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INTRODUÇÃO

A sépsis é definida pela OMS como disfunção orgânica resultante de infeção durante gravidez, parto ou pós-parto. No
puerpério mantém-se como importante causa de morbimortalidade materna, com uma mortalidade de cerca de 20%,
ascendendo a 60% se desenvolvimento de choque sético.

CASO CLÍNICO

• 37 anos                                                   
• Primigesta
• Sem antecedentes de relevo

• Vigilância da gravidez em obstetra sem intercorrências
• SBG negativo
• Internada às 39sem4dias em trabalho de parto
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Bloco 
partos

Por CTG patológico submetida a cesariana urgente. Após histerotomia saída
de LA meconial com cheiro fétido. RN vivo, sexo masculino, 3270g IA 7/8/9

Dia 1 
pós-

parto

6 horas pós-cesariana: Febre (Taxilar 38,6ºC) e icterícia. Iniciou
empiricamente Ampicilina, Gentamicina e Metronidazol por suspeita de
infeção intraamniótica.

Prostrada, hipotensa (TA 94/56), ictérica, com hemorragia ativa pela
cicatriz de cesariana. TAC AP: “achados sugestivos de hemorragia ativa no
ramo periférico da artéria epigástrica inferior”

• Hb8,6g/dL
• Leuc19000/uL
• Plaquetas 73000/uL
• Bilirrubina total e 

direta: 
4,47/3,38mg/dL

• TP 28seg APTT 73seg 

Disfunção 
Multiorgânica

Internada na UCI por sépsis no contexto de infeção intraamniótica.
• Colheita de Hemoculturas e Urocultura na admissão à UCI.

• Reintervencionada em D1 com limpeza da cavidade e hemostase. Politransfundida com GR, plasma e fibrinogénio.

Dia 3 
pós-

parto

UCI - Agravamento da disfunção multiorgânica (hematológica, hepática, renal e coagulatória):
• Puérpera consciente e orientada, icterícia da pele e mucosas. Eupneica com CN a 1L/min. 2 picos febris (Taxilar max – 38,6ºC)
• GSA: pH 7,29 pO2 97 pCO2 37,2 Lactato 3,8 - acidemia
• Hb 6,3g/dL, Leu 29 000/uL, TGO/TGP de 150/198 UI/L Bil T 5,85, Plaquetas 70 000, Creatinina 2,6mg/dL TP 28seg, APTT 76,9seg,

Fibrionogénio 86mg/dL
• Suspensão de antibioterapia e início de Meropenem e Doxiciclina
• Politransfundida novamente com GR, PFC e fibrinogénio

Dia 5 
pós-

parto

UCI
• Puérpera consciente e orientada, eupneica em ar ambiente. Apirexia sustentada
• Hb 10,4g/dL, Leu 9000, Plaquetas 412000, Bil total e direta de 1,16mg/dL e 0,77mg/dL, Estudo da coagulação normal
• Sob antibioterapia com Meropenem e Doxiciclina EV. Hemoculturas e Urocultura negativas
• Alta para o Serviço de Obstetrícia - Puerpério

Dia 14 
pós-

parto

Obstetrícia – Puerpério
• Puérpera hemodinamicamente estável, eupneica em ar ambiente. Apirexia mantida desde saída da UCI.
• Resolução da disfunção multiorgânica – Hb 10,9g/dL, Função hepática, renal e coagulação normais.
• Cumpriu esquema de antibioterapia EV com 7dias de Doxiciclina e 12 dias de Meropenem

• Alta ao 14º dia de internamento com orientação para consulta de Medicina Interna para reavaliação a curto prazo.

CONCLUSÃO

Os profissionais de saúde devem estar alerta dos sinais e sintomas sugestivos de sépsis pelo seu curso rápido e potencialmente fatal.
A colheita de hemoculturas previamente ao início de antibioterapia empírica é um passo importante para a decisão de escalada do
regime antibiótico quando necessário.


