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INTRODUÇÃO 
A colestase intrahepática (CIG) da gravidez é uma doença hepática característica da gravidez,
de etiologia desconhecida, com início típico no final do 2º trimestre ou durante o 3º trimestre,
com resolução após parto.

CASO CLÍNICO 

Conclusão  
Este caso retrata a recorrência de CIG, numa idade gestacional precoce e numa forma grave,
com possíveis complicações fetais nomeadamente morte fetal intra-uterina. A recorrência tão
precoce é a favor de patologia hepática de base e/ou possível fator genético envolvido na sua
etiologia.
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• 35 anos, saudável, IIGIP (1 parto eutócico anterior), CIG na gestação anterior às 32semanas, sem outros antecedentes de relevo.
• Ecografia morfológica às 21 semanas com suspeita de estenose aórtica fetal confirmada pelas 24 semanas de gestação com

ecocardiograma fetal.
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25 sem Recorre a SU por prurido generalizado de predomínio palmo-
plantar com 1 semana de evolução.
TGO 164UI/L TGP 453 UI/L Sais Biliares 38 µmol/L, AMA M2 positivo
Mantém vigilância na consulta de Alto Risco do HSO.

AUDC 500mg bid

Hidroxizina 25mg id

1 Hospital Senhora da Oliveira - Guimarães, 2 Escola de Medicina da Universidade do Minho, 3Centro Hospitalar Universitário de São João
4 Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, 5 i3S – Instituto de Investigação e Inovação em Saúde

Referenciada para centro de referência de cardiopatias congénitas
(CHUSJ) por estenose aórtica fetal severa, com necessidade de
parto em centro diferenciado.
Vigilância materno-fetal partilhada entre os 2 centros.

36 sem Internamento CHUSJ para vigilância materno-fetal até decisão de
indução de trabalho de parto. • 37semanas0dias

• Sexo masculino

• 2520g

• IA: 9/9/9

Parto eutócico cefálico

32 sem
AUDC 500mg tid

Hidroxizina 25mg bid

Agravamento clínico e analítico: TGO 697UI/L TGP 630UI/L Sais
biliares 53 µmol/L
Vigilância bissemanal (NST 2X/sem + Estudo analítico 1x/sem).

34 sem Sem queixas de prurido. TGO 22UI/L TGP 80UI/L
ABEF: cefálico, PFE 2300g, fluxometria N, ILA N.

37 sem Indução do trabalho de parto com sonda de Foley às 37semanas0dias


