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INTRODUÇÃO: 

 Comumente chamada de pedra na vesícula, a colelitíase é caracterizada pelo depósito 

de cálculos na vesícula biliar, podendo esses serem pigmentares ou de colesterol, dependendo 

da sua origem. Na população adulta, a fisiopatologia e os tratamentos estão bem descritos na 

literatura. Contudo, o mesmo não acontece com os pacientes pediátricos, de modo que, ainda 

que seja uma doença de baixa prevalência, os diagnósticos estão aumentando nos últimos 

anos, e a ausência de protocolos diagnósticos terapêuticos bem definidos dificulta o bom 

prognóstico desses pacientes.  

METODOLOGIA: 

 Estudo de coorte retrospectiva dos casos de pacientes atendidos no Ambulatório de 

Pediatria do Hospital das Clínicas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), que 

atende pacientes de 0 a 18 anos, com diagnóstico de colelitíase, aguda ou crônica.  

 Para ser incluso no estudo, o paciente precisa ter idade entre 0 e 18 anos, não ter 

diagnóstico de anemia hemolítica e também deve ter obtido o diagnóstico de colelitíase pelo 

setor de ultrassonografia do Gastrocentro da Unicamp. Dessa mesma maneira, têm-se por 

critério de exclusão o diagnóstico de colelitíase em outro serviço, não confirmado pelo setor 

citado, também já ter sido encaminhado após realização de colecistectomia. Os pacientes foram 

atendidos no Ambulatório de Pediatria do HC da UNICAMP, no período de 1990 a 2022 e foram 

coletados dados clínicos e laboratoriais. Avaliamos os exames laboratoriais como níveis de 

aspartato aminotransferase (AST), alanina aminotransferase (ALT), fosfatase alcalina (FA), 

gama glutamil transferase (GGT) e bilirrubina total (BT) na ocasião do diagnóstico da colelitíase 

por ultrassom. Os dados foram avaliados levando-se em conta o limite superior da normalidade. 

 O estudo foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa, com o número: 4.519.574 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO:  

Da análise dos prontuários de 35 pacientes com colelitíase acompanhados no serviço e 

que preenchiam os critérios de inclusão, avaliados entre 27/10/2006 a 12/03/2021. 18 eram do 

sexo feminino e 17 do sexo masculino. A literatura descreve que a média de idade das crianças 

ao obter o diagnóstico de colelitíase por ultrassonografia é de, aproximadamente, 8 anos e 2 

meses, sendo que há uma maior incidência em meninos (60%) do que em meninas (40%)¹. 

Nossos estudos demonstraram uma média de idade de 8 anos e 2 meses ao diagnóstico, de 

modo que 17 dos pacientes estudados eram do sexo masculino, estando, assim, em 

concordância com a literatura, sobretudo em relação à idade dos pacientes.   

 A tabela 1 mostra as principais características clínicas dos pacientes. As comorbidades 

mais frequente foram: 3 obesidades, 3 casos de hipertensão portal, 3 de hepatopatia crônica, 2 

hepatomegalias, 2 hipotireoidismos, 2 síndromes de Down, 2 fibroses císticas, 2 

esplenomegalias. Em relação aos sintomas, temos que dos 35 pacientes, apenas 6 foram 

assintomáticos, sendo que a indicação da ultrassonografia foi por comorbidades em 5 dos 

casos, e ultrassonografia de rotina, em 1 caso. Estudos demonstram que há uma forte 

correlação entre crianças obesas e colelitíase, sendo que a prevalência dessa patologia em 

crianças obesas é de 2%⁴, corroborando, assim, nossos achados.  

 Tabela 1: Características clínicas dos pacientes pediátricos acompanhados por colelitíase. 

Clínica Número de pacientes 

Comorbidades 22 

Dor abdominal 25 

Icterícia 11 

Vômitos 4 

febre 3 

Colúria 3 

Acolia  2 
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Os sintomas típicos da colelitíase são: dor abdominal, náuseas, vômitos e febre², 

contudo, essa doença também pode ser assintomática. Estudos demonstraram que 60% dos 

pacientes apresentaram os sintomas descritos acima, sendo que a dor abdominal é o sintoma 

mais comum², dessa maneira, podemos observar que nossas análises corroboram com o 

descrito na literatura, visto que a maioria dos pacientes estudados apresentaram algum tipo de 

sintoma, sendo que em nosso estudo, a dor abdominal também foi o sintoma mais prevalente. 

Adiciona-se ainda que nenhum dos pacientes estudados evoluíram com pancreatite.   

Em 20 casos os exames apresentaram-se alterados, sendo que: 2 pacientes 

apresentaram alterações em todos os exames;1 paciente apresentou alteração apenas em ALT, 

FA e GGT; 3 pacientes apresentaram alterações apenas em AST, ALT, GGT e BT; 1 paciente 

apresentou alteração apenas em ALT; 1 paciente apenas em AST e ALT; 2 em AST, ALT e BT; 

1 paciente apresentou alteração apenas em FA e GGT; 1 apenas em FA, GGT e BT; 2 apenas 

em GGT e BT; 3 apenas em GT e 3 apenas em FA;  

A tabela 2 mostra os valores coletados em relação ao limite superior da normalidade. 

Tabela 2: Exames laboratoriais como níveis de aspartato aminotransferase (AST), alanina 

aminotransferase (ALT), fosfatase alcalina (FA) , gama glutamil transferase (GGT) e bilirrubinas 

totais ( BT)no momento do diagnóstico da colelitíase . Os dados formam avaliados levando-se 

em conta o limite superior da normalidade (LSN). 

Exame (LSN) N  Média Mediana Desvio Padrão 

AST 35 1,1 0,8 1,1 

ALT 35 1,0 0,48 1,2 

GGT 31 4,2 0,64 10,7 

FA 35 0,8 0,67 0,7 

BT 21 3,8 0,8 7,3 

 

A investigação laboratorial também é um ponto importante para avaliação e 

acompanhamento do curso da doença, tal que, 90% dos casos avaliados em outros estudos¹ 

possuíram investigação laboratorial, sendo que destes, 51% apresentaram elevação das 

aminotransferases hepáticas e 44% de gama-glutamil transferase, não sendo especificado 
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alterações de bilirrubinas e fosfatase alcalina¹. Em nossas avaliações, observamos que 54% 

dos pacientes apresentaram alguma alteração nos exames laboratoriais, sendo que, dentro 

desse grupo, 40% tiveram, aminotransferases hepáticas aumentadas, AST e ALT em conjunto, 

resultado condizente com a literatura. Além disso, pode-se observar que 70% dos pacientes 

apresentaram alterações em GGT, resultado um pouco maior do observado pela literatura 

descrita. Os exames que tiveram as maiores alterações foram a GGT e a dosagem de 

bilirrubinas, o que corrobora o caráter obstrutivo da doença.  

Sobre a colecistectomia, 21 pacientes realizaram colecistectomia eletiva, em todos os 

casos, por videolaparoscopia, sendo que a média da idade dos pacientes operados foi de 10 

anos e 1 mês, com mediana de 11 anos e 3 meses e desvio padrão de 5 anos e 3 meses. 

Ressalta-se ainda que todas as colecistectomias realizadas foram eletivas e não tiveram 

intercorrência intraoperatória ou reabordagem e nenhum paciente realizou 

Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica (CPRE). A média do tempo de 

acompanhamento dos pacientes que realizaram a cirurgia foi de 1 ano e 3 meses, com mediana 

e desvio padrão de, aproximadamente, 1 ano. Na literatura, estudos demonstram que a 

colecistectomia por videolaparoscopia é o padrão ouro para resolução da colelitíase, tendo uma 

taxa muito baixa de complicações pós operatórias, sendo que a remoção de todos os cálculos 

biliares acontece em ⅔ dos casos². Em estudos antigos, avaliou-se a realização de laparoscopia 

em crianças com cálculos biliares, nesse, 126 pacientes foram analisados, sendo que, houve 

complicações em apenas 3 pacientes. Ademais, adiciona-se que a média de idade foi de, 

aproximadamente, 9 anos e 1 mês e o tempo de seguimento médio foi de 2 anos e 4 meses³. 

Dessa maneira, podemos observar que nossos estudos corroboram com o que está descrito na 

literatura. Em nossa casuística não tivemos complicações ou necessidade de reabordagem, 

reafirmando assim o bom desempenho da técnica, sem intercorrências intraoperatórias ou 

necessidade de uma nova abordagem.  

Por fim, adiciona-se ainda que dentre os pacientes investigados, 9 deles utilizaram ácido 

ursodesoxicólico (ACDU). Em relação à evolução desses 9 pacientes, 4 realizaram 

colecistectomia, enquanto que os outros 5 não. Do grupo que não foi submetido ao 

procedimento, temos que 2 não realizaram devido às comorbidades apresentadas e 3 não 

apresentaram continuidade em seus prontuários. Em estudos passados, foi demonstrado que 

em 83 de 119 pacientes tratados com ACDU, os cálculos desapareceram completamente em 

apenas 6 pacientes, contudo, 3 desses tiveram recorrência⁵. Dessa forma, pode-se observar 

que a terapia com ACDU apresenta baixo poder de resolução, embora esse medicamento seja 

eficaz no que diz respeito à diminuição dos sintomas. Em nossos estudos, dos 9 pacientes 
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tratados com ACDU, nenhum teve relato de desaparecimento dos cálculos, tal como relatado 

pela literatura citada. Adiciona-se ainda que, como somos um hospital de referência, as 

comorbidades apresentadas por nossos pacientes tendem a ser mais complexas, aumentando 

os fatores de risco, de modo que nesses casos há uma contraindicação para a abordagem 

cirúrgica, favorecendo assim a opção por ACDU. 

CONCLUSÕES: 

 O nosso estudo demonstrou que a maioria dos pacientes pediátrico que tiveram colelitíase 

apresentam dor abdominal como sintoma mais frequente e apresentavam  comorbidades,   

metade apresentou alteração das enzimas hepáticas. A maioria foi submetida a colecistectomia 

laparoscópica e não apresentou necessidade de reintervenção. 
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