
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE ALTERAÇÕES HEPATOBILIARES 
NA GRAVIDEZ: A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

Adolescente de 15 anos, sem antecedentes relevantes

G1P0

Gravidez desconhecida, não vigiada até então

A ocorrência de alterações hepatobiliares é comum durante a gestação. No entanto, a sua investigação

etiológica pode ser desafiante, uma vez que existe uma grande variedade de doenças hepáticas passíveis de

complicar a gravidez, com apresentações clínicas também elas heterogéneas.

Introdução

No terceiro trimestre de gravidez, a identificação de um padrão cito-colestático obriga à exclusão de patologia

com potencial risco para a saúde materna e fetal. Com este caso clínico, reforça-se o valor das serologias virais no

diagnóstico diferencial de colestase gravídica.

A infeção por Epstein-Barr é comum na adolescência, manifestando-se frequentemente por mononucleose

infeciosa, com febre, adenopatias e elevação transitória das transaminases. A colestase é, no entanto, uma

apresentação rara da infeção, com poucos casos descritos em adolescentes e grávidas, podendo ser justificada

pelas adaptações fisiológicas da gravidez que tendencialmente agravam o decurso de doenças hepatobiliares.

Não foram verificados desfechos adversos comumente relacionados com a infeção por Epstein-Barr, como

parto pré-termo e restrição do crescimento fetal.
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Caso clínico

Conclusão

Recorreu ao serviço de urgência por quadro de epigastralgia, náuseas, vómitos e diarreia

Encontrava-se normotensa e apirética

Pele e mucosas anictéricas

O exame objetivo revelou gravidez com biometrias fetais compatíveis com 30 semanas

Analiticamente:

• Hb 10,8g/dL, linfopenia, plaq 319 000/uL

• AST 209UI/L, ALT 314UI/L, FA 119UI/L, ácidos biliares 16,7μmol/L

• Provas de coagulação sem alterações; glicose 85mg/dL

• Exclusão de infeção por VHA, VHB, VHC e citomegalovírus

Ecografia hepática não revelou alterações

Instituiu-se terapêutica sintomática, verificando-se progressiva melhoria clínica e analítica

↓ valores séricos de ácidos biliares → normalizados após 2 semanas

Padrão cito-colestático

Doenças hepáticas específicas 
da gravidez

Doenças multissistémicas com 
manifestações hepáticas

Doença hepática na gravidez

• Colestase gravídica

• Esteatose hepática aguda da

gravidez

• Hiperémese gravídica

• Pré-eclâmpsia

• Síndrome HELLP

• Hepatite viral (aguda e crónica)

• Hepatite autoimune

• Colangite biliar primária

• Colangite escloresante primária

As alterações fisiológicas da gravidez podem ainda predispor e/ou agravar a apresentação de doenças

hepatobiliares não específicas deste período, como Litíase biliar, Síndrome de Budd-Chiari e Hepatite E.

→ Marcadores serológicos confirmaram a suspeição diagnóstica de infeção pelo vírus Epstein-Barr (VEB)

Às 39 semanas de gestação, parto eutócico, recém-nascido com 3365g, IA 9/10

permitindo excluir definitivamente Colestase gravídica

Assumindo-se Colestase no contexto
de infeção pelo vírus Epstein-Barr


