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Insuficiência Hepática

Dra. Sheila Lopes dos Santos

Definição

Conseqüência de uma lesão hepática grave,
aguda ou crônica, reversível ou não, inibindo funcio-
nalmente mais de 80% do parênquima, incapacitando-
o de levar a termo, com eficiência, suas finalidades me-
tabólicas.

Diagnóstico clínico

Na anamnese � verificar doenças hepáticas pré-
vias, como hepatites agudas virais ou tóxicas, hepati-
tes crônicas, cirrose, colestase crônica, doenças por
depósitos de metais (Wilson, Hemocromatose), uso de
metildopa, acetaminofen e outros.

Manifestações clínicas:
� alterações inespecíficas:

- fraqueza
- fadiga
- anorexia
- perda de massa muscular
- febre

� Icterícia
� Ascite
� Alterações circulatórias (circulação hipercinética)
� Encefalopatia hepática
� Alterações endócrinas:

- ginecomastia
- atrofia testicular
- diminuição da libido
- esterilidade
- perda de pelos
- amenorréia

� Sinais cutâneos:
- aranhas vasculares ou �spiders�
- telangiectasias
- eritema palmar
- unhas esbranquiçadas

� Distúrbios da coagulação sangüínea:
- equimoses
- púrpuras
- hemorragias espontâneas
- após traumas mínimos

� Fetor hepático (antecede o coma)
� Hipertensão porta

Diagnóstico laboratorial primário

� *Bilirrubinas totais e frações / *Transaminases
(TGO/TGP)

� *Tempo de protrombina / * Albumina
� Fosfatase alcalina / λGT
� *Sorologia para hepatite B (HBs Ag) e hepati-

te C (anti-HCV) / *Ultrasonografia abdominal

� Endoscopia digestiva alta (se houver história de
sangramento digestivo,  pode ser solicitada pelo clínico)

* exames mais importantes

Diagnóstico laboratorial secundário

� Verificação de doença de base / Proteino-grama
� Tomografia computadorizada abdominal (se ne-

cessário) / Endoscopia digestiva alta (para investiga-
ção de hipertensão portal)

Seguimento laboratorial

� Na dependência do diagnóstico etiológico e
evolução clínica, geralmente com exames que demons-
tram a lesão hepatocelular: transaminases, bilirru-
binas, tempo de protrombina (TP) e albumina.

Periodicidade de consultas controle

�  Na insuficiência hepatocelular compensada,
entre 60-90 dias, em média. Porém, em casos de compli-
cações prévias (ascite, hemorragia digestiva alta -
HDA, encefalopatia) ou atuais após compensação do
quadro, julgamos que o hepatopata deva ser acompa-
nhado pelo especialialista, bem como o paciente por-
tador de vírus B ou C, mesmo que assintomático.

Indicação de Pronto-Socorro/Internação

�  Encefalopatia hepática; HDA ou outras he-
morragias; ascite volumosa; infecções, peritonite
bacteriana espontânea.

Sugestão de medicação a ser adotada na UBS:
espironolactona 100-400 mg/d (conforme prescrição
médica, para controle de ascite).

Classificação de Child � Turcotte, modificada por Suger

Child A = 5 a 6 pontos
Child B = 7 a 9 pontos
Child C = 10 a 15 pontos
(ordem crescente de gravidade)

Ascite

Encefalopatia

Albuminemia

Bilirrubinas

T.P.

1 Ponto

ausente

ausente

> 3,5 g/de

< 2,0 g/de

< 4 ss

2 Pontos

leve/moderada

graus I e II

3,0 a 3,5

2,0 a 3,0

4 a 6 ss

3 Pontos

tensa

Graus III e IV

< 3,0

> 3,0

> 6 ss
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