
• A miocardiopatia periparto é uma patologia rara mas potencialmente fatal1.
• Tem causa idiopática, ocorrendo em mulheres saudáveis durante o período periparto2.
• Evolui com disfunção sistólica do ventrículo esquerdo e consequente insuficiência cardíaca3 , podendo existir
ou não dilatação do ventrículo esquerdo4.
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Caso clínico

Grávida, 29 anos, G1P0, sem antecedentes patológicos ou cirúrgicos relevantes, sem hábitos tóxicos e sem
antecedentes familiares de doença cardiovascular ou morte súbita.

• 31 semanas + 5 dias:
• Clínica de epigastralgias e alterações analíticas com anemia, trombocitopenia e elevação das 
transaminases – Síndrome HELLP.
• Medicada com corticóide para maturação fetal, tendo realizado as 2 administrações de Betametasona, e 
com sulfato de magnésio para neuroprotecção fetal.
• Decidida cesariana urgente por agravamento analítico do quadro materno.

Discussão

• Hemorragia grave complicada por instabilidade hemodinâmica  – Choque hipovolémico.
• Administração de 4 UI de glóbulos vermelhos, 4 UI de plasma e 6 UI de plaquetas.
• Atingida estabilidade hemodinâmica.

• 8 horas pós-operatório: edema agudo do pulmão, com necessidade de entubação orotraqueal.
• 18 horas pós-operatório: por boa resposta ao tratamento médico procedeu-se à extubação.
• 24 horas pós-operatório: quadro de mal-estar geral súbito seguido de paragem cardiorrespiratória com 
fibrilhação ventricular, revertido por suporte avançado de vida com desfibrilhação e dopamina. 
Ecocardiografia transtorácica: VE e restantes cavidades não dilatadas porém com hipocinésia generalizada e 
depressão severa da função sistólica global.

• Boa evolução com o tratamento médico, não apresentando à data da alta alterações clínicas ou analíticas.
• Ecocardiografia: VE com hipocinésia (dos terços basais das paredes inferior e septal) e função sistólica 
global preservada.

• Ecocardiografia: recuperação total, compatível com quadro de miocardiopatia periparto e sem persistência 
do agente agressor.

• 2 dias de vida: períodos de apneia com insuficiência respiratória tipo 1 tratada com citrato de cafeína, 
oxigenoterapia com FiO2 a 21% e ventilação mecânica não invasiva CPAP (continuous positive airway
pressure) durante 4 dias. Ecografia cerebral transfontanelar: sem alterações.
• 16 dias de vida: alta sem necessidade de oxigenoterapia, com boa tolerância à alimentação entérica e boa 
vitalidade geral. Peso 1900 g e comprimento 42 cm.

• A miocardiopatia periparto pela sua gravidade requer rápido diagnóstico e tratamento adequado.
• No presente caso clínico é salientada a forma de apresentação súbita, que sem a intervenção adequada em
unidade com emergência médica e cuidados intensivos de adulto, poderia ter tido um desfecho catastrófico.
• De igual forma, se salienta a benignidade potencial da evolução com recuperação total da função sistólica
ventricular.

Transferência de Serviço de 
Obstetrícia de Hospital Distrital 

para Hospital Central (Apoio 
Perinatal Diferenciado)

Cesariana urgente 

Transferência para Unidade de 
Cuidados Intensivos 

Restante internamento

Aos 3 meses 

Recém-nascido internado na 
Unidade de Cuidados Intensivos 

Neonatais


	Número do slide 1

