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A ocorrência de crises epilépticas durante a gravidez constitui um desafio, com riscos para a saúde materna e fetal. Estima-se que a sua 

prevalência seja <1% na gestação, contudo, a evidência científica parece apontar para um aumento do risco de abortamento, morte fetal intra-uterina, 

parto pré-termo, cesariana, atraso do desenvolvimento cognitivo e malformações fetais em mulheres com crises convulsivas na gravidez.1-3 Os 

diagnósticos diferenciais são vastos e a determinação da etiologia subjacente é crucial para a abordagem a estas pacientes. Causas secundárias de 

epilepsia incluem hemorragia intracraniana, trombose do seio venoso, AVC, tumor cerebral, infeção, porfiria intermitente aguda, etc. 

Várias patologias do SNC, nomeadamente Esclerose Múltipla, leucodistrofia e leucoencefalite multifocal progressiva podem apresentar RMN com 

uma lesão única, o que exige diagnóstico diferencial com tumores primitivos ou metastáticos do SNC. Este caso clínico oferece uma oportunidade única 

para discutir procedimentos e cuidados obstétricos na presença de lesões do SNC na gravidez.. 
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CASO CLÍNICO 
Descreve-se o caso de uma primigesta com 31 anos, sem patologias prévias conhecidas nem história de TCE ou medicação habitual. No final do 1º 

trimestre apresenta alterações do comportamento, associadas a cefaleias frontais matinais diárias. Entre a 15ª e a 18ª semanas de gestação sofre dois 

episódio distintos de crise tónico-clónica. Ao exame neurológico apresentava-se sem défices neurológicos focais e o estudo analítico efetuado não 

tinha alterações. Foi realizada RMN cerebral que revelou duas lesões (frontal direita e parieto-occipital esquerda) sugestivas de tumor primário do 

SNC (Imagem 1). Foi internada em Neurocirurgia e medicada com levetiracetam 500mg 12/12h e prednisolona 20mg 8/8h. Na 20ª semana, foi submetida 

a exérese subtotal da lesão frontal direita. A avaliação anatomopatológica não foi conclusiva, evidenciando lesão inflamatória de natureza 

vasculítica/desmielinizante. As crises convulsivas foram controladas com terapêutica antiepiléptica e corticoterapia em alta dose. A gravidez decorreu 

sem intercorrências até às 36+3 semanas, quando foi estabelecido o diagnóstico de restrição do crescimento fetal (percentil 2,5). O parto decorreu às 

36+6 semanas por cesariana após rotura de membranas e por contraindicação para parto vaginal. Resultou um RN do sexo masculino, com 2380gr, IA 

4/9/9. O puerpério decorreu sem intercorrências. 

A avaliação Neuropsiquiátrica formal revela défices cognitivos importantes em múltiplos domínios. Retomou atividade laboral e não manifestou 

novas crises nos últimos dois anos. 

Imagem 1 - Imagens do plano transversal, evidenciando uma massa de maiores dimensões na região frontal direita e uma 

menor na região parieto-occipital esquerda. 
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