
Síndrome de Marfan - Gestão de 

complicação durante a gravidez

SANTOS VM1
; CUNHA GLQA2; CUNHA MLQA3; QUEIROZ MCM4; CUNHA RLQA4.

1-MD, PhD, Professor-adjunto de Medicina Interna do Hospital das Forças Armadas (HFA), e Universidade Católica de Brasília. 

Brasília-DF, Brasil.

2-Médico Residente de Medicina Interna do HFA. Brasília-DF, Brasil.

3-Estudante de Medicina de Faculdades Integradas da União Educacional do Planalto Central. Brasília-DF, Brasil.

4-MD, PhD. Cardiologista da clínica cardiológica Cardiofitness. Brasília-DF, Brasil.



Introdução

A Síndrome de Marfan (MFS) é um distúrbio autossômico dominante, 

devido a mutações no gene que codifica a fibrilina-1 (FBN1), que é um 

componente importante de microfibrilas extracelulares do tecido 

conjuntivo. [1,2] A sua incidência é de cerca de 2 a 3 por 10.000 

indivíduos, com nenhuma diferença na prevalência de gênero e, em 

aproximadamente 75% dos casos, a mutação é herdada de um 

progenitor afetado; os outros casos, podem ser devidos a mutações de 

novo.[1]

A síndrome geralmente afeta os sistemas esquelético, cardiovascular 

e óptico, entre outros, e o diagnóstico preciso é baseado na história da 

família, nos sinais clínicos e critérios Ghent. [1-6] As manifestações 

cardiovasculares da MFS, em especial a dilatação e / ou dissecção 

aórtica, estão relacionadas com piores resultados durante a gravidez, 

envolvendo as complicações mais graves e a maioria das mortes 

nessa população. Portanto, o cuidado adicional é recomendado para 

pacientes que pretendem engravidar. [1,2,5].

Relato de caso

Paciente de 34 anos de idade, brasileira ,assintomática , com uma 

história familiar de MFS, teve o diagnóstico desta condição na sua 

infância e foi seguida regularmente em nosso serviço durante sete 

anos. Embora completamente avisada sobre possíveis complicações 

durante a gravidez e o risco de transmissão genética do gene mutante 

para descendentes, ela manteve a sua intenção de engravidar. O 

exame físico revelou aracnodactilia clássica , sinais de hipermobilidade 

articular (Figuras 1-3), dolicocéfalo, estatura elevada e escoliose, e 

miopia grave. Não houve anormalidades em suas avaliações 

laboratoriais e sua avaliação genética não foi feita devido ao alto custo. 

Imagens rotineiras da aorta obtidas antes da gravidez mostraram uma 

raiz da aorta com 38 milímetros e leve prolapso da válvula 

mitral.Ecocardiogramas transtorácicos revelaram um prolapso de 

válvula mitral persistente e uma ectasia da raiz da aorta variando de 31 

milímetros em 2006, para 38 milímetros em 2013 (Tabela 1). A 

paciente também foi avaliada por outros exames de imagem, que 

revelaram um pequeno hemangioma do fígado (no segmento VII), além 

de um cisto colóide e três nódulos no lobo tireoideano direito.

Durante a décima quinta semana de gravidez, ela deu entrada com 

queixa de dor abdominal intensa e náuseas no serviço de emergência, 

mas a ultra-sonografia abdominal não mostrou anormalidades. Com o 

diagnóstico de abdômen agudo, a paciente foi abordada 

cirurgicamente. Durante a cirurgia aberta, o apêndice retrocecal 

perfurado foi removido. Um esquema empírico com Cefalotina foi 

inicialmente utilizado, e alterado para gentamicina devido à cultura 

positiva para P. mirabilis.

Ela permaneceu sob controle médico em período de gestação, e um 

procedimento de cesariana foi realizado com 40 semanas de gestação, 

quando propranolol 40 mg / dia profilático foi prescrito. O calibre da 

raiz da aorta e parâmetros hemodinâmicos como freqüência cardíaca e 

pressão arterial estavam normais.

Atualmente, a paciente se encontra assintomática e permanece 

monitorizada pelo serviço ambulatorial de Cardiologia.

Tabela 1. Achados comparativos dos ecocardiogramas transtorácicos.                                                          

Data       Diâmetro da aorta            

23/10/2006 38mm

31/03/2008 35mm

26/01/2010 31mm

16/08/2011 33mm

07/12/2011 38mm

13/06/2012 35mm

03/08/2012 36mm

05/10/2012 35mm

28/11/2012 35mm

29/01/2013 38mm

Figura 1. Aracnodactilia- Os dedos 

da mão são muito longos e finos em 

comparação com a palma da mão

Figura 2. Sinal de Walker-

Murdoch - Sobreposição das 

falanges distais do polegar e do 

dedo mínimo circundando o pulso

Figura 3. Sinal de Steinberg – Os 

polegares vão bem além do limite da 

mão quando abraçados pelos outro 

dedos da mão.



Discussão

A paciente aqui relatada com MFS foi seguida por avaliação clínica e 

ecocardiogramas seriados e não teve complicações cardiovasculares 

durante a gravidez e o puerpério. Digno de nota, as medições 

periódicas da aorta ascendente mostraram diâmetros <40 mm. [1,4-7]

As complicações cardiovasculares são esperadas para ocorrer em 

pacientes com MFS, e cuidados especiais devem ser tomados para 

seguir com precisão as pacientes grávidas. A identificação de 

complicações da aorta, incluindo a dilatação e / ou dissecção 

aneurismática podem ser realizadas pela avaliação do volume da 

aorta, geralmente por ecocardiogramas sequenciais durante o período 

de gravidez. [1,4-9] A angiotomografia aórtica e angioressonância 

podem ser usadas para medir parâmetros aórticos, mas devem ser 

restritos a casos com resultados duvidosos de ecocardiogramas 

transtorácicos durante a gravidez. [3,5]

Mulheres com MFS devem ser aconselhadas a evitar a gravidez, que 

gera alterações hormonais e metabólicas e aumenta a probabilidade 

de alargamento de aneurismas aórticos ou dissecção aórtica. [4-7] A 

prevalência Perinatal da dissecção aórtica em pacientes com MFS 

aumenta de 3,9% para 12%, e complicações como ruptura prematura 

de membranas ou incompetência cervical pode ocorrer em até 40% 

dos casos. [1,3-5]

Pyeritz (1981) relatou 20 mulheres grávidas com MFS e dissecção 

aguda da aorta e 16 (80%) morreram. [8] Além disso, de acordo com 

as diretrizes recentes , dissecções aórticas durante a gravidez 

ocorrem mais freqüentemente com diâmetro da raiz da aorta> 40 

milímetros antes da gravidez. Por conseguinte, a substituição 

profilática da aorta ascendente pode ser feita antes da concepção 

neste grupo de fêmeas. [4-7]

A gestão cardiovascular inicialmente recomendada inclui o uso de 

beta-bloqueadores, porque estes reduzem a frequência cardíaca e o 

inotropismo cardíaco, diminuindo o risco de dissecção aórtica ou 

aneurismas. [9] O envolvimento ocular ocorre em até 80% dos casos e 

ectopia lentis é a alteração mais comum. O tratamento oftálmico inclui 

o uso de óculos, e diversos procedimentos e cirurgia locais. [9] O 

aconselhamento para os pacientes deve destacar o risco de exercícios 

de alta intensidade e trabalho físico. [6]

Conclusão

Apesar do risco elevado de complicações relacionadas com a 

síndrome de Marfan durante a gravidez que desempenham um papel 

em piores prognósticos, a paciente teve evolução sem intercorrências 

exceto por apendicite aguda. O diagnóstico e a administração de 

betabloqueadores no cenário da atenção primária precoce constituem 

uma ferramenta útil, que pode melhorar a qualidade de vida e fornecer 

melhores resultados no seguimento da MFS. As características físicas 

de MFS são facilmente detectáveis, se os trabalhadores de saúde 

prestarem a devida atenção sobre elas. Estudos de caso podem 

aumentar a conscientização de jovens médicos sobre as condições 

clínicas menos usuais da MFS.
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