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Informação clínica 

§  Doente sexo masculino, 73 anos 

§  Quadro com 1 semana evolução 

§  Anemia normocrómica normocítica 

Febre 
Vómitos alimentares “tipo borra de café” 
Sem dor abdominal 



Estudo analítico 

§  Hb: 9,2 g/dL (VCM e HCM normais) 
§  Leuc: 8.000 
§  Plaq: 289.000 

§  Cloro: 97mmol/L (↓) 
§  Bilirrubina total: 1,0 mg/dL (N) 
§  ↑ TGP, GGT, FA 
§  PCR: 11,93mg/dL 



Antecedentes 
§  Litíase vesicular, colecistite aguda em Out 2013, 

aguarda colecistectomia electiva 
§  Litíase renal 
§  Duplamente anti-agregado por doença cerebrovascular 

grave 
§  Demência multienfartes 
§  Doença de Parkinson 
§  DM tipo 2 
§  Dislipidémia 
§  HTA 
§  HBP 



Ecografia abdominal 















Ecografia abdominal 
Ø  Limitada por aerocolia e não colaboração do doente 

§  Massa na topografia da vesícula, com cálculo no interior 

§  Ligeira dilatação das vias biliares do lobo esquerdo 

§  Pequeno nódulo hepático hipocogénico pericentimétrico 
 

§  Cabeça do pâncreas sem alterações 

§  Sem derrame peritoneal 



Endoscopia digestiva alta 



Endoscopia digestiva alta 
§  Esófago 

§  Estômago 

§  Bolbo duodenal 

Tortuoso, sem vestígios de sangue 

Amplo, distensível e peristáltico 
Gastropatia atrófica ligeira 
Sem vestígios de sangue 
Piloro descentrado 

Deformado, lúmen estenosado 
Sem vestígios de sangue 

Compressão 
extrínseca? Biópsia 



Pedido  
 
 

 TC toraco-abdomino-pélvica 
 

 Estenose bulbar com suspeita de neoplasia 
           Aguarda resultado biópsia 

 



TC toraco-abdomino-pélvica 

































































































































































































































Diagnóstico 

? 



TC toraco-abdomino-pélvica 
§  Massa mal definida na loca vesicular 

§  Fistulização para o bolbo duodenal e migração 
de cálculo 

§  Marcada distensão gástrica com elevação da 
hemicúpula diafragmática esquerda 

§  Dilatação ligeira das vias biliares intra-
hepáticas e da VBP (11mm) 

§  Pequeno derrame peritoneal 



TC toraco-abdomino-pélvica 
Outras alterações: 
§  Atelectasias subsegmentares à esquerda 
§  Cardiomegália 
§  Ectasia do tronco da artéria pulmonar (36mm) 

§  Quisto biliar 
§  Atrofia corpo e cauda pancreáticos 
§  Foco litiásico rim direito 
§  Hérnia inguinal direita 



Obstrução piloro-duodenal 
“Gastric outlet obstruction” 
 

§  Neoplasia maligna (pâncreas, ampuloma, duodeno, 
colangio, estômago, metástases)  

§  Úlcera péptica 
§  Ingestão de cáusticos 
§  Pseudoquisto pancreático 
§  Pólipo gástrico 
§  Bezoar 
§  Obstrução biliar (síndrome Bouveret) 
§  Estenose pilórica 
§  Membrana duodenal congénita 



Anatomia patológica 

§  Biópsia do bolbo duodenal 

Ø  Lesões inflamatórias inespecíficas 



Obstrução piloro-duodenal 
“Gastric outlet obstruction” 
 

§  Neoplasia (pâncreas, ampuloma, duodeno, 
colangio, estômago, metástases)  

§  Úlcera péptica 
§  Ingestão de cáusticos 
§  Pseudoquisto pancreático 
§  Pólipo gástrico 
§  Bezoar 
§  Obstrução biliar (síndrome Bouveret) 
§  Estenose pilórica 
§  Membrana duodenal congénita 



Obstrução piloro-duodenal 

Bezoar 
§  Causa incomum de obstrução gastrointestinal 

(mas é a manifestação mais frequente) 

TC: 
Ø  Massa intraluminal com aspecto mosqueado, 

componente gasoso interior (semelhante fezes) 



Obstrução piloro-duodenal 

Bezoar 
 

Boudiaf M et al. Radiographics. 2001;21:613-24. Altintoprak F, et al. ScientificWorldJournal. 2013;2013:298392. 



Obstrução piloro-duodenal 

Cálculo biliar 
 



Diagnóstico 

§  Fistulização de cálculo biliar para o 
duodeno, condicionando obstrução 
gástrica 

                   Síndrome de Bouveret 



Tratamento 

Ø Colecistectomia + colangiografia 
per-operatória + duodenorrafia 

 



Anatomia patológica 

§  Peça de colecistectomia 

Ø  Colecistite crónica xantogranulomatosa 
litiásica 



Estudo Contrastado 
Pós-operatório 













Estudo contrastado 

§  Trajecto fistuloso entre dreno multicapilar e a 
primeira porção do duodeno 

§  Progressão de contraste do estômago para o 
arco duodenal 



Síndrome de Bouveret 



Fístula biliodigestiva 
§  Complicação rara de litíase vesicular (<1%) 

§  Mais frequente colecistoduodenal 

§  Colecistocólica, colecistogástrica, coledocoduodenal 

§  Passagem de um cálculo pela fístula: 

-  85% eliminado 
 

-  15% ileus biliar 



Ileus biliar 

§  0,3-0,4% de doentes com litíase vesicular 

§  1-4% dos casos de obstrução do intestino delgado 

Ø  16% casos mais cálculos presentes em 
outras localizações 



Ileus biliar 
 
§  Íleo terminal: 50-90% 

§  Íleo proximal ou jejuno: 20-40% 

§  Cólon: 3-25% 

§  Duodeno ou estômago: 1-10% 

    è Síndrome de Bouveret 



Síndrome de Bouveret 

§  Forma muito incomum de ileus biliar 

§  Impactação de cálculo biliar no piloro ou duodeno 
proximal, condicionando obstrução gástrica 

§  Primeiros casos publicados 1896 por Leon Bouveret 

§  300 casos descritos na literatura (2008) 



Síndrome de Bouveret 

§  Mulheres idosas 

§  História de litíase biliar 

§  Clínica inespecífica 

Ø  Diagnóstico precoce é muito importante 
è situação crítica (mortalidade até 30%) 



Síndrome de Bouveret 
Diagnóstico 
 

§  Radiografia simples do abdómen 

§  Estudos contrastados 

§  Ecografia abdominal 

§  TC 

§  CPRM 

§  Endoscopia -  Diagnóstica 
-  Terapêutica 



Síndrome de Bouveret 

Radiografia simples do abdómen 

§  Valor diagnóstico baixo 

§  Tríade de Rigler 
-  Patognomónica 
-  Só detectada em 20% casos 



Síndrome de Bouveret 

Tríade de Rigler 

Ø  Patognomónica de 
ileus biliar 

1.  Aerobilia 

2.  Obstrução ID (gástrica 
no S. Bouveret) 

3.  Cálculo radiopaco 



Síndrome de Bouveret 

Estudos contrastados 

§  Elevado valor diagnóstico 

§  Identificação trajecto 
fistuloso 



Síndrome de Bouveret 

Ecografia abdominal 
§  Aerobilia 
§  Distensão gástrica 

§  Pode ser confusa pelas limitações causadas: 

§  Pode também ser difícil detectar localização cálculo 

-  Distensão intestinal 
-  Vesícula biliar colapsada 
-  Aerobilia 



Síndrome de Bouveret 

TC 

Ø  Melhor método de 
imagem 

§  Cálculo geralmente 
> 2,5 cm 



Síndrome de Bouveret 

TC 

§  Detecta a tríade de Rigler em 75% dos casos 



Síndrome de Bouveret 

TC 
 
Limitações: 
 

§  15-25% casos não é possível diferenciar o cálculo do 
líquido no lúmen intestinal è isoatenuantes 

§  Fístula biliodigestiva não visualizada  

Ø  Contraste oral melhora a detecção de ambos 



Síndrome de Bouveret 

CPRM 

Ø  Indicada quando TC é limitada e não pode ser 
administrado contraste oral 

§  Avalia melhor árvore biliar 
§  Diferencia claramente cálculo de líquido 
§  Detecta a fístula biliodigestiva (se preenchida por líquido) 



Síndrome de Bouveret 

CPRM 

Algın O et al. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013;19:375-9.  



Síndrome de Bouveret 

Tratamento 
 
§  Forma de remoção do cálculo controverso 

§  Se colecistectomia e reparação da fístula devem ser 
efectuadas simultaneamente é ainda mais controverso 

-  Endoscopia (menor risco, mas só 10% têm sucesso) 
-  Cirurgia 
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