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22 sem

Grávida de 37 anos, 3G2P, em falência renal por nefropatia de IgA sob hemodiálise há 3 anos (3x/semana). 

Antecedentes de hipertensão arterial, obesidade mórbida e SAOS.

Gravidez não planeada. 
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Estima-se que a prevalência da Doença Renal Crónica (DRC) na gravidez seja de 3% nos países desenvolvidos. Além do 

impacto da DRC na fertilidade feminina, nomeadamente em estádios avançados da doença, sabe-se também que é 

maior o risco de resultados materno-fetais adversos nesta população de grávidas. O recurso à hemodiálise durante a 

gravidez, em situações de insuficiência renal terminal, aumentou nas últimas décadas, atingindo uma incidência de 

1.4-3.3 em 1000 mulheres em idade fértil. 

Introdução

Caso clínico

Início de 
esquema 

intensivo de 
hemodiálise

Apesar da transplantação renal constituir a melhor opção em mulheres grávidas com insuficiência renal terminal, a hemodiálise

intensiva pode ser uma alternativa viável. A literatura recente demonstra que esquemas de hemodiálise intensivos se associam a 

taxas de nados-vivos que atingem 80%, bem como término da gravidez em idades gestacionais (IG) mais avançadas, sendo 

melhores os resultados nas grávidas que iniciaram o suporte dialítico apenas durante a gestação. Porém, a DRC associa-se a 

elevada morbilidade materna, nomeadamente a patologia hipertensiva, contribuindo para o aumento do risco de parto pré-termo 

e da taxa de recém-nascidos ligeiros para a IG, como observado no presente caso clínico. Assim, uma vigilância atempada por uma 

equipa multidisciplinar treinada é essencial para garantir o melhor desfecho obstétrico possível nas gestações sob hemodiálise. 

Discussão/Conclusão


