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CASO CLÍNICO n.o 2 – 2015: Feminino,  33 anos, gestante, 
com queixa de vômitos  

APRESENTAÇÃO DO CASO 

Identificação: T.M.M., 33 anos, sexo feminino, branca, natural e procedente de Tubarão, 
casada, arquiteta. 
 
Queixa Principal: Vômitos 
 
História da Doença Atual: Gestante (36ª semana de gestação), refere dor epigástrica em 
queimação, com início há 19 dias. Há 12 dias, iniciou também com vômitos de conteúdo 
alimentar. Procurou atendimento médico e foi medicada com Omeprazol 20mg 1cp/d, 
porém não apresentou melhora dos sintomas . Há 2 dias passou a apresentar astenia 
intensa. Há 1 dia apresentou icterícia conjuntival e foi orientada a procurar atendimento 
no HU-UFSC. Entrou em trabalho de parto e dirigiu-se à maternidade em Florianópolis, 
onde foi realizado parto cesáreo. O RN é um menino e passa bem. 
 
Investigação dos Diversos Aparelhos e Sistemas: 
Geral: Astenia intensa, mal estar. Nega febre e perda de peso. 
Pele e mucosas: Icterícia conjuntival verificada no dia anterior ao parto. Nega icterícia 
cutânea, prurido ou outras alterações cutâneas. 
Gastrointestinais: Fezes de aspecto e consistência normais. Nega acolia, enterorragia ou 
outras alterações. 
Genito-urinárias: Urina de cor amarela cristalina. 
 
Antecedentes Pessoais:  G1 P0 C1 A0. Nega comorbidades ou alergias. 
 
História Familiar: Parentes de 1º grau vivos e sem patologias particulares. 
 
História Social: Mora com o marido há um ano. Boas condições de higiene e sanitárias. 
Nega alcoolismo, tabagismo, uso de drogas ilícitas 
 
Exame Físico: 
Geral: BEG, astênica, sonolenta, pouco reativa. 
Abdome: RHA+. Abdome gravídico. Sem sinais de irritação peritoneal. 
Pele e fâneros: icterícia conjuntival. Sem icterícia cutânea. 
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