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INTRODUÇÃO

A doença de Caroli (DC) apresenta aspecto fibropolicístico hepático

com dilatações saculares multifocais e irregularidades dos ductos biliares

intra-hepáticos, gerando prejuízos ao fluxo biliar, predispondo à litíase

recorrente, o que aumenta risco de infecções hepato-biliares. De caráter

genético autossômico recessivo, associa-se com a doença renal

policística (DRP) pela manifestação anômala do gene PKHD1 - síntese

de policistina e poliductina, atuantes na embriogênese dos ductos à nível

renal e hepático. As alterações estruturais estão presentes desde o

nascimento, porém as clínicas aparecem geralmente aos 30 anos.

Possui incidência de 1 em 1 milhão de habitantes. Ressalta-se, ainda,

que o colangiocarcinoma é 15 vezes mais prevalente em portadores

desta afecção. Mediante a realidade da doença, objetiva-se relatar um

raro caso clínico de DC em paciente de meia idade submetida a

tratamento conservador e paliativo.
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Feminino, 59 anos, portadora DRP não dialítica, com dor no

hipocôndrio direito e náuseas. Ultrassonografia (US) de abdômen total

(figura 1) evidenciando colédoco e vias biliares dilatados; presença de

cálculos não obstrutivos, cistos hepáticos esparsos. Realizado

ressonância magnética (RM) de abdômen em T2 (figura 2), evidenciando

DRP bilateral e ausência de hidronefrose. Colangiografia por RM (figura

3) exibindo estenoses com dilatações saculares na árvore biliar, pequenos

cálculos intra-hepáticos e cistos peribiliares. Exames laboratoriais

revelaram aumento significativo de enzimas hepáticas.

Realizada Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica- CPRE-

(Figura 4) com papilotomia que mostrou colédoco aumentado (12mm),

com retirada de cálculo móvel (9mm) das vias biliares.

CONCLUSÃO

O tratamento conservador paliativo realizado mostrou-se eficiente na

redução dos sintomas e dos marcadores de lesão hepática, resolvendo o

quadro agudo da paciente e proporcionando melhor qualidade de vida.

DISCUSSÃO

Portadora de DRP e com alterações aos exames de imagem

supracitados, a hipótese diagnóstica de DC foi proposta. Tem-se a CPRE

como padrão-ouro para diagnóstico, evidenciando dilatação de vias

biliares e múltiplos cistos no espaço periportal. A terapêutica, portanto,

visa a extração de cálculos localizados no interior das vias biliares,

podendo ser associada à litotripsia extra-corpórea quando necessária. A

colecistectomia não foi indicada por tratar-se de litíase primária das vias

biliares. A lobectomia hepática estará indicada na doença localizada em

um dos lobos, ficando o transplante reservado para acometimento difuso

do órgão associado à insuficiência hepática, impossibilidade de controlar

as graves complicações da colangite recorrente e hipertensão porta.

Figura 4: CPRE com papilotomia e extração de cálculo único da via biliar principal
Seta azul: Papila duodenal maior / Seta branca: Papilótomo / Seta cinza: Cálculo único 

Figura 3: Colangiografia por RM
Elipse: Múltiplos cistos nas vias biliares intra-hepáticas / Seta cinza: Colédoco 

dilatado/ Seta azul: Vesícula biliar
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Figura 1: US de abdômen total
Seta indicando colédoco dilatado com cálculo não obstrutivo

Elipses indicando área de sombreamento por pequenos 

cálculos em vias biliares intra-hepáticas

Figura 2: RM evidenciando rins policísticos bilateralmente

RESULTADO

A intervenção realizada - CPRE com papilotomia - mostrou-se

eficiente na melhora clínica e redução de enzimas hepáticas da paciente,

que permanece em acompanhamento ambulatorial regular.


