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CASO CLÍNICO
❑ 40 anos, natural do Paquistão
❑ IO 3003 (3 CST)
❑ IG 37sem + 4 dias
❑ Gravidez gemelar bicoriónica
❑ Antecedentes pessoais:
→ DM2, sob Metformina 1500 mg + Detemir 6UI
→ Hipotiroidismo, sob Eutirox 100mcg

Cesariana electiva por 3 cesarianas anteriores.
Contracepção definitiva com laqueação tubária bilateral.
Atonia uterina, revertida com uterotónicos.
Procedimento sob raquianestesia, sem outras intercorrências.

RN sexo feminino, peso de 2635g, IA 10|10
RN sexo masculino, peso de 2840g, IA 10|10

Puerpério imediato: quadro agudo
Agitação + dispneia + taquipneia + taquicardia (130-140 bpm) + crise
hipertensiva (220/110 mmHg) + febre (máx 39ºC)

Boa evolução clínica. Permaneceu apirética, assintomática, eupneica
em ar ambiente e hemodinamicamente estável.

Referenciada à Cardiologia
❑Medicada: Furosemida 40mg/dia + Bisoprolol 2,5mg/dia + Varfarina
❑ Referenciada à Consulta de Patologia Valvular

❑ Sem anemia, leucocitose ou trombocitopénia, ↑PCR (máx 10.63),
↑procalcitonina (máx 3.52), ↑fibrinogénio (máx 580),
↑troponina I (0.37), proBNP (2737), creatinina (máx 1.3),

função hepática normal.

❑ GSA Acidémia metabólica descompensada, hipocápnia
e hiperlactacidémia (máx 6.4)

❑ Pesquisa SARs-CoV-2 negativa
❑ Hemocultura e Urocultura negativas

Carapetis, Jonathan R., et al. "Acute rheumatic fever and rheumatic heart disease." Nature reviews Disease primers 2.1 (2016

DISCUSSÃO/CONCLUSÃO
➢ Este caso enfatiza a importância de um alto nível de suspeição clínica

em mulheres migrantes provenientes de áreas de risco, de forma a
estabelecer o diagnóstico precocemente e optimizar o seguimento.
Esta era uma gravidez de risco – gravidez gemelar em multípara idosa
e diabética – contraindicada atendendo à gravidade da cardiopatia
subjacente. Felizmente, decorreu sem intercorrências e a abordagem
da descompensação no pós-parto imediato, ainda que de forma
empírica e dirigida a sintomas, revelou-se eficaz.

➢ No futuro, torna-se crucial a educação da população de risco para
sintomas de alerta e sensibilização das equipas multidisciplinares para
a crescente prevalência da patologia.
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❑ 1ªlinha - Labetalol ev 20mg + DHBP ev 0,625mg + Propofol ev 

20mg + Paracetamol ev 1g + Metamizol magnésico ev 2g

❑ 2ª linha – Furosemida po 40mg 1x/dia + Piperacilina-
tazobactam ev 4,5g 8/8h + Enoxaparina sc 40mg 12/12h

❑ ECG – taquicardia sinusal, sem outras alterações
❑ Ecografia abdominal sem alterações.
❑ AngioTC sem evidência de tromboembolismo. Ligeira

lâmina de derrame pleural e liquido peri-hepático.
Alteração da densidade do parênquima pulmonar com
padrão em mosaico, eventualmente por alterações da
ventilação/perfusão.

❑ Ecocardiograma: VE com função sistólica global
preservada. AE moderadamente dilatada. VD dilatado.
Válvula mitral de aspeto reumático com estenose grave e
insuficiência moderada. Insuficiência tricúspide
moderada. Hipertensão pulmonar moderada a grave.

HIPÓTESES 
DIAGNÓSTICAS

CARDIOPATIA REUMÁTICA (IDEIAS-CHAVE)

❑ Doenças cardíacas atingem 2-4% das gravidezes.
❑ Importante causa não obstétrica de morbimortalidade materna.
❑ Estenose mitral reumática - causa adquirida mais comum.

Países em desenvolvimento – 60-80% das grávidas
❑ Cardiopatia reumática – principal sequela: estenose mitral
NOTA: Febre reumática: reacção autoimune após faringite estreptocócica, com formação de
anticorpos anti-proteína M, com reacção cruzada com os antigénios glicoproteicos presentes
no tecido cardíaco, articulações e outros tecidos, levando a fibrose progressiva

Países desenvolvidos – menor prevalência
❑ Diagnóstico rápido e tratamento universal (penicilina)
❑ Crescente migração proveniente de áreas com alta incidência

População grávida – desafio

❑ Gravidade da estenose <> riscos maternos: ICC, edema pulmonar,
arritmia, morte; riscos fetais: RCF, PPT e morte perinatal.

❑ Estenose mitral moderada/grave é contraindicação a gravidez,
recomendando-se intervenção percutânea pré-concepcional

❑ Se gravidez, risco de evento cardíaco >20-27% → aconselhado
seguimento em Cardiologia + terapêutica βbloqueante e diurética

❑ Via de parto: optar por cesariana se estenose moderada/grave e
insuficiência cardíaca ou hipertensão pulmonar
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Parto
(estadio 2)

Pós-parto 
imediato

DC ↑↑50% ↑↑↑60-80%

FC ↑↑40-50%

PAS ↑15-25%

PAD ↑10-15%

Volémia ↑↑ ↑↑↑500ml

❑ Diagnóstico difícil – sobreposição
dos sintomas cardiovasculares
com alts fisiológicas da gravidez.

❑Mulheres assintomáticas
→ diagnóstico inaugural por
descompensação hemodinâmica. Adaptações fisiológicas da gravidez. Adaptado de tabela 1 de 

"ACOG practice bulletin No. 212: pregnancy and heart 
disease." 


