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A patologia crónica na grávida pode ter implicações graves no prognóstico da gravidez, não só pelas 
consequentes alterações anátomo-fisiológicas no curso da doença, como pela maior dificuldade de gestão de 
eventuais problemas médicos agudos.

INTRODUÇÃO

Trata-se de um caso complexo com um primeiro internamento prolongado pela dificuldade de gestão da condição 
obstétrica, do agravamento progressivo da colite associado à suspeita de hepatite por CMV e da iatrogenia causada pela 
terapêutica instituída, com constante análise dos possíveis riscos e sequelas fetais inerentes a uma hipotética infeção 
fetal por CMV associados à passagem transplacentar da terapêutica imunomoduladora.

CONCLUSÃO

CASO CLÍNICO

41 anos
Gestação gemelar MC/BA

ANTECEDENTES PESSOAIS:
- Colite Ulcerosa 
- Hipertiroidismo 
- Psoríase do couro cabeludo

ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS:
- IVG IIP

- 1 Parto Eutócico com morte NN precoce por
laceração da traqueia – 2012

- 1 IMG por T21 – 2013
- 1 Cesariana com RN vivo – 2014

17 semanas

Sinais de STFF 
estadio II-III

Agravamento 
clínico da colite

Internamento para:
• Vigilância pós fetoscopia
• Controlo de agudização grave da CU

Ablação das 
anastomoses 
placentárias

À admissão:
MFIU do 1º feto

Citocolestase hepática
↑ PCR

ESTUDO ETIOLÓGICO:

Colite ativa grave

CMV (+) na biópsia do cólon e
sangue periférico

Autoimunidade: negativo
↑ Citocolestase hepática

Hepatoesplenomegalia

Sem uveíte posterior

20 semanas

CCT ev

Valganciclovir ev

Colite ativa grave

(apesar de terapêutica)

CMV (+) na biópsia do cólon 
mas CMV (-)  no sangue 
periférico

IGRA negativo

INFLIXIMAB

23 semanas

ALTA HOSPITALAR
Sob ganciclovir em 

dose profilática 
secundária e CCT 

oral

Rotura prematura 
de membranas

31 semanas

SARS-CoV-2 (+)

RCF e alterações fluxométricas

33 semanas

Cesariana urgente 
por EFNT

ALTA HOSPITALAR

4º dia pós-op

Alta ao 38º dia 
da UCIN com boa 

evolução

Suspeita de hepatite por CMV:

CCT para maturação pulmonar


