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INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA 
PÓS-TRANSFUSIONAL EM GRÁVIDA COM 

PRÉ- ECLAMPSIA LIGEIRA

INTRODUÇÃO
A insuficiência respiratória aguda (IRA) é uma complicação rara no periparto. A causa mais frequente na
gravidez é o edema agudo do pulmão (0.08- 1.5%), nomeadamente associado com cardiopatia materna
ou tocólise com betamiméticos. Outras causas possíveis são a pré-eclampsia ou sobrecarga de volume
iatrogénica.

CASO-CLÍNICO

Ecocardiograma: dilatação ligeira do ventrículo esquerdo com hipocinesia apical

PCR de SARS-COV-2 negativo; D-Dímeros negativos

DISCUSSÃO

Apresenta-se caso de IRA em grávida com Pré-eclampsia, que devido ao seu carácter agudo, grave e
recorrente, implica consideração de outros diagnósticos diferenciais além da possível complicação da PE.
A relação temporal com a transfusão sugere TRALI (Lesão pulmonar aguda relacionada com a transfusão).
O quadro clínico e achados no ecocardiograma apontam para possível cardiopatia de stress ou periparto.
Outras entidades mais raras como Embolia pulmonar ou Embolia de liquido amniótico devem ser
equacionadas. A abordagem de IRA é complexa e deve ser multidisciplinar.

REFERÊNCIAS
CONTACTOS

BEATRIZ FÉRIA
Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, 
Hospital Garcia de Orta
E-mail: beatriz.cordeiro.feria@hgo.min-saude.pt

Primigesta; 30 anos; β-talassémia minor
Gravidez gemelar Bicoriónica, biamniótica
IG 30 Semanas +2dias
Internamento por Pré-eclampsia sem critérios de 
gravidade

Estável durante internamento. 
Sem necessidade de anti-hipertensor

À 33s+6d:  Hb 7.7g/dL >> Transfusão 1 UCE

4 horas depois... 

IRA: dispneia, taquipneia, pO2 47mmHg
Elevação tensão arterial
Taquicardia
Auscultação: fervores de estase
Raio-X tórax: sinal de “borboleta”

Responsivo a Diuréticos + Dinitrato de isossorbido
Cesariana emergente 

Ventilação mecânica>> UCI

Follow up: Suspendeu assistência ventilatória mecânica cerca de 24h pós-parto, com melhoria gradual. 
Regressão das alterações cardíacas durante o internamento. Teve alta ao 16ºdia pós-parto melhorada

Quadro <> Edema Pulmonar Agudo Hipertensivo

Recorrência p/ 3 X nas horas seguintes de forma súbita
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Dobutamina 5ug/Kg/min>> B-Bloqueante + IECA 

Fig 1 – RaioX no 2º episódio de IRA       Fig. 2- RaioX antes da decisão do parto
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