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Evidenciar a importância de identificar e tratar 

precocemente a cardiomiopatia periparto 

(CMPP), visando evitar complicações maternas 

e reduzir a sua taxa de mortalidade.  

Realizada revisão da literatura científica 

mediante consulta nas bases eletrônicas 

MEDLINE, LILACS, BIREME e SCIELO com 

os descritores “cardiomiopatia”, “periparto”, 

“insuficiência cardíaca” e seus correspondentes 

em língua inglesa.  

O diagnóstico correto possibilita uma 

rápida e eficaz ação terapêutica o que reduz 

as taxas de mortalidade e aumenta o 

número de mulheres que recuperam por 

completo a função ventricular esquerda. 

O quadro clínico inclui sinais e sintomas de 

IC, podendo se manifestar de forma atípica, 

como tromboembolismo e arritmias, com 

uma taxa de mortalidade atingindo os 50%.  

A sua etiopatogenia ainda não está 

totalmente esclarecida, porém acredita-se 

ser uma combinação deletéria de excesso de 

sinalização antiangiogênica e eixo estresse 

oxidativo-prolactina perto do fim da 

gravidez. O diagnóstico só deve ser feito 

após a exclusão de outras patologias como 

sintomatologia semelhante. A terapêutica 

utiliza-se dos fármacos convencionais 

como: diuréticos, β-bloqueadores, 

inibidores da enzima conversora da 

angiotensina, antagonistas dos receptores da 

angiotensina, anticoagulação com HBPM e 

transplante cardíaco. Estudos recentes têm 

instituído novas terapias como a 

bromocriptina, pentoxifilina e 

imunoglobulina.  

A CMPP é uma cardiomiopatia dilatada rara, 

potencialmente fatal, idiopática, que consiste no 

desenvolvimento de insuficiência cardíaca (IC) 

congestiva materna com disfunção sistólica 

ventricular esquerda.  Os critérios diagnósticos 

para definir CMPP incluem: o desenvolvimento 

de IC no último mês de gravidez ou 5 meses pós 

parto, ausência de causa identificável para IC , 

de cardiopatia prévia e um ecocardiograma 

apresentando disfunção do ventrículo esquerdo 

(VE) com uma fração de ejecção < 45% ou 

volume telediastólico do VE > 2,7 cm/m2.  Em 

relação à incidência, há uma maior prevalência 

entre as mulheres africanas e ocorre em cerca de 

1 em 3000 a 4000 partos.  Os fatores de risco 

associados são multiparidade, a idade materna 

avançada, a raça, gestação gemelar, obesidade, 

melanodermia, hipertensão gestacional e a pré-

eclampsia.  

  


