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 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA/FUNDAMENTAÇÃO 

    A pele é o maior órgão do corpo humano. É desafiador distinguir, ao avaliá-la, entre o normal e o anormal, entre 

achados significativos e triviais, bem como em integrar sinais e sintomas pertinentes em um diagnóstico diferencial 

apropriado, seja ele uma patologia cutânea ou sistêmica1. Um bom exemplo é a coloração amarelada da pele, que não 

obrigatoriamente representa icterícia. Apesar de limitada, a lista de diagnósticos diferenciais inclui a carotenodermia, o 

uso de quinacrina e a exposição excessiva a fenóis2. Será definida icterícia quando a alteração for consequente à deposição 

de pigmento biliar3,4.  

    A ocorrência de icterícia não é sintomatologia comum em adultos e, quando presente, pode indicar sérios problemas. 

Uma abordagem sistematizada e apoiada em amplo conhecimento do metabolismo da bilirrubina deve ser instituída, 

objetivando rápido esclarecimento de sua etiologia3.  

    Níveis de bilirrubinas séricas entre 2 e 3 mg/dl são suficientes para identificação clínica da icterícia, seja resultante do 

acúmulo da sua forma “não conjugada” (também dita “indireta”, produto da degradação da hemoglobina) ou da sua 

forma “direta” (consequente à conjugação hepática ao ácido glicurônico)4. Tais acúmulos são justificados por produção 

excessiva de bilirrubina “não conjugada”, redução na captação ou na conjugação hepática desta, ou por defeitos na 

excreção da forma “direta” pelo fígado2. 

    A lista de doenças que cursam com icterícia é extensa, desde medicações a raras neoplasias, como os colangiocarcinomas 

que, apesar de apresentarem incidência aumentada nos últimos anos (particularmente em países asiáticos), têm 

prevalência inferior a 2% entre os tumores malignos5,6. O relato abaixo apresenta tumoração com localização perihilar, 

presente em 40 a 60% dos colangiocarcinomas, nomeado tumor de Klatskin, uma rara, devastadora e altamente maligna 

enfermidade das vias biliares6,7. Seu diagnóstico, mesmo em indivíduos com os mais marcantes fatores de riscos 

(geralmente situações associadas à agressão crônica de árvore biliar), é tardio e, em mais de 50% dos casos, lesões 

avançadas, associadas ou não a metástases peritoneais e hepáticas, estarão presentes. Até mesmo nos tumores ressecáveis, a 

sobrevida média em 5 anos será realidade em apenas 20 a 45% dos casos8. 

 

OBJETIVOS 

    Enfatizar um raciocínio clínico sistematizado na condução da icterícia, apoiado em amplo conhecer do metabolismo da 

bilirrubina. Mostrar forma rara e grave de icterícia obstrutiva, tumor de Klatskin, em paciente sem fatores de riscos 

comuns à doença. 

 

DELINEAMENTO E MÉTODOS 

    Trata-se de um relato de caso, um estudo descritivo básico apoiado em informações coletadas em prontuário eletrônico 

“sistema MV”. A revisão bibliográfica foi realizada na “Biblioteca Virtual em Saúde” e em livros referências na área da 

saúde. O Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da instituição não analisou a obra. 

 

RESULTADOS/DESCRIÇÃO DO CASO  

    Mulher, 62 anos, magra, hipertensa, com dor abdominal “em cólica” há 30 dias associada a emagrecimento de 

aproximadamente 12 quilos em 60 dias. Nega tabagismo ou etilismo. Os mesmos sintomas motivaram internação prévia, 

oportunidade na qual foi abordada como hepatite medicamentosa secundária ao uso de 3 gramas diárias de Acetaminofeno 

e tratada com hidratação volêmica.  

 

 

 

 

 

     

 



    Ao exame físico, identificado paciente normotensa (100x60 mmHg), eupneica (18 irpm), febril (temperatura axilar: 

38ºC), ictérica, desidratada leve, com abdome plano, ruídos hidroaéreos presentes, timpânico à percussão, doloroso à 

palpação profunda de quadrante superior direito, sem sinais de peritonite. Sem anormalidades nos demais sistemas 

avaliados. 

    Na avaliação complementar: bilirrubinas totais: 3,65 mg/dl (fração direta: 2,77 mg/dl); AST: 124,88 U/l; ALT: 130,9 U/l; 

fosfatase alcalina: 970,21 U/l; CA 19.9: 352 U/ml.  

    Ultrassonografia de abdome total visualizando dilatação das vias biliares. Tomografia computadorizada de abdome 

utilizando água (via oral) e iodo não iônico (via endovenosa) como meios de contraste concluiu (após fases “pré-contraste”, 

“arterial”, “portal” e “de equilibro”) formação expansiva/infiltrativa na confluência dos ductos hepáticos, medindo 1.3cm, 

determinando dilatação das vias biliares.  

    Realizada hipótese diagnóstica de Tumor de Klatskin associado à colangite bacteriana. Iniciada terapia antimicrobiana 

(associação de Ceftriaxone 2 gramas/dia, Metronidazol 15 miligramas/dia e Amicacina 1 grama/dia, todos via endovenosa) 

e encaminhada à equipe cirúrgica: tumor irresecável no intra-operatório devido à presença de metástases bilobares intra-

hepáticas. Procedida derivação bileodigestiva, seguida de encaminhamento à sessões de quimioterapia após histopatológico 

confirmar “adenocarcinoma”. 

 

DISCUSSÃO 

    O ser humano produz diariamente aproximadamente 4 miligramas por quilo de bilirrubina “indireta” ou “não 

conjugada”, derivadas do metabolismo da hemoglobina e insolúveis no plasma. Esta será transportada até o fígado para 

conjugação ao ácido glicurônico, originando a bilirrubina “direta” ou “conjugada”, solúvel, que será excretada nos ductos 

biliares para posteriormente desembocar na ampola de “Vater”, a nível duodenal. No interior do intestino, parte da 

bilirrubina será eliminada nas fezes e o restante será reabsorvido após transformação, pela flora bacteriana, em 

urobilinogênio3,4. Assim como ocorre no metabolismo da bilirrubina, a avaliação da icterícia deve ser sistematizada, com 

solicitação de exames complementares em série, inicialmente com dosagens séricas de bilirrubinas, de provas de lesão 

hepática e de enzimas canaliculares, determinando se ocorre uma elevação isolada de bilirrubina indireta ou direta, uma 

síndrome hepatocelular (na qual se enquadram as hepatites, inclusive a medicamentosa, possivelmente causada pelo uso de 

doses superiores a 4 gramas/dia de Acetaminofeno em adultos9) ou uma síndrome colestática2.  A seguir, novos exames 

complementares podem ser solicitados, incluindo a imaginologia, muito útil na determinação etiológica, como pode ocorrer 

no Tumor de Klatskin, colangiocarcinoma de localização perihilar, identificado pela tomografia computadorizada de 

abdome como espessamento parietal com realce variável. Em algumas situações, a lesão é muito pequena para ser 

detectada. Nesses casos, sinais indiretos, como dilatação das vias biliares e a atrofia lobar, podem ajudar no diagnóstico10.  

Imagem da tomografia computadorizada da paciente do caso pode ser visualizada na Figura 1.  

    A apresentação clínica do colangiocarcinoma hilar geralmente caracteriza-se por  icterícia indolor associada a 

emagrecimento. Eventualmente, em decorrência de complicações obstrutivas, outros sintomas podem estar presentes, 

como a febre e a dor abdominal, tornando clara a associação com colangite bacteriana (Tríade de Charcot)11.   

    O principal fator de risco associado ao desenvolvimento do tumor de Klatskin é a colangite esclerosante primária12. 

Doença de Caroli, hepatites B e C, cirrose, diabetes, obesidade, etilismo e, provavelmente, tabagismo são outras situações 

associadas e que não foram evidenciadas no relato5.   

    Alguns marcadores tumorais são úteis na avaliação de pacientes com suspeita oncológica. O “CA – 19.9”, quando acima 

de 1000 U/ml em pacientes com icterícia, são fortes preditores de malignidade. No caso em questão, apesar de acima do 

valor superior de referência, a elevação não foi tão marcante13.   

    A única terapia curativa para o tumor de Klatskin é a ressecção cirúrgica, cuja técnica de escolha dependerá da 

classificação de Bismuth-Corlette (Tabela 1). A presença de metástases a distância,  o acometimento bilateral do ducto 

hepático até seus ramos secundários,  a presença de metástase intra-hepática bilobar, o envolvimento bilateral da artéria 

hepática, o encarceramento de veia porta,  a atrofia de um lobo hepático com encarceramento contralateral da veia porta e 

o acometimento de ramos biliares contralaterais são critérios que tornam o tumor irresecável8. Nesses casos, terapias 

paliativas objetivando desfazer a icterícia obstrutiva e alívio sintomático são fundamentais. A drenagem biliar deve ser 

preferencialmente feita via percutânea, descrita por “Walter, T. et al.” com maiores sucessos terapêuticos se comparada à 

técnica endoscópica14. A quimioterapia não tem grande impacto na sobrevida dos pacientes com colangiocarcinoma8. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 



CONCLUSÕES/CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

    Inúmeras são as causas para o excesso de bilirrubina que se traduz em icterícia. A bilirrubina no soro decorre do 

equilíbrio entre produção e remoção do pigmento. Conhecer seu metabolismo é fundamental para uma avaliação lógica e 

racional. Muitos desfechos são cirúrgicos, mas é a avaliação clínica, cuidadosa e minuciosa, que determinará etiologias e 

orientará condutas, mesmo nas neoplasias, das quais se destacam os tumores de Klatskin, neoplasia de prognóstico 

reservado: sobrevida de 5 – 8 meses nos casos irresecáveis. Conclui-se a necessidade de uma abordagem sistematizada da 

icterícia para estabelecimento correto de etiologias e introdução precoce de terapias.  
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Figura 1 – Corte axial, pós contraste: realce das paredes 

das vias biliares na confluência dos ductos hepáticos 

com estenose e dilatação a montante. 

Tabela 1 – Classificação de Bismuth - Corlette 

I Tumor restrito ao ducto hepático comum 

II Tumor envolve a bifurcação e o ducto hepático 

comum 

IIIa Tumor envolve a bifurcação e o ducto hepático 

direito 

IIIb Tumor envolve a bifurcação e o ducto hepático 

esquerdo 

IV Tumor envolve a bifurcação e ambos ductos ou 

tem distribuição multifocal 


