
RELATO DE CASO DE COMUNICAÇÃO INTERVENTRICULAR/ SÍNDROME DE EISENMENGER 

EM PACIENTE VÍTIMA DE ENDOMETRITE E SEPSE APÓS PARTO NORMAL EM SERVIÇO DE 

REFERÊNCIA DO SUS DE SANTARÉM, PARÁ. 
 

 

 

INTRODUÇÃO             

A síndrome de eisenmenger (SE) é uma forma grave de 

hipertensão arterial pulmonar associada a um ou mais defeitos 

cardíacos congênitos subjacentes não tratados, como 

fechamento incompleto do septo atrial, do septo ventricular e/ou 

persistência do canal arterial. O aumento da pressão pulmonar 

a níveis sistêmicos se deve à elevação da resistência da 

vasculatura dos pulmões, a formação de um shunt reverso 

direito-esquerdo, o que leva o paciente a uma condição 

irreversível, progressiva e inoperável, exceto pelo transplante de 

coração-pulmão combinado, com alta taxa de morbimortalidade. 

Este estudo, do tipo relato de caso, tem como marco a 

singularidade do caso em que uma paciente puérpera, 

portadora da SE, devido a Comunicação Interventricular (CIV) 

não corrigida, que sobreviveu a quadro de Endometrite, 

decorrente de retenção de restos ovulares após parto normal, 

agravado com quadro séptico.  

 

JUSTIFICATIVA 

Diante de uma grave condição clínica prévia, agravada por 

complicações (endometrite e sepse) que apresentam alto índice 

de morbimortalidade, a paciente, residente de zona rural do 

interior da Amazônia, foi um grande desafio para a equipe 

multiprofissional que acompanhou o caso. Daí o interesse com 

relação a divulgação do caso clínico em questão, algo não 

relatado em trabalhos anteriores, chamando a atenção  quanto 

a gravidade das complicações agudas envolvidas , levando-se 

em consideração uma menor reserva funcional do organismo da 

paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

Diversos defeitos congênitos cardíacos podem resultar nesta 

síndrome, dentre eles a comunicação interventricular 

(ausência de tecido septal entre os ventrículos) 

Resumidamente, esses defeitos primários não-corrigidos 

resultam em fluxo sanguíneo esquerdo-direito, e sem a 

correção a tempo, a microvasculatura pulmonar é remodelada 

por conta do aumento da hipertensão pulmonar, e 

subsequente obstrução sanguínea ao órgão, e reversão do 

shunt  para direito-esquerdo (EL-CHAMI et. al., 2014).Esse 

mecanismo pode culminar em cianose de extremidades, 

síncope, baixa saturação arterial, dispneia, em casos severos, 

também, acidentes vasculares cerebrais, abscessos cerebrais, 

coagulopatias e morte (PALAZZINI M. et. al., apud GALIE et. al., 

2009 ). Durante a gravidez, metade das pacientes com 

hipertensão pulmonar morrem (BORGES et. al., 2007). No 

mundo todo, entre os 5 milhões de casos novos de sepse 

materna, 75 mil morre a grávida ou a puérpera (CORDIOLI 

et.al., 2013). Diante desse números, ainda não há cura para a 

síndrome, e nem indicação de terapia formal universal. No 

entanto, sabes-se que a ação das medicações 

vasodilatadoras no leito vascular do pulmões melhoram a 

sobrevida dos pacientes. Dentre os diversos fármacos e 

orientações, destacam-se: evitar a gestação, 

acompanhamento ambulatorial com especialista,os 

bloqueadores de canais de cálcio; O óxido nítrico inalado; os 

inibidor seletivo da fosfodiesterase específica do 

guanosinmonofosfato cíclico (GMPc) tipo 5; uso de 

prostaciclina; O2 suplementar quando necessário para manter 

saturação próximo a  níveis de normalidade e digoxina 

(Daliento et. al., 1998, apud GALIE et. al 2009). 
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OBJETIVOS 

Relatar o caso clínico de CIV/ SE em paciente 

tercípara e ex-tabagista que sobreviveu a quadro de 

endometrite , após parto normal em consequencia  de 

retenção  de restos ovulares, evoluindo com quadro 

séptico em Santarém, Pará. 

 

DELINEAMENTO E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo do tipo observacional 

descritivo.A metodologia utilizada foi através da coleta de 

dados do prontuário da paciente pelos autores, mediante 

consentimento prévio, documentado e assinado.  

 

RELATO DE CASO 

  

F. C. A., sexo feminino, 41 anos, natural de Santa 

Luzia – MA, procedente de Mojuí ,casada, doméstica e 

agente comunitária de saúde. Deu entrada no Pronto 

Socorro do Hospital Municipal de Santar’ém no dia 

21/03/2015, no seu 17º dia puerperal, apresentando 

cansaço, mal estar geral, febre e dor ao urinar. Relatava 

dispneia intensa aos mínimos esforços, ortopneia, febre e 

disúria há 7 dias.  

Em relação aos antecedentes pessoais referiu 

doenças da quadra infantil, nega Hipertensão, diabetes, 

refere cardiopatia diagnosticada há 8 anos (CIV), em uso 

de AAS, diltiazem,  e metoprolol. G3P3A0, todos de parto 

normal, tendo o 2º filho falecido aos 4 dias de vida por 

infecção hospitalar (sic). Nega alergias. Desconhece 

antecedentes familiares. Como Hábitos de vida, mora em 

casa de madeira, com 4 pessoas, sedentária, ex-tabagista 

de longa data (tabagista dos 10 aos 32 anos). Nega 

etilismo. 

 

 

 

 

 

 

 
Na admissão, paciente se encontrava em regular 

estado geral, normocorada, anictérica, febirl, cianótica e 

dispneica, pupilas fotorreagentes, isocóricas, Glasgow 

AO- 4, RV- 5, RM- 6. ACV: BCNF, 2T, RCR, Sopro 

Holossistólico Panfocal 3+/6+. FC: 63, PA: 110x60mmHg, 

com desdobramento de B2. AP:MV+,com crepitações em 

terço médio bilateralmente.  FR: 16, Saturação de O2 

70% em ar ambiente e 95% após máscara de oxigênio . 

ABDOME: RHA+, distendido, doloroso à palpação em 

hipogastro. Extremidades com edema 4+/4+ de MMII, 

perfusão lentificada, enchimento capilar > 3s, cianose 

2+/4+, além da presença de baqueteamento digital em 

MMSS. 

Ao exame de Ecocardiograma: Comunicação 

interventricular subaórtica com repercussão 

hemodinâmica, PSAP estimado em 110 mmHG. 

Visualizado presença de descontinuidade da porção basal 

do septo interventricular, porção subaórtica, medindo 8,2 

mm e com shunt do ventrículo direito para o ventrículo 

esquerdo, com pouca turbulência ao color Doppler. 

Tronco pulmonar com discreta dilatação, e seus ramos 

com as dimensões normais. Fluxo pulmonar com 

velocidade de 2,4 m/s (AUMENTADO). Valva mitral com 

discretro refluxo ao estudo Doppler.  

Paciente foi submetida a curetagem após 

comprovação de restos ovulares em USG transvagial. 

Evoluiu com parada cárdiorespiratória em CTI, revertida e 

evoluindo com choque misto (cardiogênico e séptico) até 

conseguir leito em UTI . Ao longo da internação, esteve 

em uso de: Cateter nasal de O2; Dobutamina; Digoxina; 

Carvedilol; Furosemida; Ceftriaxone; Metronidazol; 

subsequente Cefepime; Espironolactona; Amiodarona; 

Civilamide; Sildenafil; Diltiazen; Nebulização com Brometo 

de Ipratrópio; Enoxaparina; posteriormente Heparina. 



Recebeu alta hospitalar dia 08/06/15 (79 dias de internação), 

sem necessidade de oxigenioterapia, com recomendações 

quanto a dieta alimentar e prescrição médica contendo as 

seguintes medicações: Espironolactona; Furosemida; Digoxina; 

Diltiazem e Sildenafil, além de encaminhamento para 

acompanhamento ambulatorial no serviço de Cardiologia do 

Hospital Municipal de Santarém. 

 

DISCUSSÃO 

 

Tal como mencionado por (BERMAN; Barst, 2002),  

a paciente em questão também apresentava uma cardiopatia 

congênita não corrigida, o que pré dispoz a mesma ao 

desenvolvimento da S.E. O surpreendente fato da paciente do 

presente estudo ter sobrevivido a três gestações e posterior 

quadro séptico após endometrite foi o que mais chamou a 

atenção dos autores, visto que, em primeiro lugar, a S. E. se 

associa a altas taxas de mortaliade quando na gestação 

(BORGES et. al, 2007). Em segundo lugar, a paciente mesmo 

com todas as comorbidades relacionadas a S. E., ainda superou 

um quadro séptico devido a endometrite, ainda que esta seja 

considerada uma das causas de maior morbimortalidade em 

puérperas a nível mundial (CORDIOLI et. Al, 2013). A equipe 

médica que acompanhou o caso, se empenhou em utilizar os 

medicamentos recomendados inclusive pelas revisões mais 

recentes, constatando a melhora do quadro da paciente, 

corroborando com o que diz a (PALAZZINI M. t. al., apud GALIE 

et. al., 2009 ), quanto a necessidade do tratamento ser realizado 

com várias classes medicamentosas, visando, de um modo 

geral,  a redução   da pressão da artéria pulmoinar. 

 

CONCLUSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os autores concluíram que, apesar da gravidade do 

quadro da paciente, teve-se êxito ao implementar terapia 

medicamentosa baseada nas recomendações atuais das 

Sociedades Brasileira  e Européia de Cardiologia, uso de 

anticoagulantes, estes últimos ainda não tendo seu benefício 

comprovado pela Academia Americana de Cardiologia. Hoje, a 

paciente encontra-se estável e sob acompanhamento 

ambulatorial da cardiologia, em classe funcional II/III, sem 

sinais de congestão, estando em uso de: Sildenafil; digitálico; 

betabloqueador e furosemida. 
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