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Casos Clínicos / Clinical Cases
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Resumo

A litíase vesicular constitui uma entidade clínica frequente,
tendo como factores de risco major a idade, o sexo femini-
no, a obesidade e a diabetes mellitus. Torna-se sintomática
apenas em cerca de 20% dos doentes, tendo como compli-
cações mais frequentes a cólica biliar e a colecistite aguda.
A ocorrência de fístulas colecisto-entéricas como compli-
cação da litíase vesicular constitui um evento raro, verifi-
cando-se em 0,5 a 5% dos doentes submetidos a colecistec-
tomia. Este evento ocorre muito raramente associado à
doença péptica (6%) e ao traumatismo das vias biliares
(4%), associando-se em cerca de 90% dos casos à litíase
vesicular. Apenas um grupo restrito de doentes com fístula
bilio-entérica apresenta manifestações clínicas, i.e. íleus
biliar, colangite, hemorragia digestiva alta, emagrecimen-
to, etc.
Apresentam-se 3 casos clínicos, observados no nosso
Hospital no ano de 2003, nos quais foram diagnosticadas
fístulas colecisto-duodenais, com a particularidade de cada
um deles constituir uma apresentação distinta deste evento
(Síndroma de Bouveret, hemorragia digestiva alta e colan-
gite) e de o diagnóstico definitivo ter sido, em todos eles,
estabelecido por endoscopia. Os autores apresentam tam-
bém uma revisão teórica acerca deste tema.

Summary

Gallstone is a frequent disease, having as risk factors obe-
sity, older age, female sex and diabetes mellitus.
Symptomatic in only a few patients, biliary colic and acute
colecistitis are the major forms of presentation.
Spontaneous bilio-digestive fistulas are rare, with gallstone
disease being responsible for ninety percent of the cases,
followed by peptic ulcer disease (6%) and trauma (4%).
Almost always asymptomatic, some patients have such
clinical manifestations of bilio-digestive fistulas such as bil-
iary ileus, colangitis, bleeding and weight loss.
The authors report three cases of bilio-duodenal fistulas
observed in our Hospital in 2003, with varied presentations
(Bouveret`s syndrome, bleeding and colangitis). All cases
were diagnosed by means of endoscopy. The authors also
provide a review of the literature.
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INTRODUÇÃO

A litíase vesicular é uma doença frequente na população
mundial tendo como factores de risco major a idade, o
sexo feminino, a obesidade e a diabetes mellitus (1).
A grande maioria dos doentes permanece assintomática
ao longo de toda a sua vida, tornando-se sintomático
apenas um pequeno grupo de doentes, sendo o quadro
clínico predominante a cólica biliar, seguido de colecis-
tite aguda (2). 
A formação de um trajecto fistuloso como complicação
da litíase biliar é um evento raro, sendo um achado aci-
dental em cerca de 0,5-5% dos doentes submetidos a
colecistectomia e colangiografia (1-3). Esta pode ma-
nifestar-se por quadros obstrutivos (i.e. íleus biliar) e
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não obstrutivos, tais como dor, hemorragia, emagreci-
mento e colangite (3).
Durante o ano de 2003 foram referenciados à nossa
urgência três doentes com esta patologia, com a particu-
laridade de todos eles terem formas de apresentação dis-
tintas.

CASOS CLÍNICOS

Caso 1

Doente do sexo feminino, 80 anos de idade, com história
de cardiopatia isquémica, doença osteoarticular degene-
rativa, litíase vesicular assintomática, e úlcera duodenal
diagnosticada cerca de um ano antes. Encontrava-se
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medicada com omeprazole, diclofenac e candersatan.
Recorreu à urgência por um quadro de hematemeses e
melenas com repercussão hemodinâmica importante,
apresentando na avaliação laboratorial anemia, colestase
e PCR elevada: Hb 8g/dl (14,0 - 18,0); fosfatase alcalina
163U/L (39 - 117), gama GT 203U/L (10 - 66), bilirru-
bina total 1,82mg/dL (0,00 - 1,00), bilirrubina directa
1,53mg/dL (0,0 - 0,3); PCR 3,1 (< 0,80).
Foi realizada endoscopia digestiva alta que revelou
ulceração extensa do bulbo duodenal, observando-se
orifício de fístula com cálculo evidente no seu interior.
Após estabilização clínica foi tentada sem sucesso a
remoção endoscópica do cálculo com litotritor e cesto,
tendo-se optado por instituir terapêutica com antibiótico
de largo espectro e omeprazole, procedendo a reava-
liação posterior. 
Cerca de um mês depois a doente realizou TAC abdomi-
no-pélvica que revelou persistência de cálculo com cerca
de 3 cm no leito vesicular e aerobilia, tendo sido decidi-
do instituir tratamento cirúrgico.

Caso 2

Doente do sexo masculino, 59 anos de idade, com
história de diabetes mellitus tipo 2, hipercolesterolémia
e cardiopatia isquémica, medicado habitualmente com
glipizida, fluvastatina e metoprolol, sem história de
litíase biliar conhecida.
Cerca de 15 dias antes do internamento iniciou quadro
de dor tipo cólica localizada ao epigastro e hipocôndrio
direito e vómitos alimentares pós prandiais imediatos a
que se associaram hematemeses e melenas, sem reper-
cussão hemodinâmica.
Para esclarecimento do quadro inicial tinha realizado
TAC abdomino-pélvica em ambulatório que revelou ae-
robilia, volumoso cálculo intra-vesicular e espessamento
da parede duodenal (Figura 1).
Ao exame clínico apresentava-se hemodinamicamente
estável, apirético, com mucosas coradas e hidratadas,
escleróticas anictéricas, auscultação cardíaca e pulmonar
normais, sendo a palpação abdominal discretamente
dolorosa no epigastro, não se auscultando ruídos de luta.
O toque rectal confirmou a existência de melenas.
Do ponto de vista laboratorial apresentava anemia, leu-
cocitose moderada com neutrofilia, colestase e elevação
da PCR: Hb 11,1 g/dl (14,0 - 18,0); leucócitos 12,30x10^3/µL
(4,000 - 11,000); neutrófilos 82% (41,0-77,0); fosfatase
alcalina 143U/L (39 - 117); gama GT 293U/l (10-66); bilir-
rubina total 1,61mg/dL (0,00 - 1,00), bilirrubina directa
1,21mg/dL (0,0 - 0,3); PCR 5,2 (<0,80).
A telerradiografia do abdómen revelou aerobilia e
imagem nodular, hipotransparente, com halo calcificado
ao nível do hipocôndrio direito (Figura 2).

O doente foi submetido a endoscopia digestiva alta que
revelou cálculo volumoso, com cerca de 6 cm de
diâmetro ao nível do bulbo duodenal e erosão da mucosa
circundante (Figura 3). 
Foi tentada fragmentação do cálculo com litotritor e
remoção com cesto sem sucesso, pelo que referenciámos
o doente ao serviço de cirurgia onde foi submetido a
"gastro-litotomia" (Figura 4). O pós-operatório imediato
decorreu sem complicações e o doente mantinha-se as-
sintomático em reavaliação aos 6 meses após a cirurgia.

Figura 1 - TAC abdomino-pélvica, observando-se aerobilia, volu-
moso cálculo intra-vesicular e espessamento da parede duodenal.

Figura 2 - Radiografia simples do abdómen: São evidentes sinais
de aerobilia e imagem oval, hipotransparente, com halo calcificado
ao nível do hipocondrio direito. 



Figura 4 - Cálculo ovóide, medindo cerca de 6 cm no seu maior
eixo.

Figura 5 - TAC abdominal, evidenciando aerobilia.

dias de evolução, apresentando em avaliação laboratori-
al leucocitose, neutrofilia, elevação da PCR e colestase:
Leucócitos 16,10x10^3/µL (4,000 - 11,000); Neutrófilos
87% (41,0-77,0); Hb 14,1 g/dl (14,0 - 18,0); fosfatase
alcalina 133U/L (39 - 117); gama GT 273U/l (10-66);
bilirrubina total 2,63mg/dL (0,00 - 1,00), bilirrubina
directa 2,27mg/dL (0,0 - 0,3); PCR 7,1 (<0,80).
Realizou TAC abdominal que mostrou a existência de
aerobilia (Figura 5). O doente foi então submetido a
colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (Figura
6), tendo sido identificada fístula bilio-entérica com
epitelização completa. Foi instituída terapêutica conser-
vadora, com antibiótico de largo espectro, optando-se
por não proceder ao encerramento cirúrgico do trajecto
fistuloso. 

Figura 3 - Imagem endoscópica, sendo possível observar cálculo
com cerca de 6 cm situado no bulbo duodenal e condicionando
obstrução (Síndrome de Bouveret).

Caso 3

Doente do sexo masculino, 82 anos de idade, com
história de hipertensão arterial, cardiopatia isquémica e
cardiomiopatia dilatada, negando antecedentes conheci-
dos de litíase biliar mas referindo um episódio de dor
abdominal intensa e melenas há cerca de 10 anos, com
resolução espontânea sem recurso a assistência médica
e, por isso, não esclarecido.
Recorreu à nossa urgência por quadro típico de colan-
gite (Icterícia, febre - 39ºC - e dor abdominal) com dois

DISCUSSÃO

As fístulas colecisto-entéricas são um achado raro, veri-
ficando-se forte associação com a presença de cálculos
volumosos (> 2,5 cm). O cálculo, sobre o leito vesicular,
promove um processo de pericolecistite, formação de
aderências com os órgãos adjacentes e erosão gradual,
acabando por se formar um trajecto fistuloso. Durante
este processo há, por vezes, dor (1,3-6).
As fístulas bilio-digestivas fazem-se para o duodeno
(80%), ângulo hepático do cólon (17%), estômago e
jejuno (4). Alguns doentes apresentam variantes
anatómicas, com reflexões peritoneais favorecendo
determinado trajecto fistuloso (7,8). São áreas predispo-
nentes anatómicas (Skandalakis e Gray): Reflexão cole-
cistoduodenal; Reflexão colecisto-cólica; Reflexão cole-
cisto-gástrica (9) (Figura 7).
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A litíase vesicular é responsável por cerca de 90% dos
casos de fístula e a doença péptica por cerca de 6% (3).
No primeiro caso clínico, de um doente com
antecedentes de litíase vesicular e de úlcera duodenal
que apresenta quadro de hemorragia digestiva alta, é
difícil determinar com rigor a causa da fístula colecisto-
entérica, se a úlcera ou o cálculo. A hemorragia digesti-
va é a forma de apresentação menos comum, surgindo
por erosão da parede de um vaso ao longo do trajecto ou

Figura 6 - Colangio-pancreatografia retrógrada endoscópica
mostrando contraste em trajecto fistuloso.

Figura 7 - Localização da fístula: Duodeno - D (80%); Ângulo he-
pático do cólon - C (17%); Múltiplas (3%).

por ulceração da mucosa intestinal (10).
O segundo caso configura um caso de fistulização com
sub-oclusão intestinal por impacto de cálculo biliar no
bulbo duodenal, fenómeno descrito pela primeira vez
por Bouveret, em 1896. É um fenómeno raro, existindo
menos de 100 casos descritos na literatura, sendo mais
frequente no idoso (idade média: 69 anos) e predomi-
nando no sexo feminino (3:1). O quadro clínico típico é
de oclusão intestinal alta intermitente. Na maioria dos
doentes os cálculos são eliminados pelo vómito ou pelas
dejecções, no entanto o íleus biliar, a complicação mais
grave, surge em cerca de 8-20% de todos os doentes,
com a impactação a dar-se ao nível do íleon terminal
(60%), jejuno e estômago (35%) e cólon ou duodeno
(5%) (4). Nos grupos etários avançados esta é uma
importante causa de oclusão mecânica do intestino del-
gado, associando-se a elevada mortalidade (até 20%)
(11).
É frequente o diagnóstico tardio, especialmente quando
não são conhecidos antecedentes de litíase. Neste caso a
radiografia do abdómen revelou 3 sinais típicos, mas não
constantes, de íleus biliar: 1. aerobilia; 2. cálculo volu-
moso no duodeno; 3. estase/distensão a montante (4, 12,
13). O quadro clínico impõe a realização de endoscopia diges-
tiva alta, constituindo-se esta como o gold-standard do
diagnóstico nesta patologia, por permitir a visualiza-
ção directa do cálculo. 
A endoscopia tem também grande potencial terapêutico,
permitindo a fragmentação do cálculo e a sua remoção.
Estão descritas na literatura técnicas de fragmentação
por litotrícia mecânica, com laser e com ultra-sons (2,
14, 15), tendo como potencial complicação o íleus biliar
distal, por migração de fragmentos do cálculo primitivo
(14). Há poucos casos resolvidos com sucesso com este
tipo de terapêutica e é preciso ter em conta que implica
normalmente um número alargado de sessões (15). O
sucesso da intervenção depende do tamanho do cálculo,
qualidade dos instrumentos utilizados e perícia do en-
doscopista (2, 14, 15) 
Perante um íleus biliar é fundamental resolver rápida e
eficazmente o problema da oclusão intestinal, que põe
em risco a vida. É controverso se se deverá ou não,
realizar no mesmo tempo operatório a entero-litotomia,
colecistectomia e fistulectomia. 
Actualmente considera-se que a opção cirúrgica inicial
deve incluir a entero-litotomia para remoção do cálculo
e, numa 2ª fase, a colecistectomia, devendo ser feita a
exploração de todo intestino (9, 15, 16). 
Verifica-se que nalguns doentes com boa drenagem bi-
liar acabou por se dar o encerramento espontâneo da fís-
tula (13). A terapêutica cirúrgica combinada (entero-lito-
tomia, colecistectomia e fistulectomia), eventualmente
mais eficaz para evitar a recorrência da oclusão, colan-
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gite e carcinoma da vesícula, associa-se a elevada taxa
de mortalidade (25% em algumas séries) (16).
O terceiro caso configura uma apresentação tardia, em
que a fistulização terá provavelmente ocorrido dez anos
antes, favorecendo a colangite, estando este evento
descrito em alguns textos. 

CONCLUSÃO

A fístula colecisto-entérica é um achado raro, surgindo
em doentes operados ou que fizeram colangiografia,
tendo como principal causa a litíase biliar. As suas ma-
nifestações incluem aquelas associadas à oclusão (vómi-
tos e dor), a hemorragia e a infecção recorrente. A en-
doscopia é o gold-standard no diagnóstico desta si-
tuação sendo a sua solução, mais frequentemente, cirúr-
gica. Os 3 casos apresentados são paradigmáticos da
miríade de apresentações e do valor diagnóstico da
endoscopia. 
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