
A grávida tinha uma DM tipo II mal controlada, o que aliado a uma suscetibilidade genética, pode
explicar as malformações fetais encontradas. Ainda, a patologia vascular e hiperglicemia associada
à DM, parecem suscitar uma placentação anormal, aumentando o risco de PE e de restrição de
crescimento fetal. Com o aumento da prevalência da diabetes prévia na gravidez, é importante a
consciencialização para a embriopatia diabética, para a realização de ecocardiograma fetal, bem
como das repercussões da hiperglicemia materna no desfecho da gestação
.
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RISCOS MATERNO-FETAIS DA DIABETES MELLITUS (DM) TIPO II

Dos exames prévios, noutra instituição:
• 1º Trimestre: rastreio combinado com risco acrescido de T21 (1:158), risco de PE<37semanas
(1:64) e translucência da nuca>p95.

• 2º Trimestre: amniocentese (16semanas ) com cariotipo normal; ecografia às 24 semanas sem
referência a alterações morfológicas.

• Ecocardiograma às 28 semanas compatível com cardiopatia.
• 3º Trimestre: ecografia às 33 semanas, feto no p10 com suspeita de dextrocardia e estômago à

direita.
Iniciou seguimento no DPN,
• Ecografia às 34 semanas: feto no p5.5, com evidência de anomalias
cardíacas (suspeita de coartação da aorta, com desproporção ventricular e

dos grandes vasos) e situs inversus abdominalis.
• Ecografia às 36 semanas: visíveis as anomalias fetais descritas
anteriormente e evidenciava ainda alterações da fluxometria fetal.

Assim, às 36 semanas, decide-se internamento no Serviço de Medicina Materno-fetal para
vigilância materno fetal. No internamento, por Pré-Eclampsia com critérios de gravidade,
iniciou indução do trabalho de parto.

Parto por cesariana por estado fetal não tranquilizador, com recém-nascido,
sexo feminino, 2125gr (p<3), IA 8/8.

No período pós-natal, confirmou-se a existência das anomalias acima
descritas, com necessidade de tratamento cirúrgico (coartectomia) com
sucesso, mantendo contudo o situs inversus abdominalis.

Grávida de 34 semanas, multípara, 36 anos, antecedentes de DM tipo II mal controlada (Hba1c 1º
Trimestre de 10,6%), referenciada ao Centro de Diagnostico Pré-Natal (CDPN) por suspeita de
dextrocardia.

A diabetes prévia na gravidez pode ter múltiplas consequências pelo que um adequado controlo
metabólico materno é essencial para uma diminuição dos riscos materno-fetais.
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