Escola Paulista de Medicina
Hospital São Paulo

ENCONTRO ESTADUAL DOS RESIDENTES EM ENDOSCOPIA
DIGESTIVA - SP
Dras. Cássia Brito e Mirella Freitas (Residentes)
Dr. Ermelindo Della Libera
São Paulo, 2021

Caso Clínico
● HMA
○

Masculino, 66 anos

○

Brasileiro, natural e procedente de São Paulo - SP

○

Branco, casado, desempregado

● Quadro Clínico
○

Queixas de dor hipocôndrio direito e epigástrio associada a náuseas, icterícia, colúria, acolia fecal e prurido

○

Sinais e sintomas iniciados a cerca de 3 semanas, com piora progressiva

○

Perda ponderal de 7ks em 2 meses

○

Negava febre

● Comorbidades e antecedentes
○

Coronariopata - stent em 2019

○

HPB

○

Etilista crônico (abstêmio há 3 meses)

○

Tabagista 50 anos/maço

○

Colecistectomia em 2019

● Exame físico
○

BEG, consciente, orientado, eupneico, normocorado, hidratado, ictérico 4+/4+

○

Abdome flácido, doloroso à palpação em HCD, sem massas ou visceromegalias, sem sinais de peritonite

○

Extremidades com boa perfusão periférica, TEC < 3s.

○

Sinais vitais normais

Exames da admissão
Exame 

Resultado

Referência

Hemoglobina

12,4

13,5 a 17,5 

Leucócitos

10470

3500 a 10500 

Plaquetas

346 x 10³

Bilirrubina total

20,49

Até 1,0 

Bilirrubina direta

20,26

Até 0,3

GGT

1999

Até 60

FA

1838

40 a 130 

TGO

212

Até 40 

TGP

141

Até 41

PCR

27,5

Inferior a 1,00 

RNI

1,57

0,8 a 1,20 

Amilase

123

<ou = 100

150 a 450 x10³

Exames de Imagem
● Ultrassom de abdômen (08/05/21)

○

Dilatação de vias biliares intra e extra-hepáticas (hepatocolédoco medindo 12mm)

○

Ducto pancreático principal com dimensões no limite superior da normalidade, sem caracterização de fator
obstrutivo

○

Sinais de colecistectomia

Questão 1
De acordo com as Diretrizes de Tokyo 2018 para colangite aguda, determine o grau de gravidade, o exame de imagem
adequado ao diagnóstico e a respectiva conduta .

a) I - TC abd - Antibióticos e cuidados gerais de suporte; considere a drenagem biliar se não houver resposta ao tratamento inicial

b) III - USG - Tratamento inicial com antibióticos, drenagem biliar urgente, manejo respiratório / circulatório adequado
c) II - Colangio RNM - Antibióticos e cuidados gerais de suporte; a drenagem biliar trans-hepática percutânea ou endoscópica precoce
é indicada

d) I - Colangio RNM - Antibióticos e cuidados gerais de suporte; a drenagem biliar trans-hepática percutânea ou endoscópica precoce
é indicada

Questão 1
De acordo com as Diretrizes de Tokyo 2018 para colangite aguda, determine o grau de gravidade, o exame de imagem
adequado ao diagnóstico e a respectiva conduta .

a) I - TC abd - Antibióticos e cuidados gerais de suporte; considere a drenagem biliar se não houver resposta ao tratamento inicial

b) III - USG - Tratamento inicial com antibióticos, drenagem biliar urgente, manejo respiratório / circulatório adequado
c) II - Colangio RNM - Antibióticos e cuidados gerais de suporte; a drenagem biliar trans-hepática percutânea ou endoscópica precoce
é indicada

d) I - Colangio RNM - Antibióticos e cuidados gerais de suporte; a drenagem biliar trans-hepática percutânea ou endoscópica precoce
é indicada
Kiriyama S at al. Tokyo Guidelines 2018: diagnostic criteria and severity grading of acute cholangitis (with videos). J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2018 Jan;25(1):17-30. doi: 10.1002/jhbp.512. Epub 2018 Jan 5. PMID: 29032610.

● Ressonância magnética com Colangio RNM

○

Área de heterogeneidade na região da cabeça pancreática/processo uncinado, de limites mal definidos, podendo

corresponder à lesão neoplásica associada a processo inflamatório/infeccioso concomitante (pancreatite focal)
○

Destaca-se que a lesão mantém contato em menos de 180 graus com ramos distais da veia e artéria mesentérica
superior

○

Leve dilatação do ducto pancreático principal e moderada dilatação das vias biliares intra e extra-hepáticas

● Tomografia de tórax

Questão 2
A RNM pode ser um exame de imagem adequado para diagnóstico e estadiamento primário do câncer de pâncreas quando em
comparação à Tomografia ? Qual classificação de acordo com os critérios de ressecabilidade neste caso? Qual a conduta a seguir?

a) SIM, Ressecável, cirurgia para tratamento definitivo
b) SIM, Bordeline , Eco EDA com biópsia e drenagem endoscópica da via biliar
c) Não , Irressecável , Drenagem endoscópica da via biliar e Eco Eda com biópsia

d) Não, Ressecável, drenagem da via biliar e posterior cirurgia

Questão 2
A RNM pode ser um exame de imagem adequado para diagnóstico e estadiamento primário do câncer de pâncreas quando em
comparação à Tomografia ? Qual classificação de acordo com os critérios de ressecabilidade neste caso? Qual a conduta a seguir?

a) SIM, Ressecável, cirurgia para tratamento definitivo
b) SIM, Bordeline , Eco EDA com biópsia e drenagem endoscópica da via biliar
c) Não , Irressecável , Drenagem endoscópica da via biliar e Eco Eda com biópsia

d) Não, Ressecável, drenagem da via biliar e posterior cirurgia
Treadwell, Jonathan R. PhD; Zafar, Hanna M. MD, MHS; Mitchell, Matthew D. PhD; Tipton, Kelley MPH; Teitelbaum, Ursina MD; Jue, Jane MD, MSc Imaging Tests for the Diagnosis
and Staging of Pancreatic Adenocarcinoma, Pancreas: July 2016 - Volume 45 - Issue 6 - p 789-795 doi: 10.1097/MPA.0000000000000524
National Comprehensive Cancer Network Pancreatic Adenocarcinoma, Versão 1. 2020
Bispo, Miguel et al. “The Role of Endoscopic Ultrasound in Pancreatic Cancer Staging in the Era of Neoadjuvant Therapy and Personalised Medicine.” GE Portuguese journal of
gastroenterology vol. 28,2 (2021): 111-120. doi:10.1159/000509197

Observação. —PV = veia porta, SMV = veia mesentérica superior, CA = artéria celíaca, CHA = artéria hepática comum, SMA = artéria mesentérica superior, VCI = veia cava inferior, HA = artéria hepática.
National Comprehensive Cancer Network Pancreatic Adenocarcinoma, Versão 1. 2020

● Ecoendoscopia
○

Massa heterogênea em cabeça pancreática, medindo cerca de 4,5cm no seu maior diâmetro, com sinais de invasão
de colédoco, duodeno, veia porta e confluência espleno mesentérica

○

Parênquima do corpo e da cauda atrófico. Ducto pancreático principal dilatado

○

Ducto biliar intra e supra-pancreático com calibre aumentado (1,2mm) sem imagens de cálculos no seu interior

Questão 3
Diante do exame realizado descrito acima ( ECOEDA ), analise as questões a seguir e marque a CORRETA
a) A punção aspirativa da lesão para diagnóstico histológico está contraindicada nos casos de lesões ressecáveis com indicação para
tratamento cirúrgico
b) Há indicação de antibioticoprofilaxia nos casos de punção com agulha fina de lesões sólidas do pâncreas em pacientes com via
biliar dilatada
c) Em se tratando de uma lesão avançada, deve ser procedida apenas drenagem das vias biliares e seguir para cuidados paliativos
d) As lesões com necessidade de quimioterapia neoadjuvantes ou paliativas devem ter o diagnóstico histológico confirmados, sendo
a punção ECOguiada com agulha o mais indicado ao caso clínico em discussão

Questão 3
Diante do exame realizado descrito acima ( ECOEDA ), analise as questões a seguir e marque a CORRETA
a) A punção aspirativa da lesão para diagnóstico histológico está contraindicada nos casos de lesões ressecáveis com indicação para
tratamento cirúrgico
b) Há indicação de antibioticoprofilaxia nos casos de punção com agulha fina de lesões sólidas do pâncreas em pacientes com via
biliar dilatada
c) Em se tratamento de uma lesão avançada, deve ser procedida apenas drenagem das vias biliares e seguir para cuidados paliativos
d) As lesões com necessidade de quimioterapia neoadjuvantes ou paliativas devem ter o diagnóstico histológico
confirmados, sendo a punção ECOguiada com agulha o mais indicado ao caso clínico em discussão

James PD, Meng ZW, Zhang M, Belletrutti PJ, Mohamed R, Ghali W, Roberts DJ, Martel G, Heitman SJ. The incremental benefit of EUS for identifying unresectable disease among adults with pancreatic adenocarcinoma: A meta-analysis. PLoS One. 2017 Mar
20;12(3):e0173687. doi: 10.1371/journal.pone.0173687. PMID: 28319148; PMCID: PMC5358870.

○

Realizadas duas punções
ecoguiadas transduodenais

com agulha FNA 22 G.

● Anatomopatológico

○ PAAF de massa de cabeça de pâncreas (cell block):
adenocarcinoma invasivo

● CPRE

○

O bulbo, segunda porção e a papila maior têm aspecto normais

○

Acesso a via biliar sem sucesso, apesar de inúmeras tentativas e do pré corte. Ocorreu sangramento moderado

○

autolimitado
A cateterização não intencional do ducto pancreático e injeção de contraste revelou aspecto normal apenas na porção
cefálica que foi estudada

Questão 4
Diante da falha da CPRE para drenagem da via biliar, considere a alternativa CORRETA em relação a conduta
terapêutica.
a) Drenagem transparieto hepática percutânea externa

b) Drenagem biliar guiada com auxílio da ecoendoscopia
c) Derivação biliodigestiva cirúrgica em condições de urgência devido manipulação da via biliar
d) Uma segunda CPRE está contraindicada devido mínima chance de sucesso para passagem de prótese

Questão 4
Diante da falha da CPRE para drenagem da via biliar, considere a alternativa CORRETA em relação a conduta
terapêutica.
a) Drenagem transparieto hepática percutânea externa

b) Drenagem biliar guiada com auxílio da ecoendoscopia
c) Derivação biliodigestiva cirúrgica em condições de urgência devido manipulação da via biliar
d) Uma segunda CPRE está contraindicada devido mínima chance de sucesso para passagem de prótese
Sharaiha RZ at al. . Efficacy and safety of EUS-guided biliary drainage in comparison with percutaneous biliary drainage when ERCP fails: a systematic review and meta-analysis. Gastrointest Endosc. 2017 May;85(5):904-914. doi: 10.1016/j.gie.2016.12.023. Epub
2017 Jan 4. PMID: 28063840.
Lesmana, Cosmas Rinaldi Adithya et al. “Ultrassom endoscópico intervencionista terapêutico em distúrbios pancreato-biliares: ele realmente substitui a abordagem cirúrgica / percutânea ?.” Jornal mundial de cirurgia gastrointestinal, vol. 13,6 (2021): 537-547. doi:
10.4240 / wjgs.v13.i6.537
Artifon, Everson L A et al. “Surgery or EUS-guided choledochoduodenostomy for malignant distal biliary obstruction after ERCP failure.” Endoscopic ultrasound vol. 4,3 (2015): 235-43. doi:10.4103/2303-9027.163010

Questão 5
Considerando a drenagem da via biliar por CPRE em pacientes com neoplasia de pâncreas, assinale a alternativa
CORRETA
a) Prótese plástica está associada a maior taxa de obstrução, necessidade de troca a cada 6 meses e menor mortalidade

b) Prótese metálica auto-expansível recoberta está contra-indicada em paciente com vesícula biliar
c) Prótese metálica auto-expansível é a melhor opção, com resultados provavelmente semelhantes entre as próteses recobertas e não
recobertas
d) Prótese biliar está contra-indicada em pacientes com critérios de ressecabilidade e indicação de cirurgia

Questão 5
Considerando a drenagem da via biliar por CPRE em pacientes com neoplasia de pâncreas, assinale a alternativa
CORRETA
a) Prótese plástica está associada a maior taxa de obstrução, necessidade de troca a cada 6 meses e menor mortalidade

b) Prótese metálica auto-expansível recoberta está contra-indicada em paciente com vesícula biliar
c) Prótese metálica auto-expansível é a melhor opção, com resultados provavelmente semelhantes entre as próteses
recobertas e não recobertas
d) Prótese biliar está contra-indicada em pacientes com critérios de ressecabilidade e indicação de cirurgia
Scatimburgo, Maria Vitória Cury Vieira et al. “Biliary drainage in inoperable malignant biliary distal obstruction: A systematic review and meta-analysis.” World journal of gastrointestinal surgery vol. 13,5 (2021): 493-506. doi:10.4240/wjgs.v13.i5.493
Jang S, Stevens T at al.Superiority of Self-Expandable Metallic Stents Over Plastic Stents in Treatment of Malignant Distal Biliary Strictures. Clin Gastroenterol Hepatol. 2020 Dec 18:S1542-3565(20)31715-8. doi: 10.1016/j.cgh.2020.12.020. Epub ahead of print. PMID:
33346140
Lawrence, Christopher MD1; Romagnuolo, Joseph MD MSc1 Double Plastic Stents for Distal Malignant Biliary Obstruction: Preliminary Evidence for a Novel Cost-Effective Alternative to Metal Stenting, American Journal of Gastroenterology: February 2014 - Volume 109 - Issue 2
- p 295-297 doi: 10.1038/ajg.2013.409.

● CPRE (segundo procedimento – 5 dias após)

○

Papila maior tem aspecto pós pré corte, com friabilidade

○

Árvore biliar intra e extra hepática dilatadas, com estenose em terço distal de colédoco

○

Realizada esfincterotomia biliar. Seguida de passagem de prótese metálica autoexpansível parcialmente
recoberta 10 mm x 80 mm, guiado por radioscopia, com permeabilidade confirmada por colangiografia

Controle radiológico - prótese expandida e bem
alocada.

Evolução
● Ambulatório HSP 22/06/21 (20 dias após passagem da prótese biliar)
○
○
○
○

ECOG 1 e KARNOSKY 80%
Náuseas recorrentes associado a episódios esporádicos de vômitos
Melhora da dor em HCD, sem febre
Aceitando dieta parcialmente, preferencialmente leve e de consistência pastosa

● Exame físico

○ BEG, consciente, orientado, eupneico, normocorado, hidratado, ictérico 1+/4, TEC < 3s.
○ Abdome flácido, discretamente doloroso à palpação em HCD, sem massas ou visceromegalias, sem sinais de
peritonite

Exames laboratoriais 
Exame 

Resultado

Pré procedimento 

Referência

Hemoglobina

8,4

12,4

13,5 a 17,5 

Leucócitos

9880

10470

3500 a 10500 

Plaquetas

228 x 10³

346 x 10³

150 a 450 x10³

Bilirrubina total

4,39

20,49

Até 1,0 

Bilirrubina direta

4,15

20,26

Até 0,3

GGT

1175

1999

Até 60

FA

1007

1838

40 a 130 

TGO

43

212

Até 40 

TGP

35

141

Até 41

Seguimento
● Oncologia clínica
○

Tratamento paliativo
■ Controle dos sintomas
■ Encaminhado para tratamento oncológico - Quimioterapia

Obrigada !

