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Caso Clínico / Clinical Case

CARCINOMA DA VESÍCULA EM DOENTE JOVEM: ASSOCIAÇÃO COM UNIÃO
BILIOPANCREÁTICA ANÓMALA 

R. SOUSA1, F. PITEIRA BARROS1, P. LAGE1, J. FREIRE2, C. NOBRE LEITÃO1

Resumo

Os autores apresentam o caso clínico de uma doente de 39
anos, do sexo feminino, raça negra, com diagnóstico de car-
cinoma da vesícula não associado a litíase. Foi submetida a
colecistectomia e excisão de adenopatia do pequeno epí-
ploon, tendo o resultado anátomo-patológico da peça ope-
ratória identificado um adenocarcinoma moderadamente
diferenciado em estádio pT3N1Mx. Três meses depois,
detectou-se a presença de doença ganglionar local
irressecável que justificou tratamento com quimio-
radioterapia.  Um quadro de icterícia obstrutiva determi-
nou a realização de CPRE, que revelou a existência de uma
estenose maligna abaixo da inserção do cístico, com
dilatação a montante. Identificou-se também um canal
comum longo com inserção da via biliar no Wirsung, ou
seja, uma união pancreáticobiliar anómala do subtipo B-P.
Trata-se de uma situação rara que pensamos justificar a
sua divulgação, com a respectiva iconografia, assim como
efectuar uma revisão da literatura.

Summary

The authors present a case report of a 39-year-old black
female patient with gallbladder carcinoma not associated
with gallstones. She was submitted to a cholecystectomy
with excision of lesser omentum adenopathy.  The histo-
pathology analysis of the surgery specimen showed mode-
rately differentiated carcinoma classified as a pT3N1Mx.
Three months later, unresectable local adenopathic disease
was detected and chemoradiotherapy was initiated.  Due to
obstructive jaundice, the patient underwent an ERCP
which revealed the presence of a malignant stenosis below
the insertion of the cystic duct, with upstream dilatation.
We also identified a long common channel and a biliary
duct inserted in the Wirsung, i.e. an anomalous junction of
the pancreaticobiliary duct of the B-P subtype.  It is a rare
condition, which calls for its report, as well as a review of
the literature.
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INTRODUÇÃO

A união biliopancreática anómala (UPBA) foi descrita
pela primeira vez em 1969 por Babbitt (1). Trata-se de
uma anomalia congénita, caracterizada por uma união
entre os canais biliar e pancreático exterior à parede
duodenal.  Encontra-se associada a várias doenças pan-
creáticobiliares, nomeadamente a quistos do colédoco,
colangiocarcinoma, neoplasia da vesícula biliar, ade-
nomiomatose da vesícula, estenoses pancreáticas e bi-
liares, pancreatite, litíase biliar, pâncreas divisum e ou-
tras anomalias congénitas.
A UPBA surge predominantemente na população asiáti-
ca, com uma incidência que varia entre 0,9 e 2,6% nos
doentes submetidos a colangiopancreatografia retrógra-
da endoscópica (CPRE) (2,3). No entanto, existem tra-
balhos que referem percentagens díspares, consoante o
tipo de estudo e a população avaliada. Wang e col., re-
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ferem que 8,7% de 680 doentes submetidos a CPRE, na
população tailandesa, apresentaram UPBA(4).  Samavedy
e col., reviram os resultados de CPRE de 7537 ameri-
canos e verificaram uma incidência de UPBA de 0,25%
(5).  Estes trabalhos apresentam um viés, pelo facto de
terem por base uma população seleccionada.  No entan-
to, independentemente da população visada, trata-se de
uma anomalia rara, não havendo estudos versando a
população portuguesa.
A neoplasia da vesícula é, a seguir ao carcinoma hepato-
celular, o tumor primário mais frequente do sistema bi-
liar, tendo por principal factor etiológico a litíase biliar.
Hu e col., reviram o resultado da CPRE de 1082 doentes
e verificaram que, dos doentes com neoplasia da vesícu-
la, 13% apresentavam UPBA e 42,6% litíase, não tendo
nenhum doente com UPBA apresentado litíase.  Estes
dados confirmam o papel etiológico predominante da
litíase biliar e assinalam a relevância da UPBA como



factor de risco para o carcinoma da vesícula (2). Com
efeito, verificou-se que, dos doentes com UPBA, cerca
de 70% apresentaram neoplasia da vesícula, resultado
este que está de acordo com a conclusão da maioria dos
trabalhos, os quais referem uma incidência elevada, va-
riando entre 50 e 90% (6-10). Identificaram igualmente
que o carcinoma da vesícula é mais frequente quando
não existem concomitantemente quistos do colédoco (2).
É a raridade desta anomalia congénita e a sua associação
ao carcinoma da vesícula que revestem de particular
interesse o caso clínico que de seguida descrevemos.

CASO CLÍNICO

Doente do sexo feminino, de raça negra, com 39 anos,
cabeleireira, casada, natural de Angola, residente em
Loures.  Em Maio de 2002, refere o início de um quadro
de dor abdominal, no hipocôndrio direito, tipo cólica, de
intensidade moderada, sem irradiação, pós-prandial e
acompanhada de náuseas.  Negava febre, vómitos, icterí-
cia, colúria, hipocolia, prurido, anorexia e emagrecimen-
to.  Apresenta antecedentes pessoais e familiares irrele-
vantes.  É submetida a uma ecografia abdominal, que
revela a existência de "discreta ectasia das vias biliares
intra-hepáticas e uma imagem nodular ecogénica no
fundo vesicular, sem cone de sombra, que não se mobi-
liza com o posicionamento, medindo cerca de 3 cm de
diâmetro, sem sinais de litíase biliar".
A doente é proposta para colecistectomia laparoscópica,
ficando a aguardar internamento. No entanto, por
queixas persistentes de cólica biliar é submetida a cole-
cistectomia de urgência, em Julho de 2002. Intra-opera-
toriamente, verifica-se existir um tumor da vesícula e
uma adenopatia do pequeno epíploon, tendo sido efectu-
ada colecistectomia e ressecção desse gânglio.  O exame
anátomo-patológico da peça cirúrgica revelou tratar-se
de um adenocarcinoma papilar moderadamente diferen-
ciado, com invasão da camada muscular e serosa, a pre-
sença de invasão vascular, linfangioses carcinomatosas e
metástase de adenocarcinoma no gânglio isolado. A
tomografia computorizada (TC) abdominal revelou não
existir doença à distância.  Assim, considera-se tratar-se
de um adenocarcinoma em estádio T3N1M0.
Decide-se submeter a doente a nova intervenção cirúrgi-
ca radical com linfadenectomia. No entanto, intra-ope-
ratoriamente verifica-se a existência de uma massa
tumoral, correspondendo a um conglomerado adenopáti-
co irressecável no hilo hepático e lesões secundárias no
epíploon gastrocólico.
Pelo quadro referido, a doente é referenciada ao IPOFG-
CRL em Agosto de 2002.  É realizada uma TC toraco-
abdomino-pélvica, que assinala a presença de uma

imagem sugestiva de adenomegalia com 1,5 cm no liga-
mento hepato-duodenal, implantes na gordura sub-he-
pática e adjacente ao cólon transverso.  Por este facto,
reclassifica-se o adenocarcinoma da vesícula como M1.
Decide-se iniciar quimioterapia sistémica com epirubi-
cina, CDDP e 5FU, em perfusão contínua, e radioterapia
sobre o leito tumoral e o conglomerado adenopático (60
Gy).
Em Janeiro de 2003, após ter completado a terapêutica
complementar é efectuada reavaliação com TC abdo-
minal que indica haver aparente remissão da doença.
Em Outubro de 2003, por recorrência do quadro
doloroso realizou nova TC abdominal que revelou ao
nível da loca vesicular, uma massa com 4,5x2,5x2 cm,
com envolvimento de tecidos adjacentes, compatível
com depósito de natureza secundária. Dado haver pro-
gressão sintomática da doença, considera-se que a
doente tem indicação para quimioterapia sistémica palia-
tiva com CDDP e gencitabina.
Após o primeiro ciclo de quimioterapia, a doente inicia
um quadro de prurido generalizado, icterícia, colúria e
acolia. Analiticamente, verifica-se uma elevação da bilir-
rubina total e directa 2,08/0,77 mg/dl, FA 552 U/l e γ GT
239 U/l.  A doente é submetida a ecografia abdominal
que revela dilatação das vias biliares intra-hepáticas de
predomínio hilar e lobar esquerdo; colédoco com 10 mm,
comprimido junto à cabeça do pâncreas por lesão hipor-
reflexa e sólida com 38 mm, que parece extrapancreáti-
ca; Wirsung não ectasiado.  Para esclarecimento do pre-
sente quadro de icterícia obstrutiva é decidido o seu
internamento.  
A doente é submetida a CPRE, na qual se observa uma
estenose maligna abaixo da inserção do cístico, com
dilatação a montante e um canal comum longo (24 mm),
com inserção da via biliar no Wirsung, correspondendo
a uma UPBA do subtipo B-P (Figuras 1 e 2). 

Figura 1 - CPRE 1: Foi feita a canulação da papila de Vater e
injecção de contraste, com visualização do canal pancreático e de
um pequeno canaliculo. 
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É efectuada esfincterotomia e é colocada prótese biliar
de 10 Fr com 7 cm de comprimento, tendo-se verificado
uma boa drenagem.  Regista-se regressão do quadro de
icterícia e a doente tem alta.
A doente é mantida sob quimioterapia, mas apresenta
posteriormente recorrência do quadro de icterícia com
colangite aguda, tendo sido substituída a prótese biliar.
Faleceu em Abril de 2004, por progressão da doença.

DISCUSSÃO

O carcinoma da vesícula é mais frequente no sexo fe-
minino e, para além da associação com UPBA, neste
caso não se verificou existir outro factor de risco,
nomeadamente, litíase biliar. Sabe-se que os doentes
com UPBA desenvolvem carcinoma da vesícula numa
idade mais jovem, cerca de 10 anos antes que os doentes
sem UPBA, havendo neste grupo uma menor incidência
de litíase (2, 6, 8, 9, 11-13).
A apresentação clínica da UPBA é habitualmente assin-
tomática, mas pode surgir icterícia transitória, dor
abdominal intermitente nos quadrantes superiores do
abdómen ou pancreatite recorrente. No caso apresenta-
do, como frequentemente acontece, o diagnóstico de
UPBA foi realizado devido à presença de uma doença
associada, neste caso um carcinoma da vesícula.
A definição de UPBA varia muito entre investigadores.
Em 1994, o Japanese Study Group on Pancreaticobiliary
Maljunction reviu os critérios e considerou como
critérios radiológicos, uma conexão entre o canal pan-
creático e o colédoco por um canal comum longo ou a
sua união de forma aparentemente anómala (14). Sabe-
se que existem 3 tipos de ligação entre os canais biliar e
pancreático: a junção tipo Y, a mais frequente, a junção
tipo V e a junção em U, que é a mais rara. 
Estudos posteriores, com base em doentes submetidos a

CPRE e em autópsias, mostraram que o canal comum se
encontra presente em 55-91% dos casos (15-16).
Também com base em estudos em autópsias, verificou-
se que o comprimento do canal comum em indivíduos
normais varia entre 1 e 12 mm, com uma média de 4,5
mm (17).  Um estudo preliminar utilizando CPRE con-
firmou que um canal comum tem um comprimento sem-
pre inferior a 12 mm (18).  Assim sendo, a presença de
um canal comum superior a 12 mm ou a união perpen-
dicular dos canais são critérios de diagnóstico de UPBA.  
Kimura e col., verificaram que nos doentes com UPBA
o comprimento médio do segmento contráctil ou do
esfíncter é mais curto que o do canal comum e em todos
os doentes observados o segmento contráctil localizava-
se distalmente em relação à união pancreáticobiliar. Por
conseguinte, a observação de um segmento contráctil
dentro do canal comum e distal à união dos canais tam-
bém pode constituir um critério de diagnóstico (2,6).
De acordo com o sistema de classificação modificado
por Kimura, segundo o padrão de união dos ductos bi-
liar e pancreático, consideram-se 2 subtipos: o subtipo
B-P, no qual é o colédoco que se une ao ducto pan-
creático comum, e o subtipo P-B, no qual é o ducto pan-
creático comum que se une ao colédoco (6).  Foi sugeri-
do que estes dois subtipos de UPBA levam ao desen-
volvimento de doenças associadas diferentes, sendo que
o subtipo B-P encontrar-se-ia mais associado a quistos
do colédoco e o subtipo P-B a carcinoma da vesícula,
adenomiomatose da vesícula e pancreatite biliar (4). No
caso clínico apresentado existia uma associação entre
um carcinoma da vesícula e uma UPBA de subtipo B-P.
A etiologia da UPBA não está ainda bem esclarecida.
Matsumoto e col., consideram dever-se a uma pertur-
bação nas conexões do sistema ductal pancreáticobiliar,
no embrião muito jovem (19,20). O esfíncter biliar en-
contra-se na camada submucosa do duodeno e regula o
fluxo da bílis e previne a comunicação livre entre os
canais biliar e pancreático.  Quando a união pancreático-
biliar se estabelece acima da muscularis propria, há
comunicação livre entre os dois canais.  Postula-se que
na UPBA é o refluxo recíproco de bílis e secreções pan-
creáticas que está na origem do processo de carcinogé-
nese. O refluxo e a estase das secreções biliares na
vesícula resultam na activação da tripsina, da elastase I
e da fosfolipase A2, com consequente conversão da
lecitina em lisolecitina e alteração dos ácidos biliares.
Funaki e col., observaram uma elevada concentração de
ácido desoxicólico, ácido litocólico e ácidos biliares não
conjugados na bílis retida na vesícula de indivíduos com
UPBA (21).  A exposição prolongada do epitélio vesicu-
lar à estase biliar, a infecção biliar bacteriana de
repetição, a diminuição dos inibidores da tripsina e a
presença de enteroquinases juntamente com a alteração

Figura 2 - CPRE 2: Foi feita a introdução de um fio guia e verifi-
cou-se tratar-se da via biliar principal, havendo um canal comum
longo com 24 mm de comprimento.
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dos constituintes da bílis, resultam num processo de
inflamação crónica do epitélio com aumento da sua
capacidade proliferativa e posteriormente em alterações
morfológicas, nomeadamente hiperplasia, metaplasia,
displasia e, finalmente, carcinoma (7,22-23). Alguns
estudos sugerem o envolvimento de mutações genéticas na
carcinogénese do epitélio biliar em doentes com UPBA.
O prognóstico do carcinoma da vesícula é reservado,
devido à invasão precoce dos tecidos/orgãos envolventes
e à dificuldade na detecção precoce do tumor.  O estádio
do tumor segundo a classificação TNM é o parâmetro
mais previsível de prognóstico do carcinoma da vesícu-
la. Num estádio III ou IV está indicada a colecistectomia
radical ou alargada, sendo que o prognóstico não deixa
de ser reservado, com uma sobrevivência de 5-10% aos
5 anos. A quimioterapia sistémica poderá resultar numa
resposta parcial, durante algumas semanas ou meses, em
cerca de 10-20% dos casos (24). Tanaka e col., advogam
que, face à UPBA sem quistos do colédoco, se deva
realizar colecistectomia profiláctica, dado o risco eleva-
do de neoplasia da vesícula (9,25).
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