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Introdução

A infeção por SARS-Cov2 na gravidez parece estar associada a um maior risco de complicações materno-
fetais, nomeadamente parto pré-termo (1). Associação com outros desfechos, como patologia hipertensiva
da gravidez e morte fetal permanecem por esclarecer. Durante a pandemia COVID-19, o Hospital Garcia de
Orta tem recebido inúmeras grávidas infetadas, contactando em algumas situações com desfechos
obstétricos desfavoráveis a merecer partilha e discussão com os pares.

Caso Clínico

31 anos, melanodérmica, IO 2012 (PTE 2005 – 3300g ; IVG 2011; CST 2012 por EFNT/DPPNI – 3150g).
Antecedentes pessoais de obesidade (IMC 34 kg/m2), sem hábitos nocivos.

Antecedentes obstétricos: 3ª gestação complicada por pré-eclâmpsia às 40s com trombocitopenia (plaquetas
99.000 ul). ITP às 40s, complicada por DPPNI e consequente parto por cesariana.

Gravidez vigiada no centro de saúde, com avaliações trimestrais sem alterações e sem intercorrências até às
36s + 5d, altura e que foi constatada elevação da pressão arterial (PA 142-93 mmHg) tendo sido referenciada
a consulta hospitalar.

Foi observada às 38s + 1d na consulta peri-parto no Hospital Garcia de Orta, apresentando PA na ordem
130/80 mmHg. Realizou rotinas de pré-eclâmpsia, destacando-se trombocitopenia (plaquetas 109.000 ul) e
tira tensional, com valores dentro da normalidade. Apresentou um registo cardiotocográfico inicial suspeito,
que foi repetido no serviço de urgência e complementado por perfil biofísico, ambos normais. Teve alta com
consulta agendada dentro de uma semana para repetição de hemograma.

Às 38s + 5d recorreu ao serviço de urgência por contractilidade e diminuição dos movimentos fetais.
Constatada morte fetal in utero. Apresentava PA 145-95 mmHg, sem sintomas de pré-eclâmpsia. Realizou um
teste de pesquisa SARS-Cov2 pré-internamento, cujo resultado foi positivo. Negava sintomatologia de COVID-
19. Teve um parto vaginal de um recém nascido com morfologia aparentemente normal, pesando 2320g. Os
valores tensionais normalizaram após o parto. O estudo infeccioso materno foi negativo assim como o teste
de pesquisa SARS-Cov2 realizado ao recém nascido.

A avaliação anatomo-patológica do feto e da placenta foi compatível com um feto com restrição de
crescimento fetal, morfologicamente normal, com achados sugestivos de anoxia intra-uterina aguda. A
placenta apresentava achados compatíveis com má perfusão vascular feto-placentária.

Discussão

A infeção por COVID-19 é inicialmente respiratória mas pode provocar alterações sistémicas que condicionam
fenómenos de vasoconstrição e lesão endotelial vascular (2). Este mecanismo fisiopatológico é partilhado
com as patologias hipertensivas da gravidez. Foi reportado um aumento da incidência de pré-eclâmpsia entre
grávidas infetadas (3) e estudos têm sido desenvolvidos para melhor compreender esta associação. É urgente
esclarecer o contributo da infeção COVID-19 no desenvolvimento ou agravamento da perfusão vascular
materna que pode condicionar situações de restrição de crescimento fetal, pré-eclâmpsia e evoluir para
morte fetal intra-uterina.
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