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Descrição de Caso Clínico

34 anos, melanodérmica

IO: 2002 (2 partos eutócicos)

Antecedentes pessoais: hipertensão arterial crónica medicada com metildopa 250 mg 8/8h

Sem outras patologias médicas, antecedentes cirúrgicos, hábitos ou alergias

Grávida de 26 semanas internada por vómitos incoercíveis e hipertensão arterial crónica mal controlada, sem outras 

queixas ou alterações ao exame objetivo. 

Por melhoria clínica e laboratorial após terapêutica com metoclopramida e ácido ursodexocólico bem como switch de

metildopa para nifedipina, a grávida teve alta às 27 semanas e 5 dias, referenciada à consulta de Hepatologia.

Conclusões

As alterações hepáticas na gravidez requerem uma investigação exaustiva - incluindo história clínica completa, avaliação

analítica e imagiológica; sendo o presente caso ilustrativo de uma etiologia multifatorial, nomeadamente, patologia

hipertensiva, toxicidade farmacológica e hiperemese gravídica.

Introdução

As alterações hepáticas complicam, aproximadamente, 1 em cada 1000 gestações, constituindo um diagnóstico

diferencial vasto e desafiante, incluindo hiperemese gravídica, distúrbios hipertensivos, esteatose hepática aguda da

gravidez, colestase gravídica, hepatite tóxica e viral.
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» Anemia ferropénica (Hb 9 g/dL, ferro 24 ug/dL e ferritina 13 ng/mL), sem alterações leucocitárias ou plaquetárias;

» Padrão citocolestático (valores máximos: AST 357 U/L, ALT 457 U/L, LDH 258 U/L e bilirrubina direta 0.52 mg/dL

com fosfatase alcalina, GGT e coagulação dentro da normalidade);

» Hiponatrémia (valor mínimo: 131 mmol/L) e hipocaliémia (valor mínimo: 2,53 mmol/L) com função renal sem

alterações;

» Vírus hepatotrópicos negativos (VHB, VHC, VHA, VHE, EBV, CMV, PVB19 e VHS);

» Cobre, ceruloplasmina, alfa-1 antitripsina, amónia, amilase, haptoglobina, ácidos biliares e imunoglobulinas (A, M e

G) dentro da normalidade;

» Estudo autoimune (ANA, ANCA, anticorpos anti-mitocôndria, anti-músculo liso e anti-LKM1) negativo;

» Urina: proteinúria de 100 mg/dL e proteinúria/creatininúria >0.3, sem outras alterações;

» Ecografia abdominal sem alterações agudas.


