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CONCLUSÃO

Este caso relata o evento raro de anafilaxia durante o trabalho de parto com repercussão fetal e necessidade
de abreviação do parto, contudo sem mau desfecho materno-fetal. O treino da abordagem da equipa
multidisciplinar perante esta ocorrência poderá melhorar a morbi-mortalidade que lhe é associada.

A puérpera permaneceu dois dias internada na UCI e o recém-nascido esteve cinco dias internado na UCIN.
Ambos com melhoria clínica progressiva, tendo tido alta hospitalar 4 e 5 dias, respetivamente, após o parto.
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CASO CLÍNICO

• 32 anos

• Primigesta

• Gestação de 39+6semanas

• Sem antecedentes pessoais de relevo

• Sem alergias conhecidas

• Internamento por TP em início

Administração EV:

Paracetamol 1g

Ampicilina 2g

• Dispneia

• Exantema cutâneo

• Hipotensão

• Alteração do estado
de consciência

• Febre intraparto

• Taquicardia fetal
sustentada

Bradicardia fetal 
sustentada

Parto vaginal 
auxiliado por ventosa
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• Oxigenoterapia

• Fluidoterapia

• Hidrocortisona

• Adrenalina

• Clemastina

Resolução após

• Distócia de ombros – resolvida
com manobras externas

• Dequitadura e revisão uterina
manuais

• Índice Apgar:
2/4/7

• Peso: 4898g

Recém-nascido

INTRODUÇÃO

O choque anafilático é um acontecimento raro na gravidez, com uma prevalência estimada de 2,6 a 3,8
casos por cada 100.000 gravidezes. A sua ocorrência associa-se a elevada morbimortalidade materno-fetal,
em parte pelo risco de encefalopatia hipóxico-isquémica fetal associado à hipotensão materna. A sua causa
mais frequente é o uso de antibioterapia durante o trabalho de parto (TP) ou previamente a cesariana.


