É possível mudar o prognóstico da DHGA
(hemocromatose neonatal)?
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INTRODUÇÃO:

DISCUSSÃO:

A doença hepática gestacional aloimune
(DHGA) tem incidência de 4 em 100.000
nascidos vivos, sendo a principal causa de
insuficiência hepática neonatal. Por ter
recidiva maior que 90%, indica-se prevenção
em futuras gestações com imunoglobulina
endovenosa (IGEV).

Nos últimos 6 anos, os conhecimentos sobre
a DHGA aumentaram. Hoje, faz-se
diagnóstico apenas com identificação da
doença em recém-nascido de gestação
anterior afetada e a melhor opção de
tratamento é com IGEV na gestação
seguinte. Há, também, possibilidade de
tratar
recém-nascido
adoecido
com
exsanguinotransfusão
ou
transplante
hepático, porém resultados não mostraramse tão eficazes.

DESCRIÇÃO DO CASO:
H.A.B., 40 anos, gesta 4 cesárea 3 aborto 1.
Primeira gestação resultou em aborto e
segunda foi bem sucedida com criança
hígida. A terceira evoluiu com oligodramnia
severa, com necessidade de interrupção com
32 semanas e consequente internação do
recém-nascido em UTI neonatal devido à
prematuridade. Com 15 dias de vida, recémnascido evoluiu com insuficiência hepática,
sendo encaminhado para serviço de
referência em hepatologia pediátrica.
Confirmou-se
diagnóstico
de
hemocromatose neonatal por DHGA e evolui
a óbito com 5 meses de vida por
intercorrências sucessivas. Família optou por
nova gestação, ciente do risco de recorrência
da doença. H.A.B. recebeu tratamento com
IGEV 1 g/kg/dose com 14 e 16 semanas de
gestação e semanalmente a partir das 18
semanas, até completar 35 semanas.
Recebeu, também, anticoagulante profilático
nos dias próximos das infusões de IGEV.
Apresentou anemia secundária a IGEV e
ferropenia, controlada com suplementação
de ferro VO. Com 39 semanas de gestação,
nasceu uma criança saudável, com
laboratório normal de INR, glicemia, ferritina
sérica, alfafetoproteína e transaminases e
sem sinais de hepatomegalia ou colestase.

CONCLUSÃO:
Apesar da baixa incidência, o risco de
recidiva de DHGA em gestantes com história
prévia da doença é alto. Assim, diagnosticar
a patologia em gestação pregressa,
permitindo tratamento em gestações
posteriores, evidencia melhores resultados,
como no caso descrito.
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