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Abstract 

Introduction: liver diseases occur in approximately 3% of pregnancies. They fall 

into chronic liver diseases, acute liver diseases and liver diseases unique to 

pregnancy. The latter are the most common and are also associated with a 

considerable morbidity and mortality. They include hyperemesis gravidarum, 

intrahepatic cholestasis of pregnancy, preeclampsia/ HELLP syndrome and acute 

fatty liver of pregnancy. 

Objectives: this study aims to carry out a complete review and update on the 

Liver Diseases Unique to Pregnancy, highlighting the content most relevant to 

clinical practice.  

Development: hyperemesis gravidarum affects 0,3 to 2% of pregnancies. It 

occurs early in pregnancy and it is characterized by severe nausea and vomiting. 

In 50 to 60% of cases there are liver dysfunctions. Intrahepatic cholestasis of 

pregnancy appears in the second half of pregnancy and is distinguished by 

pruritus which results of an elevation of the bile acids. In this case, mother 

prognosis is good, however is related to severe fetal complications. Acute fatty 

liver of pregnancy is a rare, severe and potentially fatal disease. Early diagnosis 

and prompt delivery, significantly reduces its complications. Preeclampsia, which 

includes the HELLP syndrome, is a multisystem disease, where one of the target 

organs is the liver. It may worsen with the emergence of hepatic subcapsular 

hematomas and its consequent rupture. 

Conclusion: There have been advances that lead to a reduction in the morbidity 

and mortality of these diseases. However, there are questions regarding its 

pathogenesis that remain unanswered, and still prevails the need to find specific 

treatments. The multidisciplinary approach and the interaction between different 

medical and surgical specialties are essential to achieve the best prognosis 

possible. 

 

 

Keywords: pregnancy; liver disesase; hyperemesis; cholestasis; fatty liver; 

preeclampsia, HELLP syndrome  
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Introdução 

 A gravidez é um processo dinâmico, acompanhado por alterações  

anatómicas, fisiológicas e hormonais, que resultam em diversas mudanças 

orgânicas e funcionais que podem afectar o perfil bioquímico hepático. 

 Aproximadamente 3% das gestações são complicadas por patologias 

hepáticas[1]. Estas dividem-se em patologias exclusivas da gravidez, ou seja, que 

ocorrem apenas na gestação, em patologias hepáticas crónicas, cuja 

apresentação ou manifestações podem coincidir com a gravidez, e ainda, em 

patologias hepáticas agudas, que casualmente podem ocorrer nesta fase. As 

patologias hepáticas exclusivas da gravidez, por serem deste grupo as mais 

comuns[2], e por estarem associadas a elevada morbilidade e mortalidade[3] 

merecem nesta revisão especial destaque. 

 As patologias hepáticas exclusivas da gravidez incluem a hiperemese 

gravídica (HG), a colestase intra-hepática da gravidez (CIHG), a pré-eclâmpsia 

(PE) onde se inclui o síndrome HELLP (Hemolyis, Elevated Liver enzymes, Low 

Platelet count) e a esteatose hepática da gravidez (EHG)[2].   

 Até há poucos anos algumas destas doenças revelavam-se fatais para a 

gestante e/ou para o feto[4]. Actualmente, a possibilidade de estabelecer de forma 

acurada e cada vez mais precoce o diagnóstico, aliada à melhoria dos cuidados 

médicos e obstétricos, determina a melhoria do prognóstico destas patologias. 

 

Metodologia 

Para a realização deste artigo de revisão, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica com recurso a bases de dados electrónicas, nomeadamente a 

Pubmed. Inicialmente e para direccionar a pesquisa, foram utilizadas as palavras-

chave acima apresentadas. Foram consultados artigos publicados entre o ano 

2000 e a actualidade. Os artigos seleccionados foram posteriormente organizados 

por nome e ano de publicação. A partir destes, a pesquisa foi direccionada para 

alguns artigos pertinentes de investigação na área, sem ter sido feita restrição ao 

ano de publicação dos mesmos. 
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Desenvolvimento  

Alterações fisiológicas normais da gravidez 

 É fundamental conhecer as variações clínicas, físicas e analíticas, que 

ocorrem durante uma gestação normal, para que, perante alterações patológicas 

estas sejam correctamente interpretadas[4]. 

 No decorrer da gravidez, existe um aumento do volume plasmático de 

aproximadamente 50%, o qual tem início em torno da sexta semana e atinge o 

seu máximo no segundo trimestre[1]. Em consequência desta alteração, observa-

se a diminuição da concentração sérica da albumina e anemia. Esta última ocorre 

porque, o aumento do número de eritrócitos durante a gestação (cerca de 20%), 

não é proporcional à expansão plasmática[4]. 

 Quanto às possíveis alterações do perfil hepático, estas são normalmente 

transitórias[5], regressando aos seus valores basais com o término da gestação. 

Na gravidez normal, os valores das aminotransferases, ou seja da alanina 

aminotransferase (ALT) e da aspartato aminotransferase (AST), não se alteram, o 

mesmo acontecendo com os níveis de bilirrubina e da gama-glutamil 

transpeptidase (GGT)[1]. A produção placentar de fosfatase alcalina, resulta num 

aumento de duas a quatro vezes o seu valor de referência[4]. 

 Durante o exame físico das gestantes, encontramos em cerca de 60% dos 

casos, telangiectasias e eritema palmar, resultantes do hiperestrogenismo próprio 

da gestação. O útero gravídico desloca o fígado superiormente, o que o torna não 

palpável. A gravidez não provoca alterações na histologia hepática[1,4].    

 

Patologias Hepáticas Exclusivas da Gravidez 

1. Hiperemese Gravídica 

1.1 Definição  

 Os vómitos e as náuseas são sintomas muito comuns na gravidez,  sendo 

a HG a sua forma mais severa de apresentação[6]. 

 Esta patologia caracteriza-se pela presença de náuseas e vómitos 

incoercíveis, que habitualmente conduzem a desequilíbrios hidro-electrolíticos, a 

perda ponderal igual ou superior a 5% e a défices nutricionais[1,7].  
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 Normalmente é auto-limitada, surge pela quinta semana de gestação, 

atinge o seu pico entre as oito e as doze semanas e resolve-se às dezoito 

semanas de gravidez[8]. Em cerca de 10% dos casos, a sintomatologia mantém-se 

durante toda a gestação, revertendo apenas após o parto[3,7]. 

 

1.2 Epidemiologia 

 A HG afecta 0,3 a 2% de todas as gestações, e representa a principal 

indicação para internamento hospitalar no início da gravidez[9].  É uma patologia 

com grande impacto socioeconómico, dado que implica elevado absentismo 

laboral[10]. 

 

1.3 Patogénese 

 A sua etiologia ainda não é totalmente compreendida, mas acredita-se ser 

multifactorial. Os factores etiológicos mais relevantes são os hormonais, os 

imunológicos e os genéticos. 

 Na HG, os níveis de gonadotrofina coriónica humana (hCG) encontram-se 

aumentados, o que estimula a função secretória do tracto gastrointestinal e a 

função tiroideia[3,7].  

 O hipertiroidismo acompanha 60% dos casos de HG, sendo uma situação 

de hipertiroidismo transitório[1]. A hormona estimulante da tiróide (TSH) e a hCG, 

assim como os respectivos receptores, possuem homologia estrutural, o que 

explica a reactividade cruzada, e consequentemente o hipertiroidismo 

transitório[11]. 

 Outros factores hormonais envolvidos na génese da HG são: a elevação 

dos níveis de estrogénio, a diminuição dos níveis de prolactina e a hiperactividade 

do eixo hipotálamo-hipófise-supra-renal[3]. 

 Dados disponíveis indicam que a HG, está associada a uma hiper 

reactividade do sistema imunológico[7,9]. Estão documentados níveis aumentados 

de: interleucina 6 (IL-6)[12], factor de necrose tumoral alfa[13], imunoglobulinas G e 

M e proteínas do complemento C3 e C4. A contagem de linfócitos[14], de células 

natural killer e de células T extra-tímicas é superior à normal[15]. 
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 Estudos apontam para um aumento da actividade plasmática da 5'-

nucleotidase, da adenosina desaminase sérica e da concentração da adenosina 

no plasma[16,17]. 

 Mais recentemente, colocou-se a hipótese da infecção pelo Helicobacter 

pylori está implicada na génese da HG[9,18]. A alteração do pH gástrico provocada 

pela elevação da hCG e pela própria gestação, em conjunto com alterações da 

imunidade celular e humoral facilitam a infecção por este agente[8]. 

 

1.4 Factores de risco 

 Estão documentados múltiplos factores de risco para a HG, onde se inclui: 

a maternidade em idade jovem, a gestação múltipla, a nuliparidade, o excesso de 

peso, as patologias trofoblásticas[4], a diabetes pré-gestacional, antecedentes 

pessoais de patologia psiquiátrica[1] e de HG[19].  

 O risco de recorrência nas gestações seguintes é de aproximadamente 

16%, sendo inferior (cerca de 10%) se houver mudança na paternidade, permissa 

que reforça a componente genética deste distúrbio[4]. 

  

1.5 Apresentação 

 Os sinais e sintomas à apresentação são geralmente inespecíficos.  As 

náuseas e os vómitos podem associar-se a desidratação, a acidose metabólica 

causada por um aporte nutricional deficiente, a alcalose  metabólica pela perda de 

ácido clorídrico e a hipocaliémia[20]. 

 As alterações laboratoriais passíveis de observação incluem a elevação da 

concentração sérica de ureia e de creatinina, e a diminuição do fosfato e do 

magnésio. Estes distúrbios resolvem-se com a cessação dos vómitos[1]. 

 O envolvimento hepático ocorre em 50 a 60% dos casos. A alteração mais 

comum, consiste na elevação das transaminases, sendo superior o aumento da 

ALT aquando comparação com o da AST[2,3]. Pode haver hiperbilirrubinemia 

ligeira (inferior a 4 mg/dL)[21], sendo a icterícia um achado raro[4]. A persistência 

destas alterações deve levantar diagnósticos alternativos[1]. 
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1.6 Complicações 

1.6.1 Complicações maternas 

 Apesar de na HG as complicações maternas serem pouco frequentes, 

estas podem ser a sua forma inicial de apresentação[9]. 

 Uma das complicações possíveis é a cetonúria, que varia entre ligeira e 

moderada. Esta resulta essencialmente da activação do metabolismo dos ácidos 

gordos, secundária a carências nutricionais e proteicas. 

 As necessidades aumentadas em relação ao metabolismo da glicose, 

aliadas a um aporte nutricional inadequado, tornam as gestantes com HG, 

susceptíveis a um défice de tiamina, o que ocorre em aproximadamente 60% dos 

casos. Levado ao extremo, este défice pode resultar na encefalopatia de 

Wernicke[8], que se manifesta pela tríade de ataxia, disfunção ocular e confusão. 

A remissão completa desta grave complicação ocorre em menos de metade dos 

casos, sendo elevado o número de gestantes com sequelas. 

 Excepcionalmente, a severidade dos vómitos pode resultar em ruptura 

esofágica e pneumomediastino[4,5]. Caso exista depleção de volume significativa, 

pode ocorrer  pancreatite e insuficiência renal aguda[4]. 

 

1.6.2 Complicações fetais 

 Dados disponíveis, indicam que quando a gestação é complicada pela HG, 

o feto tem maior probabilidade de nascer com baixo-peso, ser pequeno para a 

idade gestacional e ter uma hospitalização mais prolongada, sem no entanto ser 

afectada a sobrevivência perinatal[3,4]. Está descrita uma maior incidência, embora 

que ligeira, de algumas anomalias congénitas, tais como a criptorquidia, a 

displasia da anca e ainda o síndrome de Down[3]. 

 

1.7 Avaliação/Investigação 

 O diagnóstico de HG é essencialmente clínico, daí a importância da 

anamnese e do exame físico. 

 Os principais dados que permitem estabelecer o diagnóstico são o relato 

de três ou mais episódios de vómitos por dia, a perda ponderal superior a 5% ou 3 

Kg e a presença de cetonúria[1]. 

 A investigação deverá começar pela confirmação da gravidez intra-uterina 

e viável. Seguidamente, deverão ser avaliados os electrólitos séricos, a função 
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tiroideia, hepática e renal. Para que o estudo seja conclusivo, deverá incluir ainda 

um exame sumário da urina e um hemograma completo[8]. 

 A realização da biópsia hepática não está indicada. Quando executada, a 

histopatologia revela apenas alterações inespecíficas como esteatose e colestase 

ligeiras[1]. 

 

1.8 Diagnóstico diferencial 

 O diagnóstico da HG, é firmado pela exclusão de outras patologias que 

podem apresentar-se com um quadro clínico idêntico. 

 Muitos dos diagnósticos alternativos correspondem a patologias do sistema 

gastrointestinal como: hepatite, pancreatite, doença ulcerosa péptica, colecistite, 

apendicite e intussuscepção intestinal[4,8]. É importante lembrar, que nas 

gestantes os sinais de irritação peritoneal podem ser tardios e as dores 

abdominais geralmente são vagas[4].  

 Patologias endócrinas como a cetoacidose diabética e o hipertiroidismo 

não transitório devem ser descartadas[8], além de quadros infecciosos como as 

gastroenterites[4]. 

  

1.9 Tratamento 

 A HG é uma patologia normalmente auto-limitada e o seu tratamento é 

essencialmente de suporte, devendo adequar-se à gravidade do quadro clínico. 

Os principais objectivos são o controlo das náuseas e dos vómitos, a correcção 

de desequilíbrios hidro-electrolíticos e a prevenção de complicações[8]. 

 Os casos ligeiros podem ser controlados apenas com aconselhamento  

nutricional e algumas alterações no estilo de vida[20]. A gestante deve ser 

incentivada a evitar estímulos que provoquem náuseas. As refeições devem ser 

ligeiras e frequentes, ricas em hidratos de carbonos e com pouca gordura[3]. 

 Quando necessário corrigir a desidratação, realiza-se fluidoterapia 

intravenosa. 

 A terapêutica anti-emética de primeira  linha consiste nos anti-histamínicos, 

nomeadamente a prometazina e a proclorperazina. Outros medicamentos como a 

metoclopramida, o ondansetron e os corticóides, são opções viáveis[3,4]. 

 A suplementação com folatos e tiamina deve ser ponderada, sobretudo nos 

casos de vómitos com mais tempo de evolução[2,4,22]. Uma vez que na HG, a 
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administração de glicose potencia o risco de encefalopatia de Wernicke[1], esta 

deve ser acompanhada pela administração de tiamina[9]. 

 Em casos excepcionais, pode ser necessário recorrer à alimentação 

paraentérica total[9]. 

 Actualmente, para o tratamento desta patologia  estão disponíveis algumas 

opções alternativas como a raiz de gengibre e a acunpuntura, cujos resultados 

parecem favoráveis[6]. 

 

2. Colestase intra-hepática da gravidez 

2.1 Definição 

 A CIHG, também denominada colestase obstétrica é a patologia hepática 

exclusiva da gestação mais comum em mulheres normotensas[23-25]. 

 Caracteriza-se pela presença de prurido e elevação dos ácidos biliares, na 

ausência de outra patologia hepática[23]. Normalmente, o prognóstico materno é 

bastante favorável, porém está associada a complicações fetais graves[3,25]. 

 Geralmente, ocorre na segunda metade da gravidez[1], sendo que, em 

cerca de 80% dos casos acontece após as 30 semanas[23]. Excepcionalmente, 

surge numa fase mais precoce da gestação, sobretudo quando há história de 

colestase familiar. Estes casos estão associados a maior severidade e a pior 

prognóstico fetal[9]. 

  

2.2 Epidemiologia 

 A incidência da CIHG tem grande variabilidade geográfica e étnica. É mais 

elevada na América do Sul, nomeadamente na Bolívia e no Chile, onde em 1975 

rondava os 15,6%. Recentemente, e por causas desconhecidas este valor tem 

diminuído para os 4,0 a 6,5%[2]. 

 Nos países escandinavos, onde foi primeiramente descrita, a incidência 

varia entre os 1 e os 2%. Esta percentagem é mais baixa na restante Europa e 

nos Estados Unidos onde permanece abaixo dos 1%[21].  
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2.3 Factores de risco 

 Na literatura estão enumerados diversos factores de risco. Nestes, incluem-

se os antecedentes pessoais de colestase durante a toma de contraceptivos orais, 

a história familiar de colestase, a multiparidade, a gestação múltipla, a idade 

materna avançada, a história pessoal e/ou familiar de litíase biliar e a infecção 

pelo vírus da hepatite C[1,3,23]. 

 A CIHG está associada a um risco de recorrência nas futuras gestações na 

ordem dos 40 a 60% [24]. 

 

2.4 Patogénese 

 A CIHG tem uma etiologia multifactorial para a qual contribuem factores 

genéticos, hormonais e ambientais.  

 Quanto à componente genética, vários genes parecem envolvidos, 

nomeadamente aquele que codifica para o transportador hepático de fosfolípidos 

(ABCB4), para o transportador de aminofosfolípidos (ATP8B1) e finalmente para a 

bomba exportadora de sais biliares ( ABCB11)[2]. Destes, o gene mais investigado 

é o ABCB4. Este gene é o responsável pela codificação da multidrug resistance 3 

p-glycoprotein (MDR3), que normalmente faz o transporte da fosfatidilcolina, 

através da membrana canicular até à bílis. Caso existam mutações neste gene, o 

normal transporte de fosfolípidos para a bílis fica comprometido e há lesão  da 

membrana canicular, o que por sua vez induz a colestase[2]. Estima-se que cerca 

de 15% dos casos de CIHG sejam causados por mutações neste gene[26]. 

 Actualmente, é certo que os estrogénios estão envolvidos na génese da 

CIHG[2,3]. Esta hipótese é validada, pelo facto desta patologia ocorrer na segunda 

metade da gestação, altura em que os níveis desta hormona são mais elevados[24] 

e ainda porque há maior incidência nas gestações múltiplas[3]. A progesterona e o 

seu metabolismo são também causas para esta doença[2]. 

 Alguns dos factores exógenos implicados na génese da CIHG, são os  

défices de selénio, a sazonalidade e a infecção pelo vírus da hepatite C (VHC)[23].  

 Os níveis de selénio diminuem durante a gestação e sabe-se que o seu 

aporte alimentar é baixo no Chile e na Finlândia, países onde a incidência desta 

patologia é elevada. Quando comparados os níveis de selénio de gestantes com 

CIHG com os níveis de gestantes saudáveis, estes são inferiores nas primeiras. 
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 A incidência desta patologia é maior nos meses de Inverno, época em que 

os níveis de selénio são inferiores. 

 Nas gestantes acometidas pela CIHG há maior taxa de infecção pelo VHC. 

Nestes casos a patologia colestática desenvolve-se numa fase mais precoce da 

gravidez[23].  

  

2.5 Apresentação 

 O prurido é sintoma cardinal da CIHG, estando presente em 95% dos 

casos[23,24]. Surge normalmente após as 25 semanas de gestação, é de instalação 

insidiosa e agrava com o avançar da gravidez[1,23]. Afecta sobretudo as palmas 

das mãos e as plantas dos pés, mas pode atingir outras áreas corporais ou até 

ser generalizado[23,24]. Não está associado a alterações dermatológicas além das 

lesões de coceira[25]. Frequentemente há agravamento nocturno que pode causar 

distúrbios do sono[23,24]. Podem ser utilizadas escalas para quantificação da 

intensidade do prurido e assim monitorizar a eficácia do tratamento, uma vez que 

este é um sintoma muito subjectivo[2]. 

 A icterícia afecta cerca de 10% a 15% das gestantes com CIHG e 

manifesta-se uma a quatro semanas após a instalação do prurido[27]. Geralmente 

é ligeira, está associada a níveis de bilirrubina não superiores a 6 mg/dL e não 

agrava com o avanço da gestação[23]. A presença de icterícia na ausência de 

prurido é um achado raro[2,9]. 

 A gestante pode manifestar sintomas constitucionais como fadiga e 

anorexia[3]. Adicionalmente pode haver dor epigástrica, colúria, acolia fecal e 

esteatorreia secundária à má absorção de gorduras[3,23,24]. 

 Quanto às alterações da função hepática, não é clara a sua relação com a 

instalação do prurido. Estão descritos casos em que as alterações do perfil 

hepático são precedentes, simultâneas ou posteriores ao prurido[23]. As alterações 

mais comuns consistem no aumento das transaminases e dos ácidos biliares 

séricos[27].  

 As aminotransferases estão alteradas em aproximadamente 60% das 

doentes com CIHG[3] podendo estar elevadas até vinte vezes o valor referência[1]. 

Existe um predomínio da ALT[24], sendo assim um dos testes mais sensíveis para 

o diagnóstico da patologia em causa[2]. 
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 Os ácidos biliares séricos, podem estar dez a vinte e cinco vezes mais 

elevados que os seus valores esperados[3]. Existe correlação entre o aumento dos  

seus valores e as complicações fetais[28]. 

  A GGT permanece normal ou ligeiramente elevada. Um possível aumento 

da fosfatase alcalina não é valorizável dado que a própria gravidez pode 

proporcionar esta alteração.  

 O défice de vitamina K pode resultar na elevação do tempo de 

protrombina[2].  

 Normalmente, há resolução espontânea do prurido nas primeiras 48 horas 

após o parto enquanto as alterações analíticas se resolvem nas duas a oito 

semanas seguintes[23]. 

   

2.6 Complicações 
2.6.1 Complicações maternas 

 A CIHG geralmente está associada a um prognóstico materno favorável. 

 A má absorção da vitamina K pode levar a um aumento do tempo de 

protrombina e caso este não seja corrigido pode complicar-se com hemorragias 

pós-parto. 

 Nas mulheres afectadas pela CIHG, a colestase pode recorrer com a 

utilização de contraceptivos orais e/ou com a terapia hormonal de substituição[25]. 

 

2.6.2 Complicações fetais 

 A CIHG está associada a considerável morbilidade e mortalidade perinatais.  

 Não existem explicações concretas para a ocorrência das complicações 

fetais, mas estas parecem relacionar-se com a elevação dos ácidos biliares 

séricos. Estes induzem a contracção das veias coriónicas placentares e 

aumentam a sensibilidade do miométrio à acção da oxitocina[23]. 

 Um estudo recente, mostra que o risco de algumas complicações fetais 

aumenta 1 a 2% por cada aumento de um μmol/L dos ácidos biliares séricos. O 

risco é significativo quando os valores de ácidos biliares séricos ultrapassam os 

40 μmol/L[25,28]. 

 A principal complicação consiste na prematuridade, cuja incidência varia 

entre os 19 e os 60%[29]. Pode ainda ocorrer morte intra-uterina (0,4 a 4,1%), 



Patologias Hepáticas Exclusivas da Gravidez 

Cátia Gonçalves 

 

13 
 

sofrimento fetal (22 a 33%), aspiração de mecónio (˃ 27%) e bradicardia fetal 

(˃14%)[23,27]. 

 A taxa, de abortamento e de malformações, não está aumentada nesta 

patologia[23]. 

 

2.7 Avaliação/ Investigação 

 A abordagem inicial da gestante com história clínica sugestiva de CIHG, 

deve incluir além do exame físico, exames complementares que permitam 

consolidar o diagnóstico.  

 Devem ser realizados testes hepáticos, que incluam a bilirrubina directa, o 

tempo de protrombina, as transaminases, a GGT e os ácidos biliares séricos[2]. 

Actualmente, a elevação dos ácidos biliares séricos é considerada o marcador 

mais sensível para estabelecer o diagnóstico desta patologia, concretamente o 

aumento do ácido cólico ou o rácio entre o ácido cólico e o ácido 

quenodesoxicólico[30]. O estudo destas grávidas, deve ainda incluir a realização 

de serologias para a exclusão de infecção pelos vírus da hepatite A, B, C e 

citomegalovírus, assim como a avaliação da função renal e hemograma completo 

com plaquetas[25,27]. A ecografia abdominal permite a visualização da morfologia 

hepática e vias biliares principais[4,27]. 

 Geralmente, não é necessária a realização de biópsia hepática para que o 

diagnóstico de CIHG seja estabelecido. Quando realizada, esta revela colestase 

centrilobular sem inflamação associada e deposição de aglomerados de bílis nos 

hepatócitos e canalículos[3]. 

  

2.8 Diagnóstico Diferencial 

 Para estabelecer com segurança o diagnóstico de CIHG é necessário 

excluir patologias que possam cursar com sinais e sintomas semelhantes. 

  Assim, na presença de prurido e sem icterícia associada devem ser 

consideradas patologias dermatológicas como o eczema, a escabiose e reacções 

alérgicas[23].  

 A elevação das transaminases obriga a descartar as hepatites virais 

agudas, tóxicas ou auto-imunes.  
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 Na presença de icterícia, devem ser excluídas outras patologias 

colestáticas, como a coledocolitíase, a cirrose biliar primária e a colangite 

esclerosante[4]. 

 Não menos importante, é a distinção entre a CIHG e as outras patologias 

hepáticas exclusivas da gravidez, dado que a abordagem e o prognóstico é 

distinto em cada uma delas[25]. 

  

2.9 Tratamento 

 O objectivo do tratamento da CIHG, consiste em obter o alívio sintomático 

da gestante e garantir, na medida do possível, um bom prognóstico fetal.  

 Actualmente, o ácido ursodesoxicólico (UDCA), um ácido biliar hidrofílico,  

é o tratamento de eleição, na posologia de 500 mg, duas vezes ao dia ou 15 

mg/Kg/dia. Este fármaco permite a diminuição do prurido, a melhoria das 

alterações dos testes hepáticos e permite o prolongamento da gravidez,  

reduzindo assim a prematuridade. É bem tolerado pela mulher e não está 

associado a reacções adversas materna e/ou fetais[2,25]. 

 A colestiramina (8 a 16 g/dia), é outra das opções viáveis[25]
. Apesar desta 

escolha terapêutica resultar em alívio do prurido, não há diminuição dos níveis de 

ácidos biliares e pode até haver agravamento do défice de vitamina K[1]. 

 Podem ainda ser utilizados outros fármacos, nomeadamente o S-adenosil-

L-metionina e a dexametasona. Porém, estes mostram-se muito menos efectivos 

que o UDCA. 

 Todas as gestantes com diagnóstico de CIHG devem ser suplementadas 

com vitamina K[9]. 

 Em casos de maior gravidade, e de forma a evitar a morte fetal intra-uterina, 

pode ser necessário induzir o parto prematuramente[30]. A decisão deverá ser 

tomada, caso a caso, ponderando os riscos da prematuridade e as possíveis 

complicações inerentes a esta patologia. 
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3. Esteatose Hepática da Gravidez 

3.1 Definição 

 A EHG é uma patologia rara, cuja descrição foi feita pela primeira vez em 

1940[2]. É uma hepatopatia mitocondrial primária[31] e representa uma urgência 

médica e obstétrica[1]. 

 Caracteriza-se pela presença de esteatose hepática microvesicular, sem 

inflamação ou necrose associada[32], que pode evoluir rapidamente para 

insuficiência hepática[1]. Ocorre habitualmente no terceiro trimestre da gestação, 

mais concretamente entre as 30 e as 38 semanas. Contudo, estão descritos 

casos no fim do segundo trimestre[2] e outros no período pós-parto imediato[32]. 

 A maioria das mulheres acometidas recupera nas primeiras semanas após 

o parto[33] e permanece sem sequelas[2]. 

 

3.2 Epidemiologia 

 A incidência da EHG varia entre uma em cada dez mil a uma em cada 

quinze mil gestações[3]. Estes valores não variam com a idade materna,  

diferentes etnias ou áreas geográficas[4,33]. 

 Tem-se assistido a uma diminuição da mortalidade materna associada a 

esta patologia. Em 1970, esta rondava os 90% e actualmente está estimada entre 

os 0 e os 12,5%[3,34]. Esta alteração deve-se ao diagnóstico precoce das formas 

ligeiras, à melhoria dos cuidados prestados aos casos de maior severidade e à 

antecipação do parto.  

 Até 1985, a taxa de mortalidade fetal era superior a 50%[9]. A possibilidade 

de antecipar o parto, permitiu melhorar o prognóstico fetal e reduzir a taxa de 

mortalidade para os actuais 23%[3]. 

 Em cerca de 65% dos casos há necessidade de internamento nos cuidados 

intensivos ou numa unidade especializada em patologias hepáticas, com uma 

taxa de mortalidade associada de 1,8%[34]. 

  

3.3 Factores de risco 

 Há uma maior incidência da EHG em mulheres nulíparas, nas com 

gestação múltipla[3] e ainda quando o feto é do sexo masculino. A morbilidade 
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fetal varia de acordo com o sexo, sendo superior no sexo masculino (3:1)[9,35].

 Pode haver recorrência nas gestações seguintes[2]. 

 

3.4 Patogénese 

 A etiologia da EHG não está totalmente esclarecida, mas têm sido feitos 

avanços recentes no sentido de clarificar as dúvidas existentes.  

 Na década de 90, colocou-se a hipótese desta patologia estar associada a 

defeitos hereditários na beta-oxidação dos ácidos gordos[2]. Este processo 

acontece nas mitocôndrias e permite obter energia a partir da oxidação dos 

ácidos gordos livres. A deficiência na long-chain 3-hydroxyacyl-CoA 

dehydrogenase (LCHAD), a terceira enzima do referido processo, resulta na 

acumulação de ácidos gordos de cadeia de média e ácidos gordos de cadeia 

longa, e assim está implicada na génese da EHG[33,35]. Estão descritas diferentes 

mutações no gene que codifica a LCHAD e que estão associadas à EHG. Dessas, 

a mais estudada é a mutação G1528C[36].  

 Regra geral, nas mulheres heterozigotas para estas mutações, a oxidação 

dos ácidos gordos não está alterada. Porém, caso o feto seja homozigoto para 

tais mutações, há uma acumulação dos ácidos gordos que retornam à circulação 

materna. A sobrecarga de ácidos gordos e consequentemente de triglicerídeos, 

leva à deposição de gordura no fígado materno e a alterações da função 

hepática[3,35]. Em cada cinco gestações complicadas pela EHG, uma será 

causada por deficiências na oxidação de ácidos gordos[4]. 

 

3.5 Apresentação 

 A EHG é uma patologia rara, grave, com rápida progressão e que pode ser 

fatal se não prontamente diagnosticada e abordada.  

 As suas manifestações iniciais, são geralmente inespecíficas e incluem 

náuseas, vómitos, dores abdominais no quadrante superior direito e epigastro, 

cefaleias e anorexia[2,4]. 

 Os casos mais severos, cursam com manifestações sistémicas como 

insuficiência renal aguda, encefalopatia, pancreatite e coagulopatia[35]. Os 

distúrbios da coagulação podem resultar em hemorragias agudas, concretamente 

hematemeses e hemorragia vaginal[4]. 
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 Cerca de metade das gestantes acometidas pela EHG, apresentam 

hipertensão e proteinúria; as quais por serem características das patologias 

hipertensivas da gravidez, dificultam o diagnóstico diferencial. Acredita-se que a 

PE, o síndrome HELLP, a púrpura trombocitopénica trombótica e a EHG, sejam 

diferentes espectros de uma mesma doença[33,35]. 

 Ao exame físico, as dimensões hepáticas revelam-se normais ou 

diminuídas[2], e a palpação do quadrante superior direito mostra-se dolorosa.  

 As alterações analíticas mais comuns, são a elevação das 

aminotransferases que pode atingir as 1000 UI/L, o aumento da bilirrubina, e da 

fosfatase alcalina e a hipoalbuminemia[3,4,33]. O grau de elevação das 

transaminases não está associado à gravidade da disfunção hepática[4]. 

 O hemograma normalmente revela leucocitose com neutrofilia e 

trombocitopenia com ou sem coagulação intravascular disseminada (CID) 

associada[3,33]. Adicionalmente, pode haver elevação da ureia, da creatinina, do 

ácido úrico e da amónia[33]. 

 A hipoglicemia, quando presente, é considerada um sinal de mau 

prognóstico[1]. 

 

3.6 Complicações 

3.6.1 Complicações maternas 

 Existem diversas complicações, que podem de alguma forma agravar o 

prognóstico da EHG. As mais precoces, incluem a insuficiência renal, a 

pancreatite aguda, a hipoglicemia e a infecção[4,32]. A encefalopatia, geralmente 

surge numa fase mais avançada da doença.  

 Os factores independentes de mortalidade materna são CID, o aumento do 

tempo de protrombina e a hipoalbuminemia. Esta última resulta na diminuição da 

pressão oncótica, que pode complicar-se com diminuição da taxa filtração 

glomerular, edema cerebral e consequente encefalopatia[37]. 

 

3.6.2 Complicações fetais 

 A acumulação de ácidos gordos nas mitocôndrias, resultante da deficiência 

na beta-oxidação, origina degeneração e infiltração de gordura nas fibras 
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musculares. Consequentemente, os recém-nascidos cuja gestação foi complicada 

por esta patologia, têm maior risco de cardiomiopatias e miopatias[32]. 

 Habitualmente, as deficiências na LCHAD hereditárias manifestam-se 

clinicamente no período neo-natal ou na primeira infância. Devido à esteatose 

progressiva dá-se o aumento das dimensões hepáticas. O metabolismo da 

bilirrubina pode estar alterado e manifestar-se com icterícia de instalação 

gradual[32].  

 Há um risco acrescido de neuropatias, hipoglicemia não cetósica, 

insuficiência hepática e até mesmo morte[3]. 

 A gravidade e a possibilidade de recorrência da EHG, justifica a 

necessidade de realizar testes para detecção de anomalias na beta oxidação de 

ácidos gordos no recém-nascido e nos seus progenitores. 

 Nas gestações seguintes a uma complicada pela EHG, deve ser realizado 

um diagnóstico pré-natal de defeitos na oxidação de ácidos gordos por forma a 

evitar possíveis complicações[36]. 

3.7 Avaliação/Investigação 

 Para estabelecer o diagnóstico de EHG é fundamental uma anamnese e 

exame físico cuidados, complementados por dados laboratoriais e imagiológicos 

pertinentes.  

 Inicialmente é fundamental a avaliação de: função hepática,  transaminases, 

glicemia, creatinina, ureia, amónia e ácido úrico sérico. O estudo destas gestantes 

deve incluir o hemograma completo com plaquetas[2,4]. 

 O recurso à ecografia e à tomografia computorizada abdominais é de 

utilidade limitada no diagnóstico da EHG, dado que neste contexto têm baixa 

sensibilidade e especificidade[35]. Apesar da sensibilidade da tomografia 

computorizada ser superior à da ecografia, em cerca de metade dos casos não 

detecta qualquer alteração hepática[2]. A imagiologia revela-se particularmente 

importante na exclusão de diagnósticos alternativos como a isquemia e o 

hematoma hepáticos[4]. 

 Apesar da biópsia hepática ser o exame de referência para o diagnóstico 

da EHG, é realizada apenas excepcionalmente. Isto deve-se aos riscos inerentes 

a este procedimento, principalmente na presença de coagulopatia[4]. Quando é 

imperativa a sua realização, a histopatologia revela a presença de esteatose 
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microvesicular no citoplasma dos hepatócitos, sem necrose ou inflamação 

associadas[9]. Podem ainda estar presentes depósitos de bílis compatíveis com 

colestase. A microscopia electrónica pode revelar alterações não específicas, nas 

dimensões e na morfologia mitocondriais. No pós-parto há reversão das 

alterações patológicas do fígado, não havendo normalmente evolução para 

cirrose hepática[2]. 

  

3.8 Diagnóstico diferencial 

 A gravidade da EHG, fundamenta a importância de estabelecer o seu 

diagnóstico de forma rápida e precisa. Para que isto seja possível, é necessário 

excluir alguns diagnósticos alternativos. 

 Esta patologia apresenta sinais e sintomas sobreponíveis aos da PE/ 

síndrome HELLP. Em comum, têm o facto de ocorrerem no terceiro trimestre da 

gestação e de as suas manifestações iniciais serem inespecíficas. Ambas podem 

cursar com elevações das transaminases, insuficiência renal, trombocitopenia e 

CID. Cerca de metade das gestantes com EHG desenvolvem hipertensão e 

proteinúria.  

 Apesar das semelhanças, existem achados clínicos e analíticos que 

permitem destrinçar com alguma segurança estas patologias[32,38]. 

 De forma geral, a EHG apresenta-se mais abruptamente aquando 

comparada com a PE cuja evolução pode variar entre dias a semanas[35]. A 

presença de hipoglicemia é praticamente exclusiva da EHG. A icterícia, o 

aumento do tempo de protrombina e a elevação da amónia, que está presente em 

cerca de 50% dos casos de EHG, reforçam este diagnóstico[4,34]. 

 A histologia hepática também revela diferenças entre estas entidades. 

Enquanto a da EHG caracteriza-se pela infiltração de gordura nos hepatócitos, a 

da PE/síndrome de HELLP distingue-se pela presença de necrose hepatocelular, 

hemorragias periportais e deposição de fibrina[4,33]. 

 É importante excluir a CIHG dado que estas patologia partilham 

manifestações como a icterícia. As náuseas, os vómitos, a insuficiência hepática e 

a CID não são comuns na CIHG, enquanto o prurido é característico desta 

patologia[35]. 
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 A hepatite viral, está incluída nos diagnósticos diferenciais da EHG, uma 

vez que é a principal causa de icterícia durante a gestação[37]. Para a sua 

exclusão, a anamnese deve incluir a história de exposição a factores de risco e 

devem ser realizadas as serologias adequadas[4]. As hepatites virais, cursam com 

elevação das transaminases muito superior à que ocorre na EHG. Além disso, a 

hepatite viral não está associada a elevação do ácido úrico nem a manifestações 

de PE[35,37]. 

 

3.9 Tratamento 

 O único tratamento efectivo para a EHG é o parto, que deve ser realizado 

logo que possível. O atraso no diagnóstico e consequentemente no parto, pode 

resultar em hemorragia, insuficiência hepática aguda com encefalopatia e até 

morte fetal intra-uterina.  

 Antes do parto, devem estar estabilizados alguns parâmetros como a 

hipertensão, a hipoglicemia, os distúrbios electrolíticos e as coagulopatias. Em 

caso de falência multi-orgânica a gestante deve ser admitida numa unidade de 

cuidados intensivos[35]. 

 Quanto à via do parto, esta deve ser decidida pela equipa obstétrica, tendo 

em conta todo o contexto clínico. 

 Caso a gestante já se encontre em trabalho de parto e apresente um bom 

estado geral, pode optar-se pela via vaginal, desde que assegurada uma cuidada 

monitorização materna e fetal. 

 Nos casos de maior gravidade, em que o parto é uma urgência, opta-se 

pela cesariana, com anestesia regional de forma a minimizar o dano hepático[37]. 

 O pós-parto pode ser marcado por múltiplas complicações. A hipoglicemia 

ocorre em 17 a 100% dos casos e deve ser evitada pela infusão contínua de 

glicose a 10%[4,39]. A CID pode persistir durante algum tempo após o parto e 

justificar a necessidade diária de administração de derivados hemáticos[35] 

  A insuficiência renal aguda pode ser corrigida pela fluidoterapia[39]. Em 

casos mais severos pode ser necessário recorrer à diálise[4]. 

 Excepcionalmente, pode ser indispensável o transplante hepático[4]. Esta 

opção está reservada para os casos de: encefalopatia hepática, acidose 

metabólica grave, agravamento da coagulopatia ou ruptura hepática complicada 

por necrose[35]. 



Patologias Hepáticas Exclusivas da Gravidez 

Cátia Gonçalves 

 

21 
 

 Normalmente, a função hepática começa a ser restaurada em poucos dias 

e a normalização do tempo de protrombina é o primeiro indício dessa 

recuperação[4,39]. 

 

4. Pré-eclâmpsia/Eclâmpsia e Síndrome  HELLP 

4.1 Definição 

 A PE, está incluída nas patologias hipertensivas da gravidez, que além 

desta, incluem a hipertensão crónica, a hipertensão gestacional e a PE 

sobreposta à hipertensão crónica. Estas patologias, partilham os valores 

tensionais iguais ou superiores a 140/90mmHg[40]. 

 A PE é uma patologia multi-sistémica, que pode ter repercussões renais, 

neurológicas, hematológicas e hepáticas[1]. Ocorre normalmente na segunda 

metade da gestação e caracteriza-se pela hipertensão de novo associada 

proteinúria, que regridem após o parto[3]. Para validar o diagnóstico, a proteinúria 

deverá ser ≥ 300 mg em 24 horas[2,41]. Actualmente, os edemas já não pertencem 

aos critérios de diagnóstico de PE[1]. 

 Esta patologia pode ser classificada em moderada ou severa, o que implica 

necessariamente diferenças na sua abordagem. Para que seja considerada 

severa devem estar presentes um ou mais dos seguintes critérios: pressão arterial 

sistólica ≥160 mmHg, pressão arterial diastólica ≥ 100 mmHg, proteinúria superior 

a 5g em 24 horas, alterações visuais ou neurológicas, dor abdominal localizada 

no epigastro ou quadrante superior direito, alteração da função hepática, edema 

pulmonar, trombocitopenia, oligúria inferior a 500 ml/24 horas e ainda restrição do 

crescimento fetal[40]. 

 As convulsões tónico-clónicas generalizadas numa gestante com 

diagnóstico de PE indica progressão para eclâmpsia. Para que tal diagnóstico 

seja seguro é obrigatório excluir outras causas para tais sintomas[3,41]. 

 O síndrome HELLP, na opinião de alguns autores, é uma entidade 

independente da PE[9], enquanto para outros é uma variante severa da mesma, 

compatível com lesão hepatocelular[41]. Na verdade, na literatura estão descritos 

casos associados a PE e outros sem relação com esta patologia[4]. 

 

4.2 Epidemiologia 



Patologias Hepáticas Exclusivas da Gravidez 

Cátia Gonçalves 

 

22 
 

 As patologias hipertensivas da gravidez afectam 5 a 10% das gestações. 

Actualmente, e segundo a Organização Mundial de Saúde, são a principal causa 

isolada de morte materna, respondendo por aproximadamente 16% das mesmas 

nos países industrializados[41,42]. 

 Estima-se que a PE complique  2 a 7% de todas as gestações[2]. Nos 

países desenvolvidos, a mortalidade materna atribuída a esta patologia é 

praticamente nula, enquanto nos países em desenvolvimento pode atingir os 15 a 

20%. Por sua vez, a mortalidade fetal está calculada em 1 a 2%[3]. 

 A maioria das gestantes afectadas pela PE não tem atingimento hepático. 

Contudo, em cerca de 70% das mortes relacionadas com esta doença o seu 

envolvimento é documentado[4]. 

 O síndrome HELLP complica entre 0,5 a 0,9% de todas gestações e cerca 

de 10 a 20% daquelas que cursam com PE severa. A proteinúria acompanha 

mais de 75% dos casos, enquanto a hipertensão está presente em 50 a 60% das 

vezes[42]. Aproximadamente 70% dos casos ocorrem antes do parto, mais 

concretamente entre as 27 e 37 semanas de gestação. No pós parto, 

normalmente acontece nas primeiras 48 horas[43]. 

 A mortalidade materna associada ao síndrome HELLP ronda os 2%, 

enquanto a mortalidade perinatal é de 33%. O risco de recorrência está estimado 

nos 3,4%[5]. 

 

4.3 Factores de risco 

 Estão em maior risco de desenvolver PE, as gestantes nos extremos 

etários, as nulíparas, as obesas, as com resistência à insulina e com 

antecedentes pessoais ou familiares desta patologia[1,3,9]. A incidência é maior nas 

mulheres com algumas patologias anteriores à gravidez como a diabetes, a 

hipertensão, o síndrome anti-fosfolipídico e  as trombofilias[9,40,41].  

 Por outro lado, o síndrome HELLP afecta sobretudo multíparas, 

causasianas e gestantes com idade mais avançada[44,45]. 

4.4 Patogénese 

 A PE, caracteriza-se pela presença de vasoconstrição, disfunção endotelial, 

activação da cascata de coagulação, distúrbios metabólicos e aumento da 
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resposta inflamatória. A sua etiologia não está totalmente clarificada, mas 

acredita-se que a placenta tenha um papel fundamental na mesma[46]. 

 Apesar de se manifestar apenas na segunda metade da gravidez, o 

processo subjacente à PE inicia-se muito mais cedo, com os defeitos na invasão 

trofoblástica. Estas alterações resultam em inadequação do suprimento 

sanguíneo e stress oxidativo do tecido placentário. Com o avançar da gestação, 

há crescimento fetal e aumento das necessidades de oxigénio, o que condiciona  

isquemia da unidade feto-placentar.  

 Nas gestações afectadas pela PE e ao contrário do que acontece nas 

restantes, não há diminuição da resistência vascular sistémica e há maior 

sensibilidade ao vasoespasmo, o que resulta em isquemia e lesão de órgãos 

como o rim e o fígado. 

 O desequilíbrio entre factores angiogénicos e anti-angiogénicos está 

implicado na genése das manifestações sistémicas. Presentemente, defende-se 

que o stress oxidativo placentar leva a produção aumentada do sFlt-1, um 

receptor solúvel para as moléculas do factor de crescimento endotelial vascular e 

para o factor de crescimento placentar. Está também descrita a elevação da 

endoglina, um dos componentes do receptor endotelial do factor de crescimento 

tumoral. A ligação dos factores de crescimento, aos respectivos receptores, 

resulta na sua inibição, o que condiciona a hemostase endotelial e desta forma 

todo o espectro de manifestações sistémicas da PE[9,42,46]. 

 

4.5 Apresentação 

 A apresentação inespecífica e variável da PE reflecte a sua natureza multi-

orgânica.  

 Usualmente estão presentes cefaleias, vómitos, epigastralgias, edemas e 

os distúrbios visuais como diplopia e escotomas. Situações de maior gravidade 

podem cursar com necrose renal, edema pulmonar, CID e hemólise 

microangiopática. O acometimento neurológico pode traduzir-se por edema 

cerebral, convulsões e cegueira cortical[9]. 

 Em 20 a 30% dos casos de PE, há elevação das transaminases até dez a 

vinte vezes o valor de referência. O aumento da bilirrubina é moderado e a 
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elevação da fosfatase alcalina poderá ser superior ao esperado na gestação. A 

função hepática geralmente não é afectada[3,9]. 

  O espectro de envolvimento hepático na PE, inclui as hemorragias 

periportais, os hematomas e a ruptura hepática além do síndrome HELLP.  

 A apresentação deste síndrome é muito variável; a gestante pode estar 

assintomática ou apresentar manifestações multi-sistémicas. Em cerca de metade 

dos casos, o único sintoma de apresentação é a dor abdominal, cuja localização 

varia entre o epigastro, o quadrante superior direito e a região subesternal[2]. 

Outros sintomas comuns são as náuseas e os vómitos. Excepcionalmente pode 

ocorrer insuficiência renal, diabetes insipidus e síndrome anti-fosfolipídico[3].  Em 

aproximadamente 5% dos casos há icterícia[2].  

 Algumas manifestações mais tardias e graves são a CID, o edema 

pulmonar, o descolamento da retina e o descolamento prematuro da placenta[3]. 

 Para que o diagnóstico de síndrome de HELLP seja confirmado, não é 

obrigatório estarem presentes todas as suas características. Algumas gestantes 

podem apresentar apenas duas destas alterações, sendo a elevação das 

transaminases, a mais constante[2]. 

 As alterações laboratoriais esperadas no síndrome HELLP, incluem a 

elevação da bilirrubina até os 5 mg/dL, das transaminases entre as 20 e as 70 

UI/L e os níveis de lactato desidrogenase superiores a 600 UI/L. Normalmente há 

trombocitopenia, com plaquetas inferiores a 100.000 unidades por mL. Na maioria 

dos casos, há regressão destas alterações nas primeiras 48 horas após o parto[3]. 

 A ruptura hepática associa-se a sinais e sintomas de gravidade como dor 

abdominal severa, instabilidade hemodinâmica e até choque[2]. 

 

4.6 Complicações 

4.6.1 Complicações maternas 

4.6.1.1 Precoces 

 A PE, em todo o seu espectro, continua a ser uma patologia com 

significativa morbilidade.  

 Os poucos casos que ocorrem durante o segundo trimestre, estão 

associados a um importante aumento do risco de morbilidade e mortalidade 

materna e fetal. O aumento do risco da morte materna é muito expressivo quando 
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comparados os casos que ocorrem entre as 20 e as 32 semanas com aqueles 

que ocorrem nas semanas seguintes[47]. 

 Algumas das complicações precoces observadas são o descolamento 

prematuro da placenta, a insuficiência renal, o edema pulmonar e o acidente 

vascular cerebral[3]. 

 A PE e particularmente o síndrome HELLP podem complicar-se pela 

formação de hematomas hepáticos subcapsulares e pela sua possível ruptura, 

podendo estes eventos ocorrer durante a gestação ou após o parto[2,48,49]. A 

mortalidade associada à ruptura hepática, no síndrome HELLP, varia entre os 16 

e os 59%, o que justifica a necessidade de tratamento urgente, que em alguns 

casos consiste no transplante hepático[49]. 

 A CID é uma das complicações mais graves do síndrome HELLP. Está 

presente em cerca de 38% dos casos e intimamente relacionada com o 

descolamento da placenta[43]. 

  

4.6.1.2 Tardias 

 Presentemente, está estabelecida uma relação consistente entre a PE e o 

risco de patologias cardiovasculares e metabólicas a longo prazo. As mulheres 

cuja gestação foi complicada por esta patologia, têm o dobro do risco para doença 

cardíaca isquémica, enfarte e tromboembolismo venoso. O risco de hipertensão 

crónica é três a quatro vezes mais elevado nestas mulheres, enquanto o de 

diabetes é 2,9 vezes superior.[40, 50-52]. 

 

4.6.2 Complicações fetais 

 As principais complicações fetais são a restrição do crescimento intra-

uterino, a prematuridade e a morte[53]. Os recém-nascidos de gestações 

complicadas por PE têm maior probabilidade de ter um baixo índice de Apgar, 

convulsões febris, encefalopatia e internamento prolongado na unidade de 

cuidados intensivos neonatais[40]. 
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4.7 Avaliação/ Investigação 

 Durante a gestação, todas as consultas obstétricas devem incluir a 

avaliação da pressão arterial. Para que o diagnóstico de PE seja estabelecido é 

necessário documentar a pressão arterial sistólica ≥ 140 mmHg e/ou pressão 

arterial diastólica ≥ 100 mmHg, em pelo menos duas avaliações espaçadas por 4 

a 6 horas[3]. Além da hipertensão, deve ser documentada a presença de 

proteinúria, que deverá ser superior a 300 mg/dL. Assim, e na suspeita de PE, 

deverá ser feita uma colheita de urina de 24 horas. Adicionalmente, deve ser 

realizado um hemograma completo com plaquetas e avaliadas as enzimas 

hepáticas, a função hepática e renal, o ácido úrico e ainda a lactato 

desidrogenase[40]. 

 O diagnóstico de síndrome HELLP estabelece-se sobretudo pela clínica e 

pelas alterações laboratoriais. 

  O esfregaço de sangue periférico habitualmente documenta a presença de 

esquizócitos, um achado compatível com hemólise microangiopática[4]. 

 Exames imagiológicos, como a tomografia computorizada e a ressonância 

magnética, podem revelar-se importantes para detecção de complicações como o 

hematoma e a necrose hepática[2]. 

 A biópsia hepática não está indicada nos quadros de PE e síndrome 

HELLP, todavia quando realizada revela depósitos de fibrina nos sinusóides 

hepáticos, hemorragia periportal, necrose hepática e em casos de maior 

gravidade enfarte hepático[1,3,9]. 

4.8 Diagnóstico Diferencial 

 Antes de estabelecer o diagnóstico de PE severa, nomeadamente 

síndrome HELLP, é necessário excluir algumas patologias obstétricas, médicas e 

cirúrgicas cuja apresentação pode ser semelhante. Uma vez que as patologias 

em causa associam-se a elevada mortalidade e morbilidade, assim como a 

sequelas permanentes, o diagnóstico assertivo é fundamental[38]. 

 Na lista de diagnósticos diferenciais está incluída a hepatite viral, a 

colangite, a EHG, o síndrome hemolítico urémico, a púrpura trombótica 

trombocitopénica, a púrpura trombocitopénica idiopática e o lúpus eritematoso 

sistémico[4,38,43].  
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4.9 Tratamento 

 Tal como acontece para a EHG, o parto é o único tratamento definitivo para 

todas as formas de PE. O tipo de abordagem é escolhido de acordo com a 

gravidade do quadro clínico e com a evolução esperada para o mesmo.  

 A antecipação do parto e a consequente prematuridade, estão associadas 

a maior mortalidade fetal, enquanto a atitude expectante pode resultar em 

complicações maternas[54]. 

 Perante casos de PE moderada, a abordagem deve ser expectante, não 

estando indicado o parto antes das 37 semanas. Deverá ser garantida uma 

avaliação materna e fetal regular[40]. 

 Em casos de PE severa e síndrome HELLP, a estratégia inicial passa pela 

estabilização materna, avaliação fetal e decisão sobre o momento do parto. 

Devem ser tomadas medidas profiláticas com o objectivo de evitar convulsões e 

para controlar os valores tensionais.  

  O sulfato de magnésio está indicado para a prevenção das convulsões, 

assim como do descolamento prematuro da placenta[40].  

 Para controlar a pressão arterial existem várias opções. Em situações 

agudas, está indicada a utilização do labetalol ou da hidralazina intravenosos.  Na 

abordagem é expectante, o labetalol e a nifedipina orais são opções viáveis. 

 Nas situações de maior gravidade e após as 34 semanas de gestação, há 

indicação para o parto imediato. O mesmo acontece quando a situação fetal não é 

tranquilizadora. Algumas complicações maternas constituem indicação para o 

parto, designadamente, a falência de múltiplos órgãos, a CID, os enfartes e 

hematomas hepáticos. 

 Antes das 34 semanas e caso haja estabilidade materna e fetal, devem ser 

administrados corticosteróides com o objectivo de acelerar  a maturação pulmonar. 

Está recomendada a utilização de duas doses de betametasona, com 12 horas de 

intervalo entre administrações. O parto deverá ocorrer nas 48 horas seguintes[40]. 

 Para mulheres com factores de risco para PE e profilaticamente, tem sido 

utilizada a aspirina, o cálcio e antioxidantes como a vitamina C e E.. Os dados 

apontam para a diminuição da PE, quando utilizado o cálcio, sobretudo em 

mulheres com baixo aporte alimentar do mesmo, enquanto a utilidade dos 

antioxidantes é discutível. A aspirina tem efeitos modestos na diminuição da 
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incidência da PE, e parece não desempenhar qualquer papel na redução da 

morte fetal[42,55]. 

 

Conclusão 

 Os avanços que têm vindo a ser feitos nos últimos anos, no diagnóstico e  

abordagem das patologias hepáticas exclusivas da gravidez, traduzem-se na 

diminuição da morbilidade e mortalidade associadas a estas doenças. Porém, 

continuam por esclarecer questões referentes à patogénese e mantém-se a 

necessidade de encontrar tratamentos dirigidos.  

 Para estabelecer com segurança o diagnóstico e assim instituir o 

tratamento adequado, é imprescindível uma cuidada anamnese e exame físico, 

complementados por dados laboratoriais e imagiológicos compatíveis.   

 Estas patologias exigem uma abordagem multidisciplinar com diferentes 

especialidades médicas e cirúrgicas, daí a necessidade de nós, profissionais de 

saúde estarmos todos conscientes da sua existência e da importância da nossas 

atitudes em prol da gestante, do feto e da nossa realização profissional. 
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