterial pode ocorrer de forma espontânea, no entanto é frequentemente causada por fármacos, podendo ter consequências graves a
nível fetal, tais como insuficiência cardíaca congestiva, hidrópsia ou até morte fetal. A constrição ou o encerramento do CA estão descritos tanto na toma única,
como em tratamentos prolongados com diclofenac. A sua fácil transferência placentar, a imprevisível farmacodinâmica fetal, bem como o facto de não estarem
estabelecidas dosagens seguras, reforçam a recomendação da evicção de AINEs no terceiro trimestre da gravidez.

A constrição ou encerramento do
canal arterial fetal é uma condição
rara, mas que pode ocorrer de forma
espontânea ou por ingestão materna
de fármacos como os AINEs.

• Hipertensão pulmonar
• Insuficiência cardíaca
• Aumento do risco de

morte fetal e neonatal.

41 anos
IIIG IP (I Eut)
Diabetes gestacional controlada com
dieta
Sem antecedentes familiares de relevo

Feto portador de heterozigotia da
variante patogénica c.1512_1523del
p.(F508del) do gene CFTR.

Recorre ao serviço de urgência da Unidade
Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) por
sensação de perda de líquido amniótico. Ao
exame físico a perda não foi objetivada.

No registo cardiotocográfico verificou-se
taquicardia fetal sustentada e baixa
variabilidade

38 semanas e 4 dias 

Ecografia no setor de Diagnóstico Pré-Natal da ULSAM

38 semanas e 1 dia 

Crise hemorroidária

Realizou 48 horas de
diclofenac 50 mg per os tid
(seis administrações)

• Taquicardia fetal sustentada

• Predomínio das cavidades direitas, com
dilatação do tronco pulmonar

• Regurgitação tricúspide

• Sem imagem típica de canal arterial no
plano dos 3 vasos.

• Canal arterial restritivo

• Ducto venoso com onda A presente e IP
normal. Fluxometria da artéria umbilical e
cerebral média normais.

Transferência para Hospital de referência 

Ecocardiograma Fetal: Canal arterial restritivo com sinais de
repercussão hemodinâmica – cavidades direitas dilatadas,
insuficiência tricúspide moderada a severa e taquicardia fetal.

Cesariana às 38 semanas e 6 dias por tentativa frustrada de
indução do trabalho de parto.

Recém-nascido vivo do sexo masculino, 2900g, Índice de Apgar 6/8/10

Ecocardiograma transtorácico ao 3º dia de vida: Insuficiência tricúspide ligeira. Dilatação do
ventrículo direito Função sistólica ventricular preservada. Tronco e ramos pulmonares
normais. Sem fluxo no canal arterial. Orientado para a consulta de Cardiologia Pediátrica.
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Fig 2. Dilatação do tronco pulmonar Fig 3. Regurgitação tricúspide
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Fig 1. Corte das 4 câmaras cardíacas, com
dilatação das cavidades direitas


