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A COVID-19, resultante da infeção por SARS-CoV-2, pode associar-se a uma grande variedade de quadros clínicos.

A gravidez geralmente não aumenta a suscetibilidade para a infeção, no entanto parece associar-se a quadros clínicos de COVID-19 mais graves, sobretudo

se:

Para além disso, as grávidas infetadas por SARS-CoV-2, sobretudo aquelas que desenvolvem pneumonia ou doença grave, parecem ter um aumento do risco

de parto pré-termo e cesariana.

Introdução

Caso Clínico

A gravidade da infeção por SARS-CoV-2 nesta doente jovem deveu-se provavelmente à gravidez e às comorbilidades presentes.

Perante a possibilidade de quadros clínicos de COVID-19 mais graves em grávidas e maior risco de complicações do ponto de vista obstétrico, a vigilância

cuidada das grávidas infetadas e a estratificação dos fatores de risco é essencial para prever tanto a potencial gravidade da doença e eventual colaboração

da Medicina Interna, como o desfecho obstétrico.

É essencial manter a investigação sobre os fatores de risco para doença grave e as consequências da infeção por SARS-CoV-2 na gravidez e puerpério.

Conclusão

• “COVID-19 and pregnancy: Questions and answers”, UptoDate, in https://www.uptodate.com/contents/covid-19-and-pregnancy-questions-and-
answers?search=covid%20pregnancy&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1

• ACOG: General Information Regarding Pregnant Individuals and COVID-19
• D.Di Mascio, D. Buca, V. Berghella, A. Khalil, G. Rizzo, A. Odibo, G. Saccone, A. Galindo, M. Liberati, F. D’Antonio2; Counseling in maternal-fetal medicine: SARS-CoV-2 infection in pregnancy; Ultrasound in Obstetrics & Gynecology

(UOG). DOI: 10.1002/uog.23628 
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Idade materna avançada IMC > 30 Kg/m2 HTA crónica DM previamente à gravidez

24 anos, G2P1 (cesariana anterior)

AP: obesidade (IMC 41 Kg/m2), asma controlada, diabetes gestacional no 2º trimestre sob metformina

Pesquisa SARS-CoV-2 positiva às 37 semanas + 3 dias

Às 38 semanas + 1 dia recorre ao Serviço de Urgência no CHOeste – Caldas da Rainha por rotura

prematura de membranas

Ao exame objetivo e exames complementares de diagnóstico, destacava-se:

➢ Líquido amniótico meconial

➢ Critérios de pré-eclâmpsia (TA 160/90 mmHg, proteinúria/creatinúria de 0,9)

➢ CTG patológico

Parto por cesariana emergente por estado fetal não tranquilizador, sob raquianestesia

Recém-nascido vivo, 3230g, Apgar 6/9/10

No primeiro dia após o parto, a puérpera inicia quadro de cansaço fácil e polipneia, com

SatO2 90% em ar ambiente.

Gasimetria → hipoxemia

Radiografia torácica (Figura 1) → infiltrado bilateral extenso

Angiotomografia torácica (Figura 2, 3) → enfisema subcutâneo, pneumomediastino extenso e

densificação difusa do parênquima pulmonar com várias áreas de condensação, sendo o aspecto

compatível com pneumonia SARS-CoV-2 (índice de gravidade de 46 em 72). Extensos infiltrados

intersticiais difusos bilaterais e multilobares em vidro despolido. Sem tromboembolismo pulmonar.

Melhoria progressiva do quadro e alta em ar ambiente ao 9ºdia de internamento

Doente transferida para Enfermaria COVID, sob orientação da Medicina Interna, e assumiu-se:

Iniciou:

o Antiobioterapia (Amoxicilina + Ácido Clavulãnico e Azitromicina)

o Dexametasona

o Oxigenoterapia com máscara de alto débito

Pneumonia a SARS-CoV-2 (doença grave) com sobreinfeção bacteriana

Figura 1 - Radiografia torácica: infiltrado bilateral extenso

Figura 2, 3 - Angiotomografia torácica: várias áreas de

condensação


