
Cardiomiopatia Periparto na Segunda Gestação 

 

Introdução: A cardiomiopatia periparto (CMP) é uma cardiomiopatia dilatada (CMD) que ocorre em relação 

temporal com a gravidez. É um diagnóstico de exclusão definida como uma cardiomiopatia idiopática que se 

apresenta com insuficiência cardíaca secundária a disfunção sistólica do ventrículo esquerdo (VE) no final na 

gravidez ou dentro de cinco meses após o parto em mulheres previamente saudáveis, quando nenhuma outra 

causa de insuficiência cardíaca foi identificada. Os possíveis fatores de risco estão associados à pré-disposição 

genética, população negra, idade avançada, gravidezes múltiplas fetais, deficiência de selênio, miocardite viral, 

respostas imunes anômalas e desnutrição. 

Relato de Caso: Paciente feminina, 32 anos, cor branca, sem comorbidades prévias, em sua segunda gestação. 

Na primeira gestação não houve nenhuma intercorrência. Nesta segunda gestação, dez anos após a primeira, 

não houve nenhuma intercorrência no pré-natal. Foi internada com 39 semanas de gestação devido início do 

trabalho de parto. Como não houve dilatação uterina adequada para o parto normal foi indicado cesariana, ao 

qual transcorreu sem intercorrências. Doze horas após a cesárea, evoluiu com insuficiência respiratória e 

necessidade de intubação orotraqueal. Durante investigação etiológica, os principais resultados de exames foram: 

hemograma e proteína C reativa normais, tomografia de tórax com sinais indiretos de congestão e angiotomografia 

de tórax negativa para embolia pulmonar. Ecocardiograma transtorácico com redução da função sistólica 

difusamente para 40 %, ausências de valvopatias e de disfunção diastólica. Iniciado tratamento com inotrópico 

(dobutamina) e diurético (furosemida) com melhora importante da congestão e posterior retirada da ventilação 

mecânica. Após, iniciado terapia otimizada para insuficiência cardíaca congestiva. Recebeu da unidade de terapia 

intensiva após o quinto dia de internação. 

Métodos: As informações neste trabalho foram extraídas do prontuário durante internação hospitalar. 

Discussão: A etiologia da CMP é pouco compreendida. Com terapia médica padronizada, a fração de ejeção do 

VE retorna ao normal em aproximadamente 50 % das pacientes com CMP. 

Conclusão: Apresentado um caso de CMP em que o diagnóstico e tratamento corretos foram cruciais para 

redução de morbimortalidade. 


