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RESUMO
Icterícia neonatal é frequentemente observada em lactentes. Colestase ou hiperbilirrubinemia conjugada é menos 
frequente, mas potencialmente grave se não diagnosticada e tratada precocemente. Para diferenciação do tipo de 
hiperbilirrubinemia, deve ser solicitada a dosagem das bilirrubinas em todo o lactente ictérico com mais de 14 dias 
de vida. A investigação para colestase está indicada se os níveis de bilirrubina direta forem superiores a 1.0 mg/dL. 
São diversas as causas de colestase em lactentes, sendo a atresia biliar e hepatite neonatal as mais frequentes. O uso 
da escala cromática das fezes, inserida na Caderneta de Saúde da Criança (Ministério da Saúde) é um método de tria-
gem para atresia biliar disponível no Brasil e deve ser utilizado pelos pais e pediatras. Para avaliação da criança com 
colestase, deve ser realizada história e exame físico completos. Como parte da avaliação, é recomendada visualização 
das características das fezes. A solicitação dos exames deve basear-se na anamnese do binômio mãe-criança e obede-
cer a uma certa hierarquia: as causas mais comuns de colestase e aquelas para as quais existe terapêutica devem ser 
analisadas inicialmente. Como prioridade na investigação devem ser afastadas doenças cujo tratamento é cirúrgico 
(atresia biliar, cisto de colédoco) e doenças graves potencialmente tratáveis. A investigação diagnóstica inclui exames 
laboratoriais, de imagens e histopatológico. O diagnóstico de colestase neonatal deve ser considerado uma urgência, 
sendo essencial o encaminhamento precoce para um centro de referência.
Descritores: Colestase neonatal, icterícia, hiperbilirrubinemia conjugada, recém-nascido, atresia biliar.
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ABSTRACT
Neonatal jaundice is a frequent condition. Cholestasis or conjugated hyperbilirubinemia, in turn, is less common but 
potentially serious if not diagnosed and treated early. To differentiate between the different types of hyperbilirubinemia, 
bilirubin levels should be measured for all jaundiced infants over 14 days of age. Diagnostic investigation of cholestasis 
is indicated when direct bilirubin levels are greater than 1.0 mg/dL. Cholestasis in infants may have several causes; 
biliary atresia and neonatal hepatitis are the most frequent ones. The use of stool color cards, included in the child 
health handbook (Brazilian Ministry of Health), is a screening method for biliary atresia available in Brazil that should 
be used by both parents and pediatricians. When evaluating children with cholestasis, detailed anamnesis and physical 
examination should be performed. As part of the evaluation, visual examination of stool characteristics is recommended. 
Tests should be requested as appropriate based on the medical history of the mother-child dyad and according to a certain 
hierarchy: the most common causes of cholestasis and those for which therapy is available should be considered first. 
As a priority, surgically treated diseases (biliary atresia, choledochal cyst) and potentially treatable serious diseases 
should be ruled out. Diagnostic investigation includes laboratory, imaging, and histopathological exams. The diagnosis 
of neonatal cholestasis should be considered an emergency – early referral to a specialized center is essential.
Keywords: Neonatal cholestasis, jaundice, conjugated hyperbilirubinemia, newborn, biliary atresia.
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Introdução

A icterícia colestática é sempre patológica e indica 
disfunção hepatobiliar. De acordo com as Sociedades de 
Gastroenterologia, Hepatologia e Nutrição Pediátricas da 
Europa (ESPGHAN) e da América do Norte (NASPGHAN), 
em todo lactente ictérico recebendo alimentação por fór-
mula com mais de 14 dias de vida devem ser dosadas as 
bilirrubinas1. Se o neonato receber leite materno exclusivo 
e aparentar bom estado geral, esta dosagem poderá ser 
feita na terceira semana de vida. Hiperbilirrubinemia direta 
deve sempre ser investigada quando os níveis séricos de 
bilirrubina direta for superior a 1 mg/dL1. 

A colestase neonatal é um distúrbio incomum, mas 
potencialmente grave, se não diagnosticada e tratada pre-
cocemente, com incidência estimada de 1:2500 nascidos 
vivos. Estudo recente de revisão sistemática analisou fatores 
etiológicos de hiperbilirrubinemia conjugada durante o 
período neonatal em 17 estudos da literatura. Dos 1692 
pacientes, os principais diagnósticos identificados foram 
atresia biliar (AB) em 438 (26%), hepatite neonatal idio-
pática em 440 (26%) e infecções em 194 (11,5%), sendo 
o citomegalovírus o agente infeccioso mais comum2. Os 
demais diagnósticos identificados foram colestase associada 
à nutrição parenteral (6%), doença metabólica (4%), defici-
ência de alfa-1 antitripsina (4%) e asfixia/isquemia neonatal 
(4%). Na Tabela 1 está exposto um resumo dos principais 
diagnósticos diferenciais da colestase neonatal.

A atresia biliar (AB) é a principal causa de transplante 
hepático em crianças4,5. O diagnóstico precoce da AB é 
de fundamental importância, pois quando o tratamento 
cirúrgico (portoenterostomia de Kasai) é realizado até 
os 60 dias de vida, o restabelecimento do fluxo biliar é 
obtido em até 70% dos pacientes e naqueles operados com 
mais de 90 dias vida, em menos de 25%6. Infelizmente, 
o encaminhamento tardio das crianças com AB ainda é 
um problema no Brasil7 e no mundo1. 

Para auxiliar na detecção precoce da colestase em 
recém-nascidos, a partir de 2009 foi inserida na Caderneta 
de Saúde da Criança do Ministério da Saúde do Brasil 
a escala cromática das fezes, método já utilizado em 
outros países8,9, que permite aos cuidadores e pediatras 
conferirem a presença ou não de hipocolia ou acolia. 
Estudos recentes de Harpavat e cols.10 indicam que já 
nos primeiros 5 dias de vida se a bilirrubina conjugada 
estiver acima do limite superior há grande possibilidade 
do lactente ser portador de AB, sugerindo que a dosagem 
dos níveís de bilirrubina conjugada nos recém-nascidos 
possa vir a ser um bom método de triagem para AB. 

Abordagem da criança com colestase neonatal

Na anamnese do lactente com colestase deve haver 
ênfase em dados do pré-natal, como intercorrências du-
rante a gestação, doenças sistêmicas maternas e devem 
ser avaliados os exames realizados durante a gestação, 
como sorologias maternas, ultrassonografia obstétrica e 
amniocentese11 (Tabela 2). As condições de nascimento 
do bebê devem ser verificadas, como peso, idade gesta-
cional, Apgar e intercorrências perinatais. Os resultados 
dos exames de triagem neonatal devem ser checados. 
Informações sobre a data e duração da icterícia, presença 
de hipocolia, acolia ou colúria devem ser avaliadas. Como 
parte da avaliação, deve ser incluída a visualização das 
características das fezes e urina1. Nos casos de AB cos-
tuma haver um intervalo sem icterícia de cerca de 1 a 2 
semanas, após o aparecimento de icterícia fisiológica. 

Deve ser avaliado o tipo de dieta que o lactente está 
recebendo. É conhecida a associação de colestase associada 
à nutrição parenteral, especialmente em recém-nascidos 
prematuros em uso prolongado12 (superior a 8 semanas). 
O uso de drogas também deve ser verificado. 

História de vômitos recorrentes, diarreia e baixo 
ganho ponderal pode sugerir doença metabólica como 
galactosemia, frutosemia ou deficiência da lipase ácida 
lisossomal. História materna de consanguinidade, aborto 
ou óbito fetal prévio, é altamente sugestiva de colestase 
secundária a doenças genético-metabólicas.

O exame físico da criança com colestase deve ser 
detalhado (Tabela 3). Quanto maior o comprometimento 
do estado geral, menor é a possibilidade de se tratar de 
obstrução mecânica extra-hepática11. O bebê com AB 
costuma se apresentar em excelente estado geral, com peso 
normal ao nascimento, fezes acólicas de início precoce e 
hepatomegalia firme ou endurecida. Estes critérios clínicos 
já eram utilizados na década de 1970 por Alagille e col. 
para discriminar os lactentes com ou sem obstrução extra-
hepática13. Alguns estudos verificaram que a incidência 
de AB é maior em pré-termo14,15.

Deve ser avaliado o aumento de volume abdominal, 
que pode ser secundário a ascite, organomegalia ou 
massa intra-abdominal. À inspeção, pode ser visualizada 
circulação colateral. Na palpação abdominal devem ser 
determinados o tamanho do fígado, a forma, a superfície e 
a consistência do órgão. A hepatoesplenomegalia costuma 
estar presente nas infecções congênitas e nas crianças 
com doenças metabólicas. O aumento é particularmente 
importante nas entidades nas quais ocorre depósito de 
substâncias anormais, como nas doenças de Niemann-Pick, 
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Doença Manifestações clínicas principais Abordagem diagnóstica 

Anormalidades de ducto biliar 
extra-hepático

Atresia biliar Colestase, hipocolia ou acolia, hepatomegalia,  US abdome (ausência ou 
 malformações cardíacas e/ou digestivas malformação da vesícula biliar);
  Biópsia hepática, colangiografia 
  intraoperatória

Cisto de colédoco Massa abdominal US abdome, ERCP, MRCP

Litíase ou barro biliar Acolia US abdome, ERCP

Perfuração congênita  Ascite sem hepatopatia - US abdome; CT abdome, MRCP, 
de ductos biliares Recém-nascido previamente saudável que  paracentese (líquido amarelo-
 desenvolve distensão abdominal,   esverdeado escuro,
 ascite progressiva, irritabilidade e  ↑ proteínas e bilirrubina conjugada)
 icterícia flutuante

Doença / Síndrome de Caroli Associação com FHC, DRP US abdome (fígado e rins 
  hiperecogênicos, dilatação biliar, 
  cistos renais), ERCP, MRCP (> 1 ano 
  de idade), gene PKHD1 (DRPAR)

Colangite esclerosante neonatal Icterícia e acolia GGT > 800 UI/L
  ERCP, biópsia hepática

Doenças hepatocelulares  

Hepatite neonatal  Colestase neonatal transitória GGT e FA entre 200-400, AST e ALT 
  entre 80-200, biópsia hepática
   (ausência de obstrução biliar)

Infecções Pequeno para a idade gestacional, Sorologias, PCR, exame
(sepse, ITU, STORCHH e outras) hepatoesplenomegalia oftalmológico (toxoplasmose, 
  citomegalovírus, rubéola)

Deficiência de alfa-1  Pode ter acolia ↑ GGT,  ↓ NS da AAT, fenotipagem
antitripsina (AAT)  (prova de isoeletrofocalização), 
  análise genética (SERPINA1), 
  detecta os genes S e Z

Defeito na síntese ou  Pode se apresentar com cirrose e GGT normal, análise de ácidos
conjugação de ácidos biliares deficiência de vitaminas lipossolúveis biliares urinários, análise genética

Colestase intra-hepática  Diarreia, baixo ganho ponderal GGT normal ou baixa (PFIC tipo 1 ou 2),
progressiva familiar (PFIC) (PFIC tipo 1 e 2), litíase (PFIC tipo 3) GGT elevada (PFIC tipo 3), imunohisto-
  química, análise genética

Doença aloimune gestacional Colestase e insuficiência hepática, Hipoglicemia, coagulopatia, 
(hemocromatose neonatal) manifestações antenatal ou  hipoalbuminemia, ↑↑ BT (> 30 mg/dL),
 logo após o nascimento, ascite, transaminases normais ou baixas
 sangramentos, oligúria ↑ ferritina (> 800 ng/mL), ↓ transferrina, 
  ↑↑ AFP (> 100.000 ng/mL), RM abdome 
  (siderose extra-hepática), 
  biópsia de glândula salivar (siderose)

Tabela 1 - Causas de colestase neonatal, manifestações clínicas principais e abordagem diagnóstica

US = ultrassonografia, ERCP = colangiopancreatografia endoscópica retrógrada, MRCP = colangiopancreatografia por ressonância magnética, CT = tomografia 
computadorizada, FHC = fibrose hepática congênita, DRP = doença renal policística, DRPAR = Doença renal policística autossômica recessiva, GGT = gama glutamil-
transferase, FA = fosfatase alcalina, AST = aspartato aminotransferase, ALT = alanina aminotransferase, STORCHH = mneumônica usada para sífilis, toxoplasmose, 
rubéola, citomegalovírus, herpes e hepatites, PCR = Reação polimerase em cadeia, AAT = alfa-1 antitripsina, PFIC = colestase intra-hepática progressiva familiar, 
AFP = alfa-fetoproteina, ATIII = antitrombina III, PC = proteina C, proteina S, IRT = tripsina imunorreativa, TSH = hormônio tireoestimulante, T4 = tiroxina, IGF1 = 
fator de crescimento insulina símile-1, IGFBP-3 = proteína ligadora tipo 3 do fator de crescimento, GALT = galactose-1 fosfato uridil transferase, DBS = Dried blood 
spots (mancha de sangue seco em papel filtro).

Modificado de Fawaz e cols.1 e Götze e cols.3

Continua >
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Doença Manifestações clínicas principais Abordagem diagnóstica 

Doenças hepatocelulares

Mutações na  Colestase severa Análise genética (TJP2)
tight junctions protein 2

Distúrbios multissistêmicos  

Síndrome de Alagille Fácies típica (triangular, fronte ampla,  ↑ colesterol, RX coluna, avaliação
 olhos profundos, base nasal larga), vértebra  oftalmológica (lâmpada de fenda), 
 em borboleta, embriotoxo posterior,  biópsia hepática (ductopenia),
 baixo ganho ponderal análise genética (JAG1)

Síndrome ARC (Artrogripose,  Artrogripose multiplex congênita, Análise genética (gene VPS33B, VIPAR)
disfunção renal e colestase) dismorfia facial, distrofia, acidose tubular 
 renal, disfunção plaquetária, ictiose
 

Defeitos congênitos  Fácies dismórfica, estrabismo convergente,  Hipoalbuminemia, coagulopatia,
da glicosilação (CDG) mamilos invertidos, convulsões, baixo peso  ↑ triglicerídeos, ↓ ATIII, PC e PS, fator IX, 
 severo, hepatomegalia, vômitos cíclicos, isoeletrofocalização da transferrina,
 diarreia, coagulopatia análise genética (numerosos genes)

Fibrose cística Atraso na primeira evacuação,  ↑ IRT, eletrólitos no suor,
  diarreia, íleo meconial análise genética (gene CFTR), 
  biópsia hepática
  (possível proliferação ductular)

Doenças mitocondriais Multissistêmica ↑ lactato, taxa lactato/piruvato > 20, 
  teste funcionais, análise genética 
  (SCO1, SUCLG1, BCS1L, POLG1, 
  C100RF2, DGUOK e MPV17)

Síndrome da ictiose neonatal- Hipotricose, alopécia, ressecamento  Análise genética (gene CLDN1)
colangite esclerosante (NISCH) e descamação da pele (semelhante a 
 escama de peixe)

Hipotireoidismo Hipotonia, letargia, sonolência, choro rouco,  Teste de triagem neonatal (↑TSH),
 dificuldades alimentares e baixo ganho de peso,  dosagem de T4 (livre e total) e
 constipação. Fontanela anterior ampla,  TSH em amostra de sangue venoso
 feições grosseiras, macroglossia, mixedema, 
 pele seca, fria,  livedo reticularis 

Pan-hipoptuitarismo Asfixia neonatal, defeitos de linha média,   Hipoglicemia, ↓cortisol, ↓TSH, ↓T4L,  
 atrofia do nervo óptico ou nistagmo,  ↓ IGF1, ↓ IGFBP-3, RM encéfalo
 meninos com micropênis,  desidratação  (microadenoma, sela tursica com
 hiponatrêmica (diabetes insipidus) hipófise ausente), biópsia hepática  
  (ductopenia)

Tabela 1 - Causas de colestase neonatal, manifestações clínicas principais e abordagem diagnóstica (continuação)

US = ultrassonografia, ERCP = colangiopancreatografia endoscópica retrógrada, MRCP = colangiopancreatografia por ressonância magnética, CT = tomografia 
computadorizada, FHC = fibrose hepática congênita, DRP = doença renal policística, DRPAR = Doença renal policística autossômica recessiva, GGT = gama glutamil-
transferase, FA = fosfatase alcalina, AST = aspartato aminotransferase, ALT = alanina aminotransferase, STORCHH = mneumônica usada para sífilis, toxoplasmose, 
rubéola, citomegalovírus, herpes e hepatites, PCR = Reação polimerase em cadeia, AAT = alfa-1 antitripsina, PFIC = colestase intra-hepática progressiva familiar, 
AFP = alfa-fetoproteina, ATIII = antitrombina III, PC = proteina C, proteina S, IRT = tripsina imunorreativa, TSH = hormônio tireoestimulante, T4 = tiroxina, IGF1 = 
fator de crescimento insulina símile-1, IGFBP-3 = proteína ligadora tipo 3 do fator de crescimento, GALT = galactose-1 fosfato uridil transferase, DBS = Dried blood 
spots (mancha de sangue seco em papel filtro).

Modificado de Fawaz e cols.1 e Götze e cols.3

Continua >
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Doença Manifestações clínicas principais Abordagem diagnóstica 

Erros inatos do metabolismo
 
Distúrbios do ciclo da ureia
  
Colestase intra-hepática neonatal  Hepatomegalia, retardo de crescimento,  Transaminases normais ou com discreto
causada pela deficiência de  colestase transitória aumento, coagulopatia, ↑ AFP,  ↑ ferritina, 
citrina (NICCD)  análise genética (gene SLC25A13)

Deficiência da ornitina- Sintomas ocorrem após a ingestão de proteína:  Gasometria (alcalose respiratória), 
carbamilase (OTC) dificuldades alimentares, vômitos, letargia,  hiperamonemia neonatal,
 disfunção respiratória coagulopatia (pode ocorrer)
  Análise genética (gene OTC)

Distúrbio do metabolismo 
dos carboidratos
  
Galactosemia clássica Colestase, insuficiência hepática, sepse  Triagem neonatal, substâncias redutoras
 por E. coli,  vômitos, diarreia, baixo peso,  na urina, ↓↓ atividade da GALT
 letargia, sangramentos  nas hemácias
   
Distúrbio no metabolismo 
dos aminoácidos  

Tirosinemia tipo 1 Pode se apresentar com insuficiência  ↑ AFP,  ↑ excreção urinária da
 hepática,  síndrome de Fanconi,  convulsões succinilacetona e ácido
  d-aminolevulínico

Distúrbio do metabolismo 
dos lipídios
  
Niemann-Pick tipo C Hepatoesplenomegalia,  ↑ quitotriosidase, cultura de fibroblastos 
 icterícia colestática prolongada, hipotonia,  (teste de Filipin positivo), biópsia
 baixo ganho ponderal hepática e de medula óssea, 
  análise genética (NPC1)

Doença de Gaucher Hepatoesplenomegalia, trombocitopenia ↑ quitotriosidase, ↓ atividade da 
  betaglicosidase ácida, biópsia de 
  medula óssea e outros tecidos
  (citoplasma com aspecto de  
  papel amassado)

Deficiência da  Hepatoesplenomegalia, ascite, insuficiência US abdome (fígado hiperecóico), 
lipase ácida lisossomal hepática, calcificações da suprarrenal  ↓ atividade da lipase ácida lisossomal
(Doença de Wolman) (50% dos casos) nos leucócitos periféricos (DBS), 
  cultura de fibroblasto ou hepatócitos, 
  análise genética (gene LIPA)

Outras  

Tabela 1 - Causas de colestase neonatal, manifestações clínicas principais e abordagem diagnóstica (continuação)

US = ultrassonografia, ERCP = colangiopancreatografia endoscópica retrógrada, MRCP = colangiopancreatografia por ressonância magnética, CT = tomografia 
computadorizada, FHC = fibrose hepática congênita, DRP = doença renal policística, DRPAR = Doença renal policística autossômica recessiva, GGT = gama glutamil-
transferase, FA = fosfatase alcalina, AST = aspartato aminotransferase, ALT = alanina aminotransferase, STORCHH = mneumônica usada para sífilis, toxoplasmose, 
rubéola, citomegalovírus, herpes e hepatites, PCR = Reação polimerase em cadeia, AAT = alfa-1 antitripsina, PFIC = colestase intra-hepática progressiva familiar, 
AFP = alfa-fetoproteina, ATIII = antitrombina III, PC = proteina C, proteina S, IRT = tripsina imunorreativa, TSH = hormônio tireoestimulante, T4 = tiroxina, IGF1 = 
fator de crescimento insulina símile-1, IGFBP-3 = proteína ligadora tipo 3 do fator de crescimento, GALT = galactose-1 fosfato uridil transferase, DBS = Dried blood 
spots (mancha de sangue seco em papel filtro).

Modificado de Fawaz e cols.1 e Götze e cols.3
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Tabela 2 - Dados da anamnese

 Comentário

História familiar 

Consanguinidade Maior risco de doenças autossômicas recessivas

Colestase neonatal em familiares de 1° grau Fibrose cística, deficiência de AAT, PFIC, Síndrome de Alagille

História de perda fetal repetida ou óbito precoce  Doença hepática gestacional aloimune, doenças metabólicas

Dados do pré-natal 

Alterações na ultrassonografia obstétrica Presença de cisto de colédoco, colelitíase, anomalias extra-hepáticas, 
 ascite (doenças metabólicas)

Colestase na gravidez PFIC

Infecções maternas Infecções STORCHH

História do lactente 

Idade gestacional Prematuridade é um fator de risco para hepatite neonatal e 
 doença hepática gestacional aloimune

Peso ao nascimento por idade gestacional PIG (infecções congênitas, doença hepática gestacional aloimune)

Hemólise aloimune, deficiênia de G6PD,  Risco aumentado de colestase neonatal, síndrome do
hidrópsia fetal "bebê bronzeado"

Tipo de nutrição (LM, fórmula, nutrição parenteral) Galactosemia, intolerância hereditária a frutose, 
 colestase associada à nutrição parenteral

Crescimento Baixo ganho ponderal (síndrome de Alagille, 
 doenças genético-metabólicas, infecções)

Visão Displasia sépto óptica (pan-hipoptuitarismo), estrabismo 
 (pan-hipoptuitarismo, defeitos da glicosilação)

Estado geral Irritabilidade, letargia (sepse, doença metabólica, pan-hipoptuitarismo)

Sangramentos excessivos Deficiencia de vitamina K, insuficiência hepática

Vômitos Doenças metabólicas, obstrução intestinal

Evacuações Atraso na primeira evacuação (fibrose cística, hipotireoidismo)
 Diarreia (infecções, doenças metabólicas)
 Fezes acólicas (atresia biliar, cisto de coléodoco, ductopenia, 
 litíase biliar)

AAT = alfa-1 antitripsina, PFIC = colestase intra-hepática progressiva familiar 

STORCHH = mneumônica usada para sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes e hepatites, PIG = pequeno para a idade gestacional.

Modificado de Fawaz e cols.1 e Pinto e cols.4.

Gaucher e na doença de Wolman. A palpação de massa 
cística em hipocôndrio direito em lactentes ictéricos pode 
sugerir cisto de colédoco.

A presença de malformações congênitas na criança com 
colestase pode estar associada à causa da icterícia. Nos 
casos de AB, a prevalência de malformações congênitas 
é de 20 a 30%16.

Diagnóstico e investigação complementar

A determinação da causa de colestase neonatal é um 
verdadeiro desafio devido ao grande número de fatores 

etiológicos, às baixas sensibilidade e especificidade dos 
métodos diagnósticos disponíveis em nosso meio e ao 
alto custo e demora no resultado de alguns exames de 
genética11. Por outro lado, é necessária rapidez diagnóstica 
que está associada a um melhor prognóstico17.

A solicitação dos exames deve basear-se na anamnese 
do binômio mãe-criança e obedecer a uma certa hierarquia: 
as causas mais comuns de colestase e aquelas para as quais 
existe terapêutica devem ser analisadas inicialmente. 

Como prioridade na investigação do recém-nascido 
com colestase neonatal devem ser afastadas doenças cujo 
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tratamento é cirúrgico (AB, cisto de colédoco) e doenças 
graves potencialmente tratáveis (septicemia, hipotireoidis-
mo, galactosemia, tirosinemia, hipoptuitarismo e perfuração 
espontânea dos ductos biliares)17. A confirmação ou exclusão 
de AB deve ser realizada até 30 a 45 dias de vida, de acordo 
com alguns autores17.  A investigação complementar depen-

de dos métodos diagnósticos disponíveis e da prevalência 
de determinada doença em regiões específicas.

É importante lembrar que a identificação de uma de-
terminada doença não significa, necessariamente, que esse 
diagnóstico seja o único causador da colestase. Infecção por 
citomegalovírus já foi identificada em 8/21 (38%) crianças 

Tabela 3 - Dados do exame físico

 Comentário

Estado geral Mau estado geral (infecções, doença metabólica)
 Ótimo estado geral (atresia biliar)

Cabeça e face Dismorfismos (Síndrome de Alagille: fronte ampla, sulco nasal largo, 
 fácies triangular, orelhas de implantação baixa); nariz em "sela" 
 (sífilis congênita), microcefalia ou hidrocefalia (infecções congênitas)

Pele, subcutâneos e anexos Linfedema (síndrome de Turner e síndrome de Aagenaes), 
 dermatites graves e resistentes (linfohistiocitose hemofagocítica), 
 cutis laxa e hipertricose (deficiência de transaldolase), 
 eczema grave (síndrome NISCH)

Avaliação oftalmológica Coriorretinites (infecções congênitas), embriotoxo posterior 
(com lâmpada de fenda) (síndrome de Alagille), catarata (galactosemia, rubéola, 
 doença de Zellweger); displasia do septo óptico 
 (pan-hipoptuitarismo), depósitos na córnea (tirosinemia), 
 mancha vermelha na mácula (Niemann-Pick tipo A e B, 
 Doença de Gaucher tipo II, doença de Farber)

Audição Infecções congênitas, PFIC1, mutações no gene TJP2, mitocondriopatias

Exame cardiológico Dextrocardia (atresia biliar), estenose pulmonar periférica 
 (síndrome de Alagille)

Exame abdominal Ascite, circulação colateral visível, tamanho e consistência do fígado, 
 tamanho do baço, massas abdominais, hérnia umbilical

Esqueleto Vértebras em borboleta (síndrome de Alagille), osteocondrite ou 
 periostite (sífilis congênita), lesões líticas (histiocitose),  
 raquitismo renal (tirosinemia, cistinose)

Genitália Micropênis (pan-hipoptuitarismo)

SNC Doença neurológica (infecções intrauterinas, doença de Niemann-Pick,
 Doença de Gaucher, Doença de Zellweger)

Exame das fezes  Fezes acólicas ou hipopigmentadas (obstrução biliar)
(observar a coloração das fezes do bebê) Acolia fecal persistente é observada nas seguintes condições: 
 atresia biliar e colestase intra-hepática intensa 
 (síndrome de Alagille, fibrose cística, deficiência de alfa-1 antitripsina 
 e colangite esclerosante)

Exame neurológico Tônus diminuído (infecção, mitocondriopatias)

NISCH = Síndrome da ictiose neonatal-colangite esclerosante, PFIC = colestase intra-hepática progressiva familiar, Sindrome ARC = artrogripose, disfunção renal 
e colestase.

Modificado de Fawaz e cols.1 e  Pinto e cols.4.
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com AB18, e por bactérias gram-negativas é observada 
frequentemente em bebês com galactosemia. Mesmo no 
lactente com colestase persistente recebendo nutrição pa-
renteral podem co-existir outras condições causadoras de 
colestase; portanto, as demais causas de colestase também 
devem ser afastadas1.

Na investigação inicial do neonato com colestase, devem 
ser realizados exames que avaliem a condição geral do 
paciente, a gravidade do envolvimento hepático e aqueles 
que permitem identificar doenças tratáveis (Tabela 4).

Exames laboratoriais

As provas de (dis)função hepática apresentam um 
valor reduzido no diagnóstico diferencial da colestase em 
recém-nascidos e lactentes. Do ponto de vista do “hepato-
grama”, a investigação é iniciada pelo perfil bilirrubínico. 
Após a constatação da colestase, o exame que mais comu-
mente auxilia o diagnóstico diferencial é o nível sérico de 
gamaglutamil-transferase (GGT). Na AB é raro ocorrer um 
aumento de GGT inferior a 200 U/L17. Na presença de GGT 
baixa, deve ser considerada a possibilidade de colestase 
intra-hepática familiar progressiva (PFIC) tipo 1, PFIC tipo 
2, erros inatos do metabolismo ou síntese de ácidos biliares 
ou panhipoptuitarismo17. Níveis aumentados de fosfatase-
mia alcalina também ocorrem nos processos obstrutivos 
mecânicos, mas há grande variabilidade nos seus níveis e 
a produção óssea é intensa nessa faixa etária.

As alterações das enzimas intracelulares, como as 
aminotransferases, em recém-nascidos e lactentes, rara-
mente têm valor na definição etiológica da colestase. Seu 
aumento significa apenas dano hepatocitário, sem definir 
a causa11.

A avaliação da síntese hepática deve ser realizada por 
meio da determinação da concentração da albumina sérica 
e do estudo da coagulação. A possibilidade diagnóstica de 
insuficiência hepática deve sempre ser considerada nos 
recém-nascidos com coagulopatia. 

Exames de imagens

A ultrassonografia (US) abdominal deve ser realizada no 
início da investigação em todas as crianças com colestase 
em razão de sua natureza não invasiva e de seu baixo custo. 
Ela é extremamente útil na demonstração de massas císticas 
(via biliar, fígado e/ou rins), além de fornecer informações 
quanto ao tamanho e à alteração de textura dos órgãos 
abdominais e quanto à presença de malformações extra-
hepáticas. Achado de vesícula biliar hipoplásica ou ausente 

sugere AB, mas também há hipoplasia em casos de colestase 
intra-hepática severa e fibrose cística. Aproximadamente 
20% dos pacientes com AB possuem vesícula biliar normal 
ou pequena17. O “sinal do triângulo”, indicativo de fibrose 
hepática, para alguns autores é de grande valia na sugestão 
diagnóstica de AB. A US é exame da maior importância 
no diagnóstico de cisto de colédoco, para o qual apresenta 
cerca de 95% de acurácia. 

O uso da cintilografia com tecnécio-99m-Disida tem 
como principal objetivo avaliar a passagem do radiotraçador 
das vias biliares para o duodeno. O uso prévio de feno-
barbital, que é um potente indutor das enzimas hepáticas, 
aumenta de 63 para 94% a especificidade desse exame e 
diminui os resultados falso-positivos (ausência de excreção 
intestinal na presença de colestase intra-hepática). Níveis 
muito elevados de bilirrubina também parecem prejudicar a 
sua efetividade19. Este exame possui alta sensibilidade para 
AB, mas tem como desvantagens baixa especificidade, uso 
de radiação, além de ser um exame de alto custo e ainda 
pode até retardar a investigação diagnóstica. No Brasil, 
embora nos centros avançados esteja sendo abandonado, 
ainda é um método utilizado, podendo ser útil em locais 
que não dispõem de outros métodos diagnósticos.

O estudo radiológico das vias biliares pode ser realizado 
por via laparoscópica, por endoscopia retrógrada (ERCP), 
durante procedimentos cirúrgico, e, associado à ressonância 
magnética. A ERCP tem sido utilizada em alguns grandes 
centros de referência terciários para diagnosticar a causa 
de colestase mesmo em crianças pequenas20-22. Os estudos 
mostram sensibilidade e especificidade excelentes, mas 
a impossibilidade de visualização da via biliar é descrita 
em 10%. Apresenta como desvantagens ser exame de alto 
custo, necessitar de equipamento endoscópico específico, 
investigador experiente e de anestesia geral. 

A colangiopancreatografia por ressonância magnética 
(MRCP) é um método não invasivo, de baixo risco, e 
apresenta bons resultados em mãos experientes, sobretudo 
quando há dilatação das vias biliares23. No entanto, necessita 
sedação profunda ou anestesia geral e deve ser realizada por 
profissional capacitado. De forma geral, a ERCP e a MRCP 
possuem um papel limitado para diagnosticar AB1.

Exame histopatológico hepático

A análise da biópsia hepática é o método de escolha na 
diferenciação da colestase neonatal intra e extra-hepática. 
É um exame de fácil realização, utilizando-se, preferen-
cialmente, a técnica de aspiração com agulha (Menghini 
ou Tru-cut), sob visão ultrassonográfica. O diagnóstico 
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Tabela 4 - Investigação de recém-nascidos e lactentes com colestase

Investigação inicial  Comentários

Para avaliação das condições clínicas
 
Hemograma e plaquetas Anemia (infecção), plaquetopenia (fungemia, doenças de depósito – 
 por esplenomegalia)

Glicemia  Hipoglicemia (infecções, pan-hipoptuitarismo, hipocortisolismo, 
 doença metabólica, mitocondriopatias)

Lactato no sangue ↑ lactato (infecções, mitocondriopatias)

Ureia, creatinina 
Exame qualitativo de urina, urocultura com teste Tubulopatias (galactosemia, tirosinemia, síndrome ARC), infecção urinária

Hepatograma 

Perfil bilirrubínico e aminotransferases Aminostransferases normais ou baixas (doença hepática 
 aloimune gestacional)

Gamaglutamil-transpeptidase ↑ (atresia biliar, síndrome de Alagille, PFIC3, síndrome NISCH),
 ↓ (PFIC1 e PFIC2, defeitos na síntese ou conjugação de ácidos biliares, 
 síndrome ARC e na colestase causada por deficiência da TJP2)

Tempo de protrombina, INR, albumina Prolongamento do TP (deficiência de vitamina K, insuficiência hepática, 
 Parvovírus, Herpes, doença hepática aloimune gestacional)

Proteinograma Eletroforese de proteínas: banda alfa-1 reduzida ou ausente 
 (deficiência de AAT) 

Colesterol, triglicerídeos Hipercolesterolemia (síndrome de Alagille), colestase intensa crônica

Investigação de doenças infecciosas, 
genético-metabólicas e endócrinas 

Checar resultado das sorologias maternas,  Exames de triagem neonatal (hipotireoidismo congênito, fibrose cística, 
dos exames de triagem neonatal e/ou solicitar  galactosemia, toxoplasmose, sífilis, citomegalovirose e rubéola congênita).
sorologias para doenças infecciosas (STORCHH) Considerar PCR na urina para CMV, PCR para Herpes e Listeria

Nível sérico de alfa-1 antitrpisina ou  Deficiência de alfa-1 antitripsina
genotipagem PiZZ, se disponível

Considerar a solicitação de culturais de sangue  Lactente em mau estado geral
e outros fluidos 

TSH e T4 livre (se exames de triagem neonatal  ↑ TSH (hipotireoidismo); ↓ TSH e T4L (pan-hipoptuitarimso),
não estiverem disponíveis), cortisol às 8h ↓ cortisol: hipocortisolismo
Triagem mínima para EIM  Teste de Benedict (açúcares redutores na urina) e do nitrosonaftol 
 (derivados de tirosina na urina)

Exame de imagem 
Ultrassonografia de abdome em jejum Diagnóstico de cisto de colédoco, sinal do "triângulo da fibrose" 
 (atresia biliar), vesícula biliar ausente ou malformada, 
 heterotaxia abdominal, polisplenia, asplenia, veia porta pré-duodenal 
 (atresia biliar), esteatose hepática (doenças metabólicas)

Síndrome ARC = Artrogripose, disfunção renal e colestase, PFIC = colestase intra-hepática progressiva familiar, Síndrome da ictiose neonatal-colangite esclerosante 
(NISCH), STORCHH = mnemônica utilizada para as infecções mais frequentes na colestase neonatal, S = sífilis, T = toxoplasmose, R = rubéola, C = citomegalovírus, 
H = Herpes, H = Hepatites, PCR = Reação polimerase em cadeia, TSH = hormônio tireoestimulante, T4 = tiroxina, GALT = galactose-1 fosfato uridil transferase, AAT = 
alfa-1 antitripsina, ERCP = colangiopancreatografia endoscópica retrógrada. 

Modificado de Fawaz e cols.1 e  Pinto e cols.4.

Continua >
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Tabela 4 - Investigação de recém-nascidos e lactentes com colestase (continuação)

Exames complementares solicitados de acordo  Solicitados em conjunto com gastroenterologista pediátrico
com a suspeita clínico-laboratorial e/ou geneticista)

Doenças genético-metabólicas: amônia sérica,  ↓ atividade da GALT (galactosemia; não transfundir 3 meses 
atividade da GALT em hemácias, succinilacetona antes do exame); ↑ succinilacetona na urina (tirosinemia);
na urina e ácidos orgânicos. Considerar exame  ↑ ácidos orgânicos (acidemias orgânicas)
de ácidos biliares na urina, painel genético 
para doenças colestática ou sequenciamento 
do exoma, se disponivel  

Análise dos eletrólitos no suor ou teste genético  Fibrose cística
para FC, se indicado

Exames de imagens RX coluna (vértebra em borboleta na síndrome de Alagille); 
 RX abdome (calcificações de suprarrenais na doença de Wolman); 
 RX tórax e ecocardiograma (anormalidades cardíacas na síndrome 
 de Alagille ou atresia biliar); Colangiografia (boa sensibilidade e 
 especificidade para confirmar ou excluir atresia biliar)

Biópsia hepática  É o método de escolha na diferenciação da colestase neonatal intra e 
 extra-hepática. Achados característicos da deficiência de AAT, 
 síndrome de Alagille e doença de Niemann-Pick tipo C podem 
 não ser visíveis nos primeiros meses de vida. 
 Presença de esteatose hepática, sugere doença metabólica

Outros exames Cintilografia hepatobiliar: avalia a passagem do radiotraçador do colédoco 
 para o duodeno. ↑ sensibilidade para atresia biliar, mas ↓ especificidade. 
 Pouco utilizado na maioria dos centros, pois pode atrasar o diagnóstico.

 ERCP: pode ser indicado excepcionalmente se investigação inconclusiva.

Consultorias de outras especialidades Oftalmologia, cardiologista, cirurgião pediátrico, nutrologista/nutricionista

Síndrome ARC = Artrogripose, disfunção renal e colestase, PFIC = colestase intra-hepática progressiva familiar, Síndrome da ictiose neonatal-colangite esclerosante 
(NISCH), STORCHH = mnemônica utilizada para as infecções mais frequentes na colestase neonatal, S = sífilis, T = toxoplasmose, R = rubéola, C = citomegalovírus, 
H = Herpes, H = Hepatites, PCR = Reação polimerase em cadeia, TSH = hormônio tireoestimulante, T4 = tiroxina, GALT = galactose-1 fosfato uridil transferase, AAT = 
alfa-1 antitripsina, ERCP = colangiopancreatografia endoscópica retrógrada. 

Modificado de Fawaz e cols.1 e  Pinto e cols.4.

diferencial entre colestase intra e extra-hepática é obtido 
em 90 a 95% dos casos quando o exame é interpretado por 
patologista experiente1.

Os achados clássicos de AB são proliferação biliar, 
plugs biliares e fibrose portal ou perilobular24. Na hepa-
tite neonatal, ocorre um desarranjo lobular e presença de 
células inflamatórias na região portal, apresentando pouca 
ou nenhuma alteração em ductulos biliares. Transformação 
giganto-celular costuma ser proeminente na hepatite neo-
natal, mas também pode ocorrer na AB. Deve ser lembrado 
que a proliferação ductal e a fibrose podem ainda não estar 
presentes em crianças portadoras de AB com menos de 4 
semanas de vida, sendo necessário, eventualmente, reali-

zação de biópsias seriadas17,24. Proliferação ductal intensa, 
semelhante à da atresia biliar, também pode ocorrer na defi-
ciência de alfa-1-antitripsina, infecção por citomegalovírus, 
nutrição parenteral prolongada e fibrose cística. Diversas 
doenças de origem metabólica ou infecciosas podem ser 
diagnosticadas por achados na biópsia hepática. 

Conclusões

A icterícia colestática indica disfunção hepatobiliar e 
quando ocorre nos primeiros meses de vida pode ser confun-
dida com outras causas mais comuns de hiperbiirrubinemia 
indireta. Para diagnótisco diferencial, a dosagem das bilirru-
binas deve ser feita em todo lactente ictérico com mais de 2 
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semanas de vida. AB é um importante dignóstico diferencial 
a ser considerado nos lactentes em bom estado geral, que 
apresentam hepatomeglia associada a hipocolia ou acolia. 
O encaminhamento precoce para um centro de referência 
é crucial para otimizar o tratamento e prognóstico.
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