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RESUMO
Masculino, 43 anos, sem história de doença hepatobiliar prévia, necessitou de internação por
tempo prolongado na unidade de terapia intensiva (UTI) devido a sintomas graves pela
infecção do COVID-19, desenvolvendo a síndrome da linfo-histocitose hemofagocítica
secundária e colestase. A Ressonância Magnética com Colangiografia (ColangioRM)
realizada durante a internação evidenciou padrão sugestivo de colangite esclerosante
secundária, corroborada por biópsia hepática. O objetivo deste trabalho é relatar um caso de
colangite esclerosante secudária no paciente criticamente enfermo pós infecção pelo
COVID-19.
Palavras-chave: Colangite esclerosante secundária, COVID-19, Paciente criticamente
enfermo, Colangiopatia, Ressonância Magnética por Colangiorresonância
ABSTRACT
A 43-year-old male with no history of previous hepatobiliary disease required prolonged
hospitalization in the intensive care unit (ICU) due to severe symptoms from COVID-19
infection, developing secondary hemophagocytic lymphohistocytosis syndrome and
cholestasis. Magnetic Resonance Imaging with Cholangiography (CholangioRM) performed
during hospitalization showed a pattern suggestive of secondary sclerosing cholangitis,
corroborated by liver biopsy. The aim of this paper is to report a case of secondary sclerosing
cholangitis in critically ill patient post COVID-19 infection.
Keywords: Secondary sclerosing cholangitis, COVID-19, Critically ill patient,
Cholangiopathy, Magnetic resonance imaging

1 INTRODUÇÃO
A colangite esclerosante secundária (CES) é uma doença colestática caracterizada
por estenoses focais e dilatação dos ductos biliares intra e extra-hepáticos em pacientes sem
história prévia de doença hepatobiliar. As principais causas secundárias são isquêmica,
induzida por drogas, iatrogênica e em pacientes criticamente enfermos (CES-PCE).
As manifestações clínicas mais comuns são fadiga, prurido, icterícia, dor abdominal
e hepatomegalia. Em termos bioquímicos há elevação dos níveis séricos de bilirrubinas,
gama glutamil transferase e principalmente fosfatase alcalina.
A Colangiografia por Colangiorressonância continua sendo o estudo de referência na
avaliação radiológica, embora outros estudos possam demonstrar os achados característicos.

2 OBJETIVO
O objetivo deste trabalho é relatar um caso de colangite esclerosante secudária no
paciente criticamente enfermo pós infecção pelo COVID-19.
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2.1 CASO CLÍNICO
Masculino, 43 anos, diabético, hipertenso, obeso, sem história de doença hepatobiliar
prévia. Procura atendimento devido astenia, tosse seca, febre e dispneia progressiva,
necessitando de internação, na qual recebeu o diagnóstico de COVID-19.
Durante a internação, houve piora do quadro clínico, sendo necessário suporte
ventilatório mecânico em leito de unidade de terapia intensiva (UTI). Ao exame físico
apresentava-se em regular estado geral, com hepatomegalia e icterícia 4+/4+. Nos exames
laboratoriais os seguintes achados mostraram-se relevantes:

Na investigação complementar, foi realizado o primeiro exame de Ressonância
Magnética com Colangiografia (ColangioRM):
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A persistência de elevação das enzimas canaliculares e insuficiência hepática
evidenciadas nos exames laboratoriais diários após um mês de instituído tratamento de
suporte, resultaram na repetição da ColangioRM:

Diante do quadro clínico-radiológico, a hipótese de colangite esclerosante secundária
foi aventada e corroborada com biópsia hepática.
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3 DISCUSSÃO
O subgrupo CES-PCE é uma doença rara que foi relatada pela primeira vez em 2001,
com uma prevalência estimada de 1 em 2.000 admissões em UTI. A duração da internação
em UTI é em torno de 30-40 dias, sendo a idade média dos doentes de 50 anos. Normalmente,
em tais pacientes, o padrão colestático persiste mesmo após a recuperação da doença que
precipitou a admissão na UTI.
Apresenta fatores de risco conhecidos como sexo masculino, necessidade de
ventilação mecânica, episódios de hipotensão grave, decúbito ventral e obesidade.
Acredita-se que a fisiopatologia baseia-se em: isquemia biliar, inflamação sistêmica e bile
tóxica.
A instabilidade hemodinâmica e hipoxemia destes pacientes resultam na isquemia
hepatobiliar devido a pobre vascularização nos ductos biliares, que associados à inflamação
sistêmica causada pela síndrome da linfo-histocitose hemofagocítica secundária ou
tempestade de citocinas, diminuem a expressão de transportadores biliares culminando com
a formação de cilindros e tornando a bile colestática, tóxica. Estes fatores causam necrose
de colangiócitos e estenoses, determinando obstrução biliar persistente e irreversível, com
rápida progressão para cirrose hepática.
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O diagnóstico definitivo é estabelecido por colangiopancreatografia por ressonância
magnética (CPRM) ou colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) e a
mortalidade durante o tratamento na UTI é elevada, muitas vezes não permitindo um
diagnóstico atempado.

4 CONCLUSÃO
Nos últimos tempos, a COVID-19 tornou-se um problema de saúde pública e
responsável pelo grande número de internações nos leitos de terapia intensiva por tempo
prolongado. Seus fatores de mau prognóstico coincidem com os fatores de risco da CESPCE e este relato chama a atenção de radiologistas para esta complicação no paciente
gravemente acometido pela COVID-19.
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