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O Hematoma Subcapsular Hepático (HSH) é uma complicação rara e potencialmente fatal associada a Pré-eclâmpsia e Síndrome de HELLP, estimando-se
que complique entre 1:40 000-1:25 000 das gestações (0.9% a 1.6% dos casos de Síndrome de HELLP). Geralmente é diagnosticado na segunda metade da
gravidez e menos frequentemente no pós-parto imediato. Os sinais e sintomas são inespecíficos para o estabelecimento do diagnóstico, sendo o
tromboembolismo venoso pulmonar o principal diagnóstico diferencial.

O diagnóstico de HSH pode ser desafiador, pois apresenta-se com sintomas inespecíficos sendo importante um elevado índice de suspeição para o
estabelecimento do diagnóstico. No entanto, é crucial que este seja estabelecido atempadamente de forma a prevenir morbilidade materna significativa
ou até mesmo, morte materna. A sua orientação é controversa, estando descritas taxas de mortalidade elevadas particularmente se necessidade de
intervenção cirúrgica, pelo que (sempre que possível) o tratamento conservador é a abordagem preferencial. Dada a escassez de dados na literatura, é
controverso o aconselhamento destas mulheres relativamente a uma futura gravidez (riscos associados, probabilidade de recorrência e vigilância
obstétrica adequada) assim como de complicações maternas a longo prazo.

INTRODUÇÃO

CONCLUSÃO

CASO CLÍNICO
• Nuligesta de 28 anos 
• Fumadora, IMC 27 kg/m2

• Sem antecedentes pessoais ou familiares de relevo
• Gestação sem intercorrências até às 32 semanas

• Restrição de crescimento fetal (RCF), P 0.9, sem alterações 
fluxométricas detetada às 32s de gestação

34 semanas + 2 dias 

Epigastralgias intensas que não cediam 
à analgesia e perda hemática vaginal 

Hb 11.6g/dL; Plaquetas 243 
000/Ul; Estudo da coagulação 
(EC) normal; Função renal e 

hepática sem alterações.

Ratio P/C 4.2

Após 5 dias de internamento em UCI com evolução clinica e analítica favorável com estabilização imagiológica do HSH foi transferida para o Serviço de Obstetrícia. Optou-se 
por tratamento conservador e dada indicação para repouso. Dada estabilidade clínica e analítica com sinais imagiológicos demonstrando reabsorção do HSH teve alta ao 27º 

dia de puerpério. Nas consultas de Revisão Puerperal (4 e 6 semanas após) – mantinha estabilidade clínica, analítica e processo de reabsorção do HSH .

Figuras 1, 2 e 3 – TC abdominopélvico (as setas indicam áreas de hematoma hepático subcapsular) 

Pré-eclâmpsia sem critérios de 
gravidade + RCF (P 0.7) com IP 

da artéria umbilical >P95 e ratio 
C/P <P5

Internada  
no serviço de 

Obstetrícia

34 semanas + 5 dias 
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Hb 12.2g/dL; Plaquetas 
291 000/Ul; EC normal; 

AST 89U/L; ALT 92U/L

por suspeita de 
descolamento 
prematuro de 

placenta 
normalmente 

inserida

RN sexo 
masculino, 1550g, 

IA 9/10

11h pós-parto (Unidade de Cuidados Intermédios)
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Anemia (Hb 6.7g/dL), 
Trombocitopenia (120 000/Ul), 
Fibrinogénio 119; EC normal; 

Magnésio >100 (supra-terapêutico)

TC abdominopélvico

“…presença de volumoso 
hematoma subcapsular

com dimensões 
sobreponíveis, sem sinais 

de rotura de cápsula 
hepática e sem evidência 

de hemorragia ativa. 
Pequena quantidade de 

hemoperitoneu.” 

Hematoma hepático 
subcapsular

• Ecografia seletiva realizada às 33s e às 34s +1d na UMFDPN:
feto com RCF (P 0.7) com IP da artéria umbilical >P95, IP da artéria 
cerebral médica <P5 e ratio C/P <P5, sem outras alterações 
fluxométricas.

Sulfato de magnésio para profilaxia 
de convulsões

Quadro de hipotensão arterial, obnubilação 
associado a parestesias e reflexo rotuliano abolido

14h pós-parto (Unidade de Cuidados Intermédios)

Dor abdominal intensa difusa que não cedia à 
analgesia com irradiação para a omoplata direita

Suspende sulfato de magnésio
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Anemia (Hb 5.6g/dL), 
Trombocitopenia (80 
000/Ul), Fibrinogénio 

126; EC normal

Choque hemorrágico
2UI de glóbulos rubros 

6UI de plasma fresco, 1g 
de fibrinogénio, 6UI 

plaquetas, 1g de ácido 
tranexâmico e 10mg de 

fitomenadiona

Ativação de 
protocolo de 

hemorragia maciça

Estabilização clínica 
e analítica 

Decidido 
tratamento 
conservador

D2-D3 Pós parto

TC abdominopélvico

“…presença de volumoso hematoma 
peri-hepático com hemorragia ativa 

com 12x9.2x21.3cm com 
hemoperitoneu associado. ”
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Estabilização progressiva 
de Hb, plaquetas e 

fibrinogénio. EC normal.

Elevação progressiva de 
transamínases até D2 

com valores máximos de 
ALT 1902U/L e AST 2709 

U/L

Necessidade mais 1UI de GR

2 UI de glóbulos rubros
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