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INTRODUÇÃO

A pandemia Covid-19 conduziu a uma mudança de paradigma no seguimento dos doentes, sendo a teleconsulta a
alternativa às consultas presenciais.

Apresentação de um caso clínico que representa as falhas diagnósticas com a realização de teleconsulta.

CASO CLÍNICO
25 anos. Baixo nível socioeconómico. Gesta 0
Antecedentes pessoais: asma e obesidade classe II.
Antecedentes cirúrgicos: quistectomia e ooforectomia parcial do ovário direito por rotura de quisto hemorrágico.
História ginecológica: menarca aos 13 anos, ciclos irregulares, relações sexuais desprotegidas desde os 18 anos.

Recorre ao médico assistente 
por infertilidade e amenorreia 

secundária.

Estudo analítico: 
Hiperprolactinémia

Consulta de Medicina da Reprodução

- Doseamentos hormonais, prolactina e
hormonas tiroideias sem alterações.
- Ecografia endovaginal: ovários poliquísticos.
- Histerossonossalpingografia normal

Consulta de Nutrição 
e Endocrinologia 

Peso: 103.8kg 

(IMC 38.1 kg/m2)

PANDEMIA COVID-19

Teleconsulta de Medicina da Reprodução
- Fator ovulatório provável causa de 
infertilidade: Síndrome do Ovário 

Poliquístico.
- Peso: 100kg (IMC 36.7kg/m2)

- Amenorreia com 6 meses de evolução
- Plano: metformina, didrogesterona  e 

Ovusitol

3 meses depois

Recorre ao serviço de urgência Geral
por crise de asma agudizada.
Diagnóstico de infeção por SARS-COV2,
na sequência deste episódio.

Em D6 de doença, novo recurso à
urgência (zona Covid):
lombalgia direita, com irradiação para o
membro inferior homolateral, com 3 dias
de evolução e sem alívio com AINE.
Murphy renal duvidoso à direita

Solicitada Radiografia abdominal

CONCLUSÃO

Fig.1 – Radiografia abdominal com esqueleto fetal

Transferida para o nosso serviço 
em fase ativa de trabalho de 

parto!

Parto Distócico - Ventosa,
por falha de progressão
da apresentação.

Recém nascido: 
Sexo masculino, 

IA 9/10/10
3165gr

Apesar de a teleconsulta ser uma alternativa para o seguimento dos doentes em situação de contingência, a não
realização de exame físico e outros exames complementares pode levar a falhas diagnósticas.

Neste caso, o baixo nível socioeconómico da mulher, aliado à ausência de contacto presencial com os serviços de
saúde por imposição da pandemia “Covid-19”, levou ao não diagnóstico da gravidez e consequente gravidez não vigiada.

OBJETIVO


