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RESUMO 

Utilizando a base de dados PubMed®, efectuou-se uma revisão e selecção dos artigos 

mais relevantes, disponíveis para o Centro Hospitalar do Porto, publicados entre 1980 e 2008, 

com o objectivo de fazer uma revisão bibliográfica sobre colelitíase e coledocolitíase em doente 

jovem, considerando o facto de ser pouco comum apesar de haver um aumento no diagnóstico. 

Parece haver uma distribuição bimodal da patologia, com ligeiro pico durante o primeiro 

ano de vida e um aumento considerável da prevalência na adolescência. Cerca de 2/3 dos 

doentes pediátricos pertence ao sexo feminino e a história familiar parece ser um factor de risco 

para o desenvolvimento de cálculos. 

Sabe-se, actualmente, que até 60% dos indivíduos com litíase biliar não têm patologia 

subjacente. Além das patologias hemolíticas, diversas condições estão associadas à colelitíase 

como obesidade, nutrição parentérica total, doenças intestinais e hepatobiliares. Os cálculos 

pigmentares são os mais frequentes em doentes na pré-puberdade, enquanto os cálculos de 

colesterol são os mais encontrados na adolescência.  

A maioria dos doentes apresenta sintomas, sendo muitas vezes inespecíficos 

principalmente em idades precoce. As possíveis complicações ocorrem em uma frequência 

variável e a coledocolitíase, a colecistite, a pancreatite e colangite são as mais citadas. A 

ecografia constitui o melhor método complementar de diagnóstico. 

O gold-standard do tratamento para os doentes sintomáticos é a colecistectomia 

laparoscópica. Existe controvérsia em relação a melhor conduta para os assintomáticos, com 

diversos autores a recomendarem vigilância clínica e imagiológica enquanto outros aconselham 

a cirurgia num contexto de profilaxia. 

Nos doentes com coledocolitíase concomitante, os factores clínicos, laboratoriais e 

imagiológicos podem predizer o diagnóstico. Neste contexto, a CPRM apresenta-se como 

melhor exame complementar de diagnóstico. A CPRE é recomendada para extracção de 

cálculos, permanecendo um dilema em relação ao timing do procedimento (pré ou pós 

operatório). 

  

Palavras-chave: Colelitíase; Coledocolitíase; criança; adolescente. 
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INTRODUÇÃO 

Embora a colelitíase seja, geralmente, considerada uma condição própria e característica 

do adulto, é conhecida em doentes pediátricos há, pelo menos, cerca de 270 anos. Holcomb et 

al1, mencionam que provavelmente a primeira descrição de cálculos biliares em crianças foi 

feita por Gibson em 1737. Porém, até a década de 1980, esta entidade era considerada como 

sendo muito pouco frequente na população pediátrica, estando geralmente associada à doença 

hemolítica2,3. Desde então, têm-se observado um aumento no diagnóstico de colelitíase e um 

aumento na quantidade de estudos realizados para o referido grupo etário. 

Considerando que os conceitos sobre a etiologia, o quadro clínico, o diagnóstico e o tratamento 

desta patologia nos doentes pediátricos são, relativamente, escassos, o objectivo deste trabalho é 

realizar uma revisão bibliográfica abordando estes itens, citando as publicações mais relevantes 

sobre colelitíase e coledocolitíase no doente jovem.  
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MÉTODOS 

Efectuou-se uma pesquisa com as palavras “cholelithiasis”, “choledocholithiasis”, 

“gallstone”, seleccionando as opções “advanced search – ages – all child: 0-18 years” no motor 

de busca PubMed® (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/). O critério de escolha foi a relevância dos 

artigos, publicados entre 1980 e 2008, disponíveis para o Centro Hospitalar do Porto.  
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FISIOPATOLOGIA 

Sinteticamente, são três os principais mecanismos relacionados com a formação de 

cálculos biliares4,5: 

1) Supersaturação de colesterol que pode ocorrer por:  

• aumento da secreção de colesterol por síntese aumentada;  

• diminuição da secreção dos ácidos biliares pelo fígado; 

•  diminuição dos fosfolípidos na bile. 

2) Nucleação acelerada, que se verifica ou por excesso de factores pró nucleação 

(mucinas, imunoglobulinas) ou por deficiência de factores antinucleação 

(apolipoproteínas AI e AII, lecitina). 

3) Hipomotilidade vesicular. 

Adicionalmente, evidências epidemiológicas, particularmente evidências étnicas na 

prevalência de litíase biliar e estudos em aglomerados familiares e em gémeos, sugerem que 

mecanismos genéticos podem afectar a susceptibilidade para o desenvolvimento de cálculos 

biliares4. 
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CONTEXTO EPIDEMIOLÓGICO 

Prevalência 

Estudos europeus realizados em doentes pediátricos estimaram uma prevalência de 

0,13% a 1,9% de litíase biliar6,7,8. De facto, nas últimas duas décadas verificou-se um aumento 

no diagnóstico desta entidade nos jovens e que pode ser devido ao: 

• Reconhecimento de que não se trata de um processo exclusivo dos adultos ou que 

não está associado apenas às doenças hemolíticas; 

• Uso rotineiro da ecografia como exame complementar de diagnóstico; 

• Possível aumento real da incidência desta patologia. 7,9,10,11 

 

Idade 

Segundo Friesen e Roberts12, a colelitíase pediátrica é primariamente uma doença dos 

adolescentes e dos lactentes, sendo menos frequente em doentes com idade entre os 6 meses e 

os 5 anos. Segundo estes autores, numa revisão de 431 casos, 64,9% dos doentes tem idades 

entre 11 e 21 anos, 13,7% entre 6 e 10 anos, 7,4% entre 0 e 6 meses e 5 anos e 9,5% entre 0 a 6 

meses9. Stringer et al13, referem que a maioria dos artigos mostra uma distribuição bimodal, 

com um ligeiro pico nos doentes com idade inferior a 1 ano e um aumento considerável da 

incidência na adolescência. A média de idade dos doentes jovens no momento do diagnóstico 

varia de 7,06 anos a 10,5 anos2,7,10,12. 

 A litíase biliar em lactentes está, geralmente, relacionada a anomalias congénitas do tracto 

biliar, administração prolongada de nutrição parentérica total (NPT), prematuridade, cirurgia 

abdominal, displasia broncopulmonar, desidratação, imaturidade da glucoroniltransferase 

hepática, tratamento com ceftriaxone e/ou furosemida, fototerapia, retardo na introdução da 

dieta, múltiplas transfusões com quantidade variada de células hemolisadas e sepsis. Em 

adolescentes, entre os possíveis factores etiológicos, destacam-se o uso de contraceptivos orais, 

gravidez, doenças do íleo, obesidade e doenças hepatobiliares crónicas. 7,12,14,15 
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Tabela I - Condições associadas com colelitíase nas crianças, de acordo com a idade 
  

 
 
 
 0 – 12 meses 

-idiopático (36,4%) 
-NPT  (29,1%) 
-Cirurgia abdominal (29,1%) 
-Sépsis (14,8%) 
-Displasia broncopulmonar (12,7%) 
-Doenças hemolíticas, mal absorção e 
enterocolite necrotizante (5% cada) 
-Doenças hepatobiliares (3,6%) 

 
 
 
1-5 anos 
 
 
 

-Doenças hepatobiliares (28,6%) 
-Cirurgia abdominal (21,4%) 
-Válvula cardíaca artificial (14,3%) 
-idiopático (14,3%) 
-Mal absorção (7,1%) 

 
 
 
6-21 anos 

-Gravidez (37,2%) 
-Doenças hemolíticas (22,5%) 
-Obesidade (8,1%) 
-Cirurgia abdominal (5,1%) 
-Idiopático (3,4%) 
- Mal absorção (2,8%) 
-Doenças Hepatobiliares (2,7%) 
-NPT (2,7%)* 
 

   *NPT – nutrição parentérica total. 
adaptado de Friesen et al, 1989 em: Cholelithiasis: clinical characteristics in children – Case analysis and literature 

review, e traduzido de: Suchy FJ. em: Anatomy, histology, embryology, developmental anomalies, and pediatric 

disorders of the biliary tract. Gastrointestinal and Liver Disease – pathophysiology, diagnosis, management; 8th ed, 

Saunders Elsevier; 2006;1:1333-1358 
 

Género 

Cerca de dois terços dos doentes pediátricos pertence ao sexo feminino porém, enquanto 

na adolescência observa-se, claramente, uma frequência aumentada de colelitíase no referido 

sexo (aproximando-se da distribuição relatada na população adulta em idade reprodutiva), nas 

crianças até a pré puberdade há uma distribuição por género aproximadamente igual2,4,7,12,16. 

Uma explicação plausível para esta diferença, baseia-se no efeito das hormonas sexuais, 

nomeadamente o estrogénio que aumenta o potencial litogénico da bile por aumentar a secreção 

de colesterol e diminuir a secreção de ácidos biliares5.  
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História Familiar 

 Os estudos mostram que os indivíduos que possuem familiares de primeiro grau com 

colelitíase têm risco 2 a 2,5 vezes maior de desenvolver cálculos, em relação àqueles sem 

história familiar4. Della Corte et al14, num estudo italiano com 181 crianças com a patologia, 

citam que 26% dos casos tem familiares de primeiro grau com colelitíase. Destes mais de 50% 

dos doentes apresenta história familiar materna, cerca de 23% no braço paterno, 

aproximadamente 20% em ambos progenitores e cerca de 4% no irmão/irmã. 

Wesdorp et al7, num estudo retrospectivo onde avaliaram 82 crianças holandesas com 

colelitíase, referem que 8,5% dos doentes tem história familiar positiva, e que esta parece não 

ser factor de risco para crianças com idade inferior a 5 anos.   

Segundo Nakeeb et al4, a presença de história familiar numa frequência considerável de 

doentes sugere que factores genéticos poderão estar envolvidos na etiopatogenia da litíase biliar. 

 

Tabela II – Distribuição dos casos de colelitíase segundo a idade, sexo e história familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores Doentes Faixa etária Média 
etária 

Sexo 
feminino 

História 
familiar 

Friesen et al, 198912 693 0-21 anos --- 66% --- 
Della Corte et al, 200814 196 0-18 anos 7,3 anos 50% 26% 
Ruibal et al, 20012 123 45 dias – 15 anos 7,8 anos 51% --- 
Wesdorp et al, 20007 82 0-18 anos 10,5 anos 57% 8,5% 
Eulalia et al, 198616 100 0-20 anos --- 89% 20% 
Cabrejas et al, 200710 18 1 mês – 17 anos 7,06 anos 50% --- 
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ETIOLOGIA 

Um dos motivos pelo qual a colelitíase não era considerada no diagnóstico diferencial 

em jovens com sintomatologia abdominal era a crença de que as patologias hemolíticas 

funcionavam como factor determinante a favor do diagnóstico17. Actualmente, sabe-se que os 

cálculos biliares em doentes jovens podem ser secundários a outras condições e naqueles em 

que não se conhece uma causa subjacente são relatados como tendo colelitíase de etiologia 

idiopática. 

 

Idiopática 

Os estudos mostram percentagens variáveis no que respeita à prevalência da colelitíase 

idiopática. Os números variam entre 23% a 60%2,6,7,12,14, e afastam definitivamente a crença de 

que litíase biliar nos doentes jovens está mais frequentemente associada à doença hemolítica2. 

Os indivíduos com colelitíase idiopática são mais propensos a serem do sexo feminino, 

crianças mais velhas ou adolescentes, obesos e/ou com história familiar positiva de doença 

calculosa biliar5,18. Herzog et al6 relataram que, entre os doentes com litíase idiopática, cerca de 

dois terços pertencia ao sexo feminino, 52% tinha história familiar positiva, 29,2% eram obesos 

e a média de idade aquando do diagnóstico foi de 12 anos para o sexo masculino e 15 anos para 

o sexo feminino. 

 

Doenças Hemolíticas 

Historicamente considerado como pré-requisito17 para o diagnóstico de colelitíase em 

doentes jovens, este grupo etiológico está presente em 9% a 39% dos jovens com cálculos 

biliares1,2,7,16. Os estudos mencionam que a hemólise é a principal causa imputável de colelitíase 

em crianças e adolescentes. Wesdorp et al7 atribuíram a etiologia à doença hemolítica em 60% 

dos casos em crianças com idades entre 6 e 12 anos, sendo raramente associada à colelitíase 

antes dos 5 anos de idade.   

Herzdog et al6 referem que a discrepância observada na prevalência de patologias 

hemolíticas, em doentes com litíase biliar, entre estudos europeus e norte-americanos (Wesdorp 

et al7 encontraram cerca de 40%, enquanto nos estudo norte americanos ocorre em cerca de 

20%) pode ser explicada pela prevalência aumentada, na Europa, do Síndrome de Gilbert, 
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caracterizado por mutações no gene da enzima uridina difosfoglucoronato glucoroniltransferase 

1 A (UDP-UGT1A) que provocam redução da sua actividade, provocando níveis ainda mais 

elevados de bilirrubina indirecta, potencializando o desenvolvimento de litíase biliar nos 

doentes hemolíticos. 

A destruição prolongada dos eritrócitos, com consequente degradação do grupo heme, 

leva à acumulação de bilirrubina, aumento da concentração de bilirrubinato acima da 

solubilidade normal e precipitação dos sais de bilirrubina dentro da vesícula biliar ou árvore 

biliar, além da hiperbilirrubinémia indirecta.19 

As doenças hemolíticas mais prevalentes entre os doentes com litíase biliar são a doença 

de células falciformes, a esferocitose hereditária e a talassemia major1,16,17,20,21,22. Estão 

descritos na literatura raros casos onde um episódio isolado de hemólise poderia ser a causa de 

colelitíase em doentes jovens, como acontece no Síndrome Hemolítico-Urémico17. 

 

Obesidade, jejum prolongado e NPT 

A obesidade é um importante factor de risco para o desenvolvimento de litíase biliar em 

crianças e adolescentes23 e, segundo Ruibal et al2, constitui a segunda causa mais frequente de 

colelitíase, estando presente em cerca de 7% dos doentes jovens. Holcomb et al1, num estudo 

com doentes tratados para colecistite, colelitíase ou estenose da via biliar principal entre 1950 e 

1979, encontraram que, naqueles com litíase não hemolítica, 33% eram obesos. Por outro lado, 

Kaechele et al 11, num estudo com 493 jovens obesos, concluíram que a prevalência de cálculos 

biliares neste grupo é de 2%, sendo que os doentes com colelitíase apresentavam maior IMC e a 

maioria (1,6%) era do sexo feminino. Numa série onde foram estudadas adolescentes do sexo 

feminino submetidas à colecistectomia, em mais de 50% dos casos a causa de colelitíase foi 

atribuída à obesidade11,24. A maioria dos artigos relata que a ocorrência de cálculos biliares em 

obesos é mais frequente na adolescência, sendo raro nas crianças pré-puberdade6,7,23. O 

mecanismo fisiopatológico refere-se à supersaturação de colesterol biliar, como resultado da 

actividade aumentada da enzima HMG co-A reductase e consequente aumento da biossíntese de 

colesterol hepático4,5. 

A rápida perda de peso agrava este fenómeno4 pois, durante a restrição calórica, há um 

aumento da secreção hepática de colesterol, aumento da produção de mucina e diminuição da 
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motilidade vesicular5. No estudo realizado por Kaechele et al11, noventa por cento dos doentes 

com colelitíase tinha realizado dieta hipocalórica. Neste artigo, os jovens com colelitíase tinham 

perdido, em média, mais peso em relação àqueles que não tinham cálculos. 

A nutrição parentérica total (NPT) prolongada também constitui um risco para o 

desenvolvimento de colelitíase e cerca de 43% das crianças alimentadas por esta via durante 3 a 

4 meses desenvolve litíase biliar5. Segundo Friesen e Roberts12, 29% das crianças com menos de 

1 ano de idade com colelitíase recebeu NPT. Embora a etiologia permaneça incerta, parece 

resultar de múltiplos factores como saturação biliar anormal devido à diminuição da circulação 

entero-hepática, diminuição da síntese de ácidos biliares e redução da reabsorção ileal de sais 

biliares; além disso, há diminuição da contracção vesicular e diminuição do relaxamento do 

esfíncter de Oddi5,25. 

 

Doenças intestinais 

Vários estudos associam a litíase biliar à causas de disfunção intestinal, como ressecção 

do delgado, síndrome do intestino curto, doença de Crohn (DC), fibrose cística (FC) e diarreia 

grave12. 

A DC e a FC têm sido citadas frequentemente em várias séries, sendo a primeira 

diagnosticada em cerca de 2,5% das crianças com colelitíase7,23 e a segunda em cerca de 1% a 

2,5% 2,14. Herzog et al6, em um estudo com 127 doentes jovens em uma unidade de cuidados 

terciários, encontraram FC em cerca de 8% dos doentes. 

Estas associações sugerem que a litíase possa ser resultado da alteração da circulação 

entero-hepática, com redução do armazenamento e secreção de ácidos biliares, resultando na 

supersaturação do colesterol.9 

 

Doenças Hepatobiliares 

As doenças hepatobiliares (ex: cirrose hepática, hepatite B crónica, trauma hepático, 

doença de Byler, cistos do colédoco) são detectadas em 2% a 12% dos jovens com 

colelitíase2,6,7,14. Segundo Friesen e Roberts12, este grupo de doenças é encontrado com maior 

frequência nos doentes com idades entre 1 a 5 anos, representando 28,6% dos casos nesta faixa 

etária. 
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Tabela III - Frequência etiológica em doentes com colelitíase 

*doença de Crohn, Fibrose Cística, síndromes de mal absorção. 
** cirrose hepática, hepatite B crónica, trauma hepático, doença de Byler, cistos do colédoco. 
***colecistectomizados com colelitíase.  

 

Pseudocolelitíase 

Desde a introdução do ceftriaxone no mercado, em 1984, a sua prescrição tem 

aumentado na população pediátrica. Diversos estudos associam o uso deste fármaco ao 

aparecimento de colelitíase. As séries mostram que entre 12% a 45% dos doentes tratados com a 

cefalosporina desenvolve cálculos biliares. Esse efeito é mais frequente nas crianças pois 

recebem doses mais elevadas que os adultos. A média de idade das crianças com colelitíase 

associada ao uso deste antibiótico é de 7,5 anos.27 

A eliminação do fármaco faz-se 60-70% por via renal e os restantes 30-40% por via 

biliar. A concentração na vesícula biliar pode exceder a concentração sérica e formação do 

cálculo deve-se à grande afinidade do antibiótico pelo cálcio, que por sua vez formam sais que 

podem precipitar. Os cálculos aparecem, geralmente, entre o 4º e o 22º dia, e desaparecem 

espontaneamente, em média 15 dias (pode chegar aos 2 meses) após a suspensão do fármaco, 

recebendo por isso a designação de pseudocolelitíase.23,27 

 

Síndrome de Down 

Toscano et al28, num estudo prospectivo controlo, encontraram uma prevalência de 4,7% 

de colelitíase em crianças com Síndrome de Down. Dois terços dos doentes tinham menos de 2 

anos de idade. O mecanismo fisiopatológico não está completamente esclarecido, mas pensa-se 

que tenha como base a motilidade reduzida da vesícula biliar23. Além disso, Bocconi et al29 

mostraram que a trissomia 21 está associada a hipercolesterolémia durante a vida intra-uterina e 

Autores Doentes Idiopático Doença 
hemolítica 

Obesidade Doenças 
intestinais* 

Doenças 
hepatobiliares** 

Della Corte et al, 200814 181 52,5% 9% 7,7% 1% 5% 
Ruibal et al, 20012 123 60,1% 15,4% 7,1% 2,4% 6,4% 
Miltenburg et al, 200026 122*** 23% 41% 13% 5% --- 

Herzdog et al, 20086 105 45,7% 18% --- 9,5% --- 

Wesdorp et al, 20007 82 23% 39% 3,7% 2,5% 16% 
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esta associação poderia justificar a maior prevalência de cálculos em crianças com idade inferior 

a 2 anos28. 

 

Gravidez 

A gravidez é um factor de risco para o desenvolvimento de colelitíase. Estima-se que a 

incidência de colelitíase nas grávidas seja de 2,5% a 12%5,30 Frisen e Roberts12, encontraram 

que 37,2% dos casos de colelitíase em doentes entre os 6 e os 21 anos estava associada a 

gravidez e Holcomb et al1, encontraram que 45% dos casos de litíase biliar em doentes não 

hemolíticos, entre os 14 e 18 anos, tinha tal associação. 

 Durante a gestação, principalmente durante o terceiro trimestre, a bile torna-se mais 

litogénica, pois há aumento dos níveis de estrogénios, que estimulam a secreção de colesterol, 

resultando em supersaturação da bile. Além disso, o aumento dos níveis circulantes de 

progesterona parece diminuir a motilidade da vesícula biliar. Após o parto, a motilidade 

vesicular e a bile retornam ao estado pré-gestacional.5 

 

Outras etiologias 

Estão descritas como etiologias ou condições que podem estar associadas ao 

desenvolvimento de colelitíase no doente jovem: cirurgia abdominal12, válvula cardíaca 

artificial16, patologia cardíaca congénita26, infecções sistémicas - segundo Wesdorp et al7, mais 

frequentes em crianças com menos de 5 anos de idade -  hipertrigliceridémia, diabetes mellitus e 

desidratação2. 

 Castro et al3, referem que os doentes transplantados constituem um novo grupo de risco 

pois existem múltiplos factores que predispõem à colelitíase: uso de fármacos que 

eventualmente poderão favorecer a formação de cálculos, infecções repetidas secundárias à 

imunossupressão, NPT e o próprio acto cirúrgico. 
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CÁLCULOS 13 

Os cálculos biliares são classificados em cálculos de colesterol, pigmentares (preto ou 

castanho) e, mais raramente, cálculos de carbonato de cálcio. 

Os cálculos de colesterol, os mais frequentes a partir da adolescência, podem ser 

amarelos ou esverdeados, redondos ou facetados, lisos ou irregulares, múltiplos ou solitários e 

variam no diâmetro. Podem ser puros, quando contém mais de 90% de colesterol, ou mistos (os 

mais frequentes), quando contém, além de proteínas, bilirrubina e carbonato de cálcio, pelo 

menos 50% de colesterol.  

Os cálculos pretos, predominantes na pré-puberdade, são múltiplos, pequenos e têm 

superfície irregular; são compostos de bilirrubinato de cálcio e uma matriz proteica. Estão 

associados à hemólise, NPT, cirrose, reposição de válvula cardíaca e envelhecimento.  

Os cálculos castanhos têm uma superfície áspera e contém grande quantidade de ácidos 

gordos e bilirrubinato de cálcio, porém com quantidades mínimas de carbonato de cálcio. 

Associam-se à dilatação dos ductos biliares, estase biliar e infecção bacteriana, e correspondem 

a apenas 5% dos cálculos em doentes pediátricos31. 

Os cálculos de carbonato de cálcio, raros nos adultos, também podem estar presentes 

nestes doentes. O pH e a concentração de cálcio na vesícula determinam os polimorfismos: o 

ambiente ácido favorece a formação de calcita e o ambiente alcalino, promovido pela mucina, 

favorece a precipitação de vaterite e aragonite. Stringer et al13, num estudo sobre a composição 

dos cálculos em 20 crianças, encontraram possível associação com obstrução do ducto cístico ou 

NPT. Kleiner et al31, assim como outros estudos que fazem referência à classificação dos 

cálculos, não destacam a presença deste achado, sugerindo, portanto, tratar-se de um encontro 

ocasional e raro. 
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QUADRO CLÍNICO 

Ao contrário dos adultos, nos quais cerca de 70% a 80% são assintomáticos, a maioria 

dos doentes jovens apresenta sintomas. Dezassete a 33% dos doentes não apresenta sintomas e o 

diagnóstico é feito incidentalmente.2,7,14 

Nos doentes sintomáticos, as queixas mais frequentes são aquelas referentes ao tracto 

biliar, definidas como dor abdominal em cólica no quadrante superior direito e/ou epigastro e 

icterícia, com ou sem náuseas e vómitos. Podem, também, apresentar intolerância a alimentos 

gordurosos e/ou hipersensibilidade à palpação epigástrica. Friesen e Roberts12, referem que 60% 

dos doentes tem vómitos e que a dor no QSD, na ausência deste sintoma, parece não ser 

significativa para o diagnóstico, acontecendo em cerca de 3% dos doentes. Contudo, a maioria 

das séries conclui que dor no QSD, acompanhada ou não de vómitos, é um sintoma sugestivo e 

ocorre em mais de metade dos doentes. Outra forma de apresentação pode ser dor abdominal 

inespecífica, muitas vezes difícil de diferenciar das dores associadas às crises hemolíticas que 

podem ocorrer, por exemplo, na doença de células falciformes. Além disso, em alguns doentes 

os sintomas aparecem como dor abdominal aguda e febre indicando provável 

complicação.1,7,12,14,16,23,26 

As crianças com idade inferior a 5 anos tendem a apresentarem-se sintomas 

inespecíficos, sendo muitas vezes a icterícia o sinal mais importante da doença (presente em 

cerca de 60% dos lactentes). A incapacidade dos doentes descreverem os sintomas pode ser a 

explicação mais plausível para tal facto. 7,14 
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MÉTODOS COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO 

Achados Laboratoriais 

Analiticamente, os doentes podem apresentar: leucocitose (detectada em 16% a 45% dos 

doentes) e elevações séricas: das aminotransferases hepáticas (AST e ALT) em 18% a 51% dos 

indivíduos; da gama-glutamiltransferase (gGT) em 33% a 44% dos casos; e da bilirrubina total  

(BT) em cerca de 15 a 45% dos jovens.1,7,16,23 

Friesen e Roberts12, referem que as alterações laboratoriais não são valorizáveis, excepto 

uma moderada elevação dos níveis séricos de AST observada em dois terços dos doentes.  

Segundo Morales et al23, os valores laboratoriais sofrem maiores modificações nos 

doentes com peso adequado para a idade, excepto as elevações séricas da gGT, que está mais 

aumentada nos doentes obesos.  

Wesdorp et al7, concluem que os achados analíticos não fornecem suporte para o 

diagnóstico de litíase biliar, pois apenas metade dos enfermos com sintomas biliares tinha 

valores anormais e mesmo os casos complicados revelaram, com frequência, resultados 

normais.  

 

Exames imagiológicos 

A ecografia é o método de eleição para o diagnóstico de colelitíase, que geralmente é 

identificada como áreas ecogénicas arredondadas com sombra acústica posterior e que se 

mobilizam imediatamente com a mudança de posição do doente. Apresenta uma taxa de 

detecção superior a 90%32, chegando mesmo aos 98%, com 1% de falsos negativos e 1% de 

falsos positivos 12.  

A radiografia abdominal simples também pode ser útil no diagnóstico e, apesar de 

identificar somente os cálculos calcificados, detecta 45,8% a 63,4% dos casos nos jovens, 

podendo ir aos 80% nas crianças com doença hemolítica10. Na maioria dos casos, provas como a 

colecistografia oral (utilizada frequentemente na era pré-ecografia), a tomografia 

computadorizada e a ressonância magnética, raramente são necessárias para o diagnóstico de 

colelitíase. 

 

 



Babulal J. Colelitíase e Coledocolitíase em doente jovem 
 
 
 

19 
 

COMPLICAÇÕES 

As complicações da colelitíase no doente jovem descritas na literatura são: colecistite 

por impactação do cálculo no cístico ou obstrução da vesícula ou infecção bacteriana, 

pancreatite aguda, coledocolitíase com icterícia obstrutiva, colangite, perfuração da vesícula 

biliar e fistulização. Existe controvérsia relativamente à frequência destas complicações. 

Friesen e Roberts12, referem que a colelitíase, geralmente, não está associada a alterações 

histológicas de colecistite aguda na população pediátrica e que a incidência desta complicação 

parece não estar relacionada com a idade. A inflamação aguda foi observada em cerca de 6%, 

enquanto a inflamação crónica foi confirmada em 80% dos doentes com idade inferior a 10 anos 

e 40% daqueles com idade superior a 10 anos. Segundo estes autores, em menos de 10% dos 

casos foi observado cálculos na via biliar principal sendo mais frequentes nos lactentes. 

Kumar et al33, num estudo australiano com 102 crianças com colelitíase, observaram que 

a coledocolitíase, segundo estes autores mais incidente em crianças com idade inferior a 5 anos, 

estava presente em 18%, a colecistite aguda em 3%, pancreatite aguda em 1% e empiema 

vesicular em 1%.  

Ruibal et al2, referem que a colecistite aguda ocorre em 4,1% dos casos de litíase biliar 

nos jovens e a pancreatite aguda acontece em 5,7%. 

Wesdorp et al7, observaram que 14% dos doentes com sintomas biliares e todos os 

doentes com dor abdominal aguda apresentavam complicações da colelitíase como colangite, 

pancreatite e colecistite. 
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TRATAMENTO 

Apesar do aumento observado na prevalência de colelitíase nos doentes jovens, não 

existem protocolos bem definidos em relação à melhor conduta para este grupo de doentes, 

principalmente nos assintomáticos, existindo controvérsia em relação às diferentes modalidades 

terapêuticas. 

 

Atitude expectante/conservadora 

Muitos autores referem que os doentes assintomáticos e sem factores de risco, 

principalmente doenças hematológicas, têm baixa taxa de complicações e a evolução da 

patologia apresenta-se de forma benigna, não necessitando de tratamento cirúrgico. Gumiero et 

al19, referem que, na década de 1990, diversos clínicos sugeriam a conduta expectante nos 

doentes assintomático, tendo como justificativa a possibilidade da litíase biliar levar longo 

período de tempo para apresentar sintomas ou nunca fazê-lo. Della Corte et al14, ao avaliarem a 

conduta praticada em crianças com colelitíase em hospitais italianos, recomendam uma atitude 

expectante com avaliações clínicas e radiológicas periódicas.  

Um factor a ser considerado é a idade do doente. Diversos autores7,26,34,35, relatam uma 

tendência para resolução espontânea da litíase em lactentes, pelo que, na ausência de sintomas 

graves ou factores de risco agravantes, recomenda-se controlos clínicos e ecográficos. Cunha et 

al35, afirmam que a resolução espontânea ocorre, geralmente, até os 6 meses de vida e, naqueles 

em que isto não acontece, deve haver um acompanhamento por até 3 anos não se justificando 

uma atitude invasiva em doentes assintomáticos, já que existe a possibilidade de involução em 

até 50% dos casos. 

Castro et al3, sugerem o tratamento farmacológico com ácido ursodesoxicólico (AUDC) 

nos doentes assintomáticos ou oligossintomáticos (por ex.: dores abdominais brandas, 

inespecíficas e recorrentes) que tenham cálculos radiotransparentes (sugestivos de cálculos de 

colesterol, que podem ser susceptíveis à dissolução com a administração do fármaco) e com 

funcionalidade vesicular intacta, além daqueles que apresentam elevado risco cirúrgico. 

Recomendam doses de até 25mg/kg/dia de AUDC e a suspensão do tratamento se 6 meses após 

o início do tratamento não houver resposta ou se após 2 anos não houver dissolução completa. O 

êxito da terapêutica, comprovado após 2 ecografias “limpas” realizadas num intervalo de, pelo 
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menos, 1 mês, ocorre em até 60% dos doentes seleccionados adequadamente. O risco de 

recidiva é de 10% ao ano e a maioria dos doentes tratados volta a apresentar cálculos entre os 3 

e os 20 anos. Della Corte et al14, registaram ineficácia do tratamento farmacológico em 92,8% e 

recidiva em metade dos doentes em que o tratamento tinha sido bem sucedido. Contudo, 

observaram um efeito positivo do fármaco no desaparecimento do desconforto abdominal na 

maioria dos doentes. Assim, estes autores recomendam o tratamento farmacológico apenas nos 

doentes com elevado risco cirúrgico. 

  A litotrícia extra corpórea pode ser uma opção terapêutica porém, apesar de ser uma 

técnica não invasiva com efeitos secundários mínimos (cerca de 3-5%), apresenta diversas 

limitações: os cálculos devem ser sintomáticos, radiotransparentes, solitários, com 20-30 mm; 

tem uma taxa de recorrência de cerca de 9% durante o primeiro ano e seu uso não está 

recomendado a crianças em idade precoce.3  

Alguns autores citam a prescrição do octapéptido-colecistoquinina como profilaxia da 

colelitíase em doentes que recebem NPT prolongada5. Este fármaco possui capacidade de 

induzir a contracção vesicular, bem como aumentar o fluxo biliar intra-hepático. Assim, parece 

reverter a colestase associada a NPT e prevenir a formação de lama biliar (70). Apesar destas 

evidências, Tsai et al25, num estudo prospectivo, randomizado, cego e controlado, 

demonstraram que o octapéptido-colecistoquinina não é efectivo na prevenção de colelitíase 

associada à NPT em recém-nascidos. 

As complicações ou o surgimento de sintomas nos jovens previamente assintomáticos 

parecem ser raros, porém a maioria dos estudos não fazem referência a este aspecto11. Wespdorp 

et al7, acompanharam 16 crianças sem cirurgia, durante uma média de 4,6 anos, e apenas uma 

desenvolveu dor biliar recorrente. 

 

Tratamento cirúrgico 

Em relação aos doentes assintomáticos, não existe consenso relativamente ao tratamento 

cirúrgico. Alguns autores referem que a colecistectomia, mesmo sendo electiva, apresenta risco 

não desprezível, atingindo uma taxa de mortalidade de até 1%. Entretanto, a conduta expectante 

é algumas vezes discutida, pois a cirurgia poderia estar indicada num contexto de profilaxia das 

possíveis complicações, além de forma evitar uma eventual cirurgia de urgência3. 



Babulal J. Colelitíase e Coledocolitíase em doente jovem 
 
 
 

22 
 

As crianças com múltiplos cálculos e/ou sintomas como epigastralgia, dor biliar com 

intolerância alimentar, enfartamento pós-prandial, vómitos recorrentes e náuseas, devem ser 

submetidas à colecistectomia, havendo uma definição clara em relação ao tratamento da 

colelitíase sintomática3,14,19,36.  

As vias cirúrgicas utilizadas são a laparotomia e a laparoscopia, sendo esta última 

considerada o gold-standard, pois consiste num procedimento seguro, eficaz, com menor tempo 

cirúrgico e de internamento e menos complicações. Miltenburg et al26, observaram que os 

jovens submetidos a esta técnica têm os mesmos benefícios dos adultos, não sendo relatado 

objecções na literatura. Della Corte et al14, confirmam a eficácia e a segurança do procedimento 

no tratamento da litíase biliar nos doentes pediátricos, citando uma taxa de complicações pós-

operatórias de 3%.  

Baseados nas elevadas taxas de morbilidade e mortalidade (37% e 6% respectivamente), 

até a década de 70 a colecistectomia não era recomendada em doentes assintomáticos com 

anemia de células falciformes37. Outro argumento para não se realizar cirurgia nestes doentes, é 

o facto de o procedimento expor a diversos factores que precipitam a falcização dos eritrócitos, 

facilitando o desencadeamento de crise hemolítica grave19. Mesmo com os cuidados pré-

operatórios actuais, os doentes com anemia de células falciformes chegam a apresentar 25% de 

morbilidade. Holcomb e Holcomb38, recomendam a colecistectomia aos doentes hemolíticos 

assintomáticos, devido ao risco de complicações pela presença ou migração do cálculo, tais 

como coledocolitíase, obstrução do ducto biliar comum, pancreatite, prefuração, peritonite biliar 

e sépsis. Além disso, esta abordagem elimina a colelitíase no diagnóstico diferencial em doentes 

com dores abdominais recorrente facilitando o diagnóstico de crise vasoclusiva abdominal, 

frequente nos doentes hemolíticos, evitando, assim a necessidade de uma possível cirurgia de 

urgência.19,36,37 O advento da cirurgia laparoscópica fez com que houvesse diminuição da 

morbi-mortalidade e, apesar da controvérsia quanto à melhor conduta dos doentes 

assintomáticos ter se mantido, certamente houve um aumento das indicações de colecistectomia 

electiva nestes doentes. Miltenburg et al26, advogam que a colecistectomia deve ser realizada 

em todas as crianças com patologia subjacentes, excepto naquelas com elevado risco cirúrgico 

Os doentes com complicações da colelitíase (por exemplo, colecistite litiásica aguda, 

obstrução do colédoco, colangite e pacreatite litiásica) poderão estar indicados para 
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colecistectomia laparoscópica urgente, representando cerca de 25% das colecistectomias por 

litíase vesicular. Sempre que possível, estes doentes devem ser tratados, inicialmente, de 

maneira conservadora, com antibióticos, hidratação, correcção de distúrbios electrolíticos e 

medidas gerais para o alívio dos sintomas19, pois as taxas de complicações nos indivíduos 

submetidos à cirurgia urgente são cerca de duas vezes mais elevadas que naqueles submetidos 

ao procedimento electivo (16% vs 6%).26 
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COLEDOCOLITÍASE 

A presença de cálculos na via biliar principal (VBP) complica entre 11% a 18% dos 

casos de colelitíase no jovens33,39. Cerca de 7% das crianças com cálculos biliares sem doença 

hemolítica apresenta coledocolitíase, enquanto 14% a 20% dos jovens com patologia hemolítica 

tem cálculos na VBP40. 

Factores clínicos (particularmente icterícia colestática), laboratoriais (elevação sérica das 

enzimas: fosfatase alcalina – FA, gGT, AST, ALT e BT) e imagiológicos (dilatação da VBP ou 

demonstração cálculos, no exame ecográfico) podem predizer a presença de coledocolitíase. 

Campos et al41, ao avaliar os factores preditivos desta complicação, concluíram que a enzima 

gGT possui um maior valor preditivo negativo (96,6%) quando comparada com as enzimas FA 

(93,9%), AST (92,2%) e ALT (90,7%) enquanto a presença de icterícia e a visualização do 

cálculo biliar foram as variáveis com melhor valor preditivo positivo (91,7% e 100%, 

respectivamente). Não encontraram correlação estatisticamente significativa em relação à idade 

e sexo. 

Como a maioria dos doentes com colelitíase não têm coledocolitíase, é importante 

considerar estes factores preditivos no sentido de estabelecer a melhor conduta, podendo evitar 

custos e/ou riscos excessivos.  

O melhor método complementar para o diagnóstico de coledocolitíase, mesmo em 

adultos, é a colangiopancreatografia por ressonância magnética (CPRM), que apresenta uma 

sensibilidade de 95%, não é invasivo, é livre de radiação e tem baixos riscos42,43. A 

colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE), utilizada quando uma abordagem 

terapêutica é expectável, tem a desvantagem de ser invasiva, dispendiosa e não estar livre de 

complicações, especialmente nos doentes pediátricos41,44. Apesar de alguns autores relatarem 

casos nos quais a CPRE foi realizada sob sedação em lactentes e crianças menores, a maioria 

dos peritos referem que este procedimento realizado sob anestesia geral (que constitui mais uma 

desvantagem desta modalidade) apresenta maior segurança pois protege as vias aéreas e 

assegura a imobilização do doente44. Em crianças, as complicações variam entre 8 a 11,6% na 

maioria dos estudos, e incluem: pancreatite (3%-8%), perfuração (mais de 8%) e hemorragia 

(mais de 2%)45. Prasil et al 44, num estudo retrospectivo onde avaliaram crianças submetidas a 

CPRE, referem que, dentre àquelas submetidas ao procedimento por doença das vias biliares, a 
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taxa de complicação era de 33%, 86% dos quais foram episódios de pancreatite. A ecografia, 

apresenta limitações no diagnóstico de coledocolitíase, principalmente quando há cálculos na 

parte distal do colédoco, possuindo sensibilidade inferior à CPRM46. 

A colecistectomia laparoscópica (CL), como já referido, é o procedimento de escolha no 

tratamento definitivo da colelitíase. Contudo, a conduta padrão nos doentes jovens com 

coledocolitíase é controverso, havendo uma falta de consenso sobre qual o melhor timing para a 

exploração da VBP, principalmente se não estiver disponível a CPRM: CPRE pré-operatória ou 

colangiografia intra-operatória (CIO) com CPRE pós operatória.39 

Newman et al47, valorizam a CPRE pré-operatória baseando-se na premissa de que 

muitos centros pediátricos podem não ter um volume suficiente de doentes para alcançar a 

experiência cirúrgica ou fazer os investimentos na capacidade técnica exigida para realizar a 

exploração laparoscópica da VBP. Segundo estes autores, a CPRE permite a manutenção de um 

acesso endoscópico total, impedindo a potencial morbilidade e o aumento do tempo de estadia 

hospitalar exigido pelo procedimento aberto. Além disso, referem que os cirurgiões poderiam 

adquirir conhecimentos valiosos em relação as variações anatómicas do tracto biliar em algumas 

crianças, permitindo, assim, uma colecistectomia laparoscópica segura. Diversos estudos 

demonstram que a CPRE tem uma taxa de falsos positivos que varia entre os 23,1% aos 50%, 

levando a uma taxa elevada de procedimentos desnecessários47,48. Estes investigadores sugerem 

que tal facto pode ser explicado em parte pela passagem espontânea dos cálculos. Ditam, ainda, 

que a exploração aberta ou laparoscópica da VBP ou a CPRE pós-operatória devem ficar 

reservados para a minoria das crianças com cálculos biliares insuspeitos ou retidos (cerca de 1% 

a 4%). Aconselham a realização da CPRE pré-operatória e da CL no mesmo dia e até no mesmo 

tempo anestésico para limitar a passagem dos cálculos para a VBP entre os procedimentos. 

Mah et al48, num estudo retrospectivo de 48 crianças com suspeita de coledocolitíase, 

referem que a elevada taxa de exames negativos (76.9%) e o risco de complicações inerentes à 

CPRE pré-operatória, principalmente em crianças, não justificam o seu uso rotineiro. A 

sensibilidade e a especificidade da CIO é de, respectivamente, 80% a 90% e 76% a 97% e os 

cálculos são encontrados em 2% a 30% dos doentes suspeitos; baseados nestes valores, estes 

autores defendem que os algoritmos actuais devem envolver o uso da CL com COI como 

modalidade primária de tratamento para doentes com achados clínicos, bioquímicos e 
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radiológicos que sugerem a presença de coledocolitíase, ficando a CPRE pós-operatória 

reservada para os casos em que a CIO confirma a presença de litíase na VBP. Sugerem que a 

CPRE pré-operatória deve ser realizada apenas num limitado número de casos, incluindo 

pancratite e colangite agudas e anatomia alterada dos ductos biliares (como acontece na doença 

de Caroli e cistos do colédoco). Assim, segundo Tham et al49,diminui-se o número de 

procedimentos desnecessários, aumenta-se o número de casos positivos no pós-operatório 

(segundo os autores, há um aumento da positividade nos casos previamente suspeitos se a CPRE 

for utilizada após a CIO) e reduz os custos e a duração da estadia no hospital. Ware et al36, 

referem que, apesar de aumentar o tempo de duração da anestesia geral, a CIO resulta em 

diminuição da taxa de complicações.  

Al-Salem e Nourallah37, referem que uma das desvantagens da CIO é a eventual 

dificuldade de decisão entre uma conversão para colecistectomia aberta com exploração da VBP 

e a realização de CPRE pós-operatória com esfincterectomia para extracção dos cálculos. 

Vrochides et al39, consideram, também, que existe uma falta de consenso relativamente ao 

procedimento após o diagnóstico de coledocolitíase visualizadas por CIO. Num estudo 

retrospectivo, estes autores demonstraram que apenas uma pequena percentagem (cerca de 2%) 

de doentes com coledocolitíase documentada intraoperatoriamente tiveram sintomas sugestivos 

de cálculos retidos no pós-operatório. Considerando este dado aliado aos riscos inerentes à 

CPRE, sugerem uma atitude expectante reservando a atitude invasiva aos poucos casos 

sugestivos de cálculos retidos após a cirurgia. Neste sentido, Ishitani et al50, também sugerem 

que os recém-nascidos assintomáticos, submetidos a CIO, sejam observados periodicamente e 

que uma atitude terapêutica invasiva está justificada se houver evidência de infecção, obstrução 

ou disfunção hepatobiliar progressiva. 
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CONCLUSÃO 

Com base na revisão efectuada, verifica-se que os lactentes, as crianças e os adolescentes 

constituem grupos diferentes em relação a patogenia, sintomatologia e tratamento. 

Destaca-se que, a maioria dos indivíduos em idade pediátrica com colelitíase não tem 

patologias subjacentes, não tendo uma causa associada para o problema. Atenção especial deve 

ser dada aos doentes a receberem NPT prolongada, aos obesos (principalmente os adolescentes) 

e às grávidas; deve ser feita monitorização aos doentes tratados com ceftriaxone. De recordar 

que as crianças em idade precoce, geralmente, não apresentam as queixas típicas e que os 

valores laboratoriais têm pouco valor no diagnóstico desta patologia. 

Este grupo de doentes constitui um desafio diagnóstico e terapêutico, principalmente 

naqueles sem sintomas biliares típicos. Os doentes com sintomatologia grave ou patologia 

subjacente, principalmente doenças hemolíticas, devem ser submetidos à colecistectomia 

laparoscópica, permanecendo um dilema médico-cirúrgico em relação aos doentes 

assintomáticos ou oligossintomáticos. Após a revisão bibliográfica realizada, propõe-se o 

seguinte algoritmo para conduta em doentes com colelitíase: 

 
AUDC – ácido ursodesoxicólico 

 

Uma percentagem variável de doentes com colelitíase tem coledocolitíase, residindo 

nestes indivíduos mais um dilema terapêutico.Com o advento da CPRM, provavelmente a 
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melhor técnica para a extracção de cálculos em doentes com colelitíase e icterícia obstrutiva é a 

CPRE pré-operatória, e caso não seja possível remoção, deve-se fazer a exploração cirúrgica da 

VBP. Entretanto, o timing para a realização da CPRE depende das experiências do serviço e do 

cirurgião.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Babulal J. Colelitíase e Coledocolitíase em doente jovem 
 
 
 

29 
 

AGRADECIMENTOS  

Os meus sinceros agradecimentos ao Dr. Diamantino Pimenta da Rocha, assistente 

graduado do Serviço de Cirurgia Geral do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, 

pela sua amabilidade e disponibilidade na orientação desta revisão. 

Agradeço, também, ao Serviço de Cirurgia Geral do referido hospital pelo acolhimento 

durante a realização deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Babulal J. Colelitíase e Coledocolitíase em doente jovem 
 
 
 

30 
 

BIBLIOGRAFIA 

1. Holcomb GW, O’Neill JA, Holcomb GW. Cholecystitis, cholelithiasis and common duct 

stenosis in children and adolescents. Ann Surg 1980;191:626–35 

2. Ruibal FJ, Aleo LE, Alvarez MA, Pinero ME, Gómez CR. Colelitiasis en la infancia. Análisis 

de 24 pacientes y revisión de 123 casos publicados en España. An Esp Pediatr 2001;54:120-5. 

3. Castro HE, Novo MDG, Olivares P. Litiasis biliar en la infancia: actitudes terapêuticas. An 

Pediatr (Barc) 2004;60(2):170-4  

4. Nakeeb A, Comuzzie AG, Martin L, Sonnenberg GE, Swartz-Basile D, Kissebah AH et al. 

Gallstone – genetics versus environment. Ann Surg 2002;235:842-9. 

5. Suchy FJ. Anatomy, histology, embryology, developmental anomalies, and pediatric 

disorders of the biliary tract. Gastrointestinal and Liver Disease – pathophysiology, diagnosis, 

management; 8th ed. Saunders Elsevier;1: 1333-1358 

6. Herzog D, Bouchard G. High rate of complicated idiopathic gallstone disease in pediatric 

patients of a North American tertiary care center. Word J Gastroenterol 2008 March 14;14(10): 

1544-1548. 

7. Wesdorp I, Bosman D, De Graaff A, Aronson D, Van der Blij F, Taminiau J. Clinical 

presentations and predisposing factors of cholelithiasis and sludge in children. J Pediatr 

Gastroenterol Nutr 2000;31:411-7. 

8. Palasciano G, Portincasa P, Vinciguerra V, Velardi A, Tardi S, Baldassarre G et al. Gallstone 

prevalence and gallbladder volume in children and adolescents: an epidemiological 

ultrasonographic survey and relationship to body mass index. Am J Gastroenterol 

1989;84:1378-82. 

9. Bottura AC, Hessel G, Tomaso AMA. Colelitíase não-hemolítica na infância e na 

adolescência. Rev Paul Pediatria 2007;25(1):90-7. 

10. Cabrejas MRC, Salanova LAS, Asensio MTMB et al. Colelitiasis en la infancia en un 

Hospital de Área. An Pediatr (Barc). 2007;66(6):611-4. 

11. Kaechele V, Wabitsch M, Thiere D et al. Prevalence of gallbladder stone disease in obese 

children and adolescents: influence of degree of obesity, sex, and pubertal development. J of 

Pediatric Gastroenterolgy and Nutrition 42: 66-70.  



Babulal J. Colelitíase e Coledocolitíase em doente jovem 
 
 
 

31 
 

12. Friesen CA, Roberts CC. Cholelithiasis: clinical characteristics in children – Case analysis 

and literature review. Clin Pediatr (Phila) 1989;28:294-8. 

13. Stringer MD, Taylor DR, Soloway RD. Gallstone composition: are children different? J 

Pediatr 2003;435-40. 

14. Corte DC, Falchetti D, Nebbia G et al. Management of cholelithiasis in Italian children: a 

national multicenter study. World J Gastroenterol 2008 March 7; 14(9): 1383-1388 

15. Debray D, Pariente D, Gauthier F, Myara A, Bernard O. Cholelithiasis in infancy: a study of 

40 cases. J Pediatr 1993;122:385-91. 

16. Cheng ERY, Okoye MI. Cholecystitis and cholelithiasis in children and adolescents. Journal 

of the National Medical Association 1986;78(11):1073-1078. 

17. Kerjariwal. Cholelithiasis associated with haemolytic-uraemic syndrome. World J 

Gastroenterol 2006 April 14;12(14):2291-2292. 

18. McEvoy CF, Suchy FJ. Biliary tract disease in children. Pediatr Clin North Am 1996;43:75-

98. 

19. Gumiero APS, Brandão MAB, Pinto EALC, Anjos AC. Colelitíase no paciente pediátrico 

portador de doença falciforme. Rev Paul Pediatr 2007;25(4):377-81. 

20. Brond LR, Hatty SR, Horn MEC et al. Gall stones in sickle cell disease in the United 

Kingdom. Br Med J 1987;295:234-236. 

21. Origa R, Galanello R, Perseu L et al. Cholelithiasis in thalassemia major. Europ J Haematol 

2008;82:22-25 

22. Croom III RD, McMillan CW, Sheldon GF, Orringer EP. Hereditary Shperocutosis – Recent 

experience and current concepts oh pathophysiology.  

23. Morales CAF, Cavazos MEO, Esquível IAC et al. Prevalencia de colecistolitiasis en 

pacientes pediátricos. Medicina Universitária 2008;10(38):22-28. 

24. Honore LH. Cholesterol cholelithiasis in adolescent females. Arch Surg 1980;115:62-64. 

25. Tsai S, Strouse PJ, Drongowski RA, Islam S, Teitelbaum DH. Failure of cholecystokinin-

octapeptide to prevent TPN-associated gallstone disease. J Pediatr Surg 2005;40:263-267. 

26. Miltenburg DM, Shaffer R 3rd, Breslin T, Brandt ML. Changing indications for pediatric 

cholecystectomy. Pediatrics 2000;105:1250-3 



Babulal J. Colelitíase e Coledocolitíase em doente jovem 
 
 
 

32 
 

27. Costa DL, Barbosa MDO, Barbosa MTO. Colelitíase associada ao uso de ceftriaxona. Rev 

Bras  Med Trop 2005;38(6):521-523 

28. Toscano E, Trivellini V, Andria G. Cholelithiasis in Down syndrome. Arch Dis Child 

2001;85;242-3. 

29. Bocconi L, Nava S, Fogliani R, Nicolini U. Trisomy 21 is associated with 

hypercholesterolemia during intrauterine life. Am J Obstet Gynecol 1997;176:540-543. 

30. Bagci S, Tuzun A, Erdil A, Gulsen M, Dagalp K. Treatment of choledocholithiasis in 

pregnancy: a case report. Arch Gynecol Obstet (2003) 267:239-241 

31. Kleiner O, Ramesh J, Huleihel M et al. A comparative study of gallstones from children and 

adults using FTIR spectroscopy and fluorescence microscopy. BMC Gastroenterology 2002; 2:3 

32. Greenberg M, Kangarloo H, Cochran ST, Sample WF. The ultrasonographic diagnosis of 

cholecystitis and cholelithiasis in children. Radiology 1980;137:745-749 

33. Kumar R, Nguyen K, Shun A. Gallstones and common bile duct calculi in infancy and 

childhood. Aust N Z J Surg 2000;70:188-91. 

34. Keller MS, Markle BM, Laffey PA et al. Spontaneous resolution of cholelithiasis in infants. 

Radiologu 1985;157:345-348 

35. Cunha AJLA, Barros CRN. Colelitíase sintomática em criança prematura extrema. J 

Pediatria 2000; 76:157-161. 

36. Ware R, Filston HC, Schultz WH, Kinney TR. Elective cholecystectomy in children with 

sickle hemoglobinopathies – Successful outcome using a preoperative transfusion regimen. Ann 

Surg July 1988: 17-22 

37. Al- Salem  AH, Nourallah H. Sequential endoscopy/laparoscopy management of 

cholelithiasis and choledocholithiasis in children who have sickle cell disease. J Pediatr Surg 

1997;32(10):1432-1435  

38. Holcomb GW, Holcomb GW III. Cholelithiasis in infants, children and adolescents. Pediatr 

Rev 1990;11:268-74 

39. Vrochides DV, Sorrells DL, Kurkchubasche AG et al. Is there a role for routine preoperative 

endoscopic retrograde cholangiopancreatography for suspected choledocholithiasis in children? 

Arch Surg 2005;140:359-361 



Babulal J. Colelitíase e Coledocolitíase em doente jovem 
 
 
 

33 
 

40. Nourallah H, Issa H, Al-Salem AH. The role os ERCP in the evaluation, diagnosis and 

therapy of biliary and pancreatic diseases in children. Ann  Saudi Med 1999;19(2):163-165 

41. Campos T, Parreira JG, Moricz A et al. Fatores preditivos de coledocolitíase em doentes 

com litíase vesicular. Rev Assoc Med Bras 2004; 50(2):188-94 

42. Chang JH, Kim KJ,Moon KR. Surgical treatment of cholelithiasis and choledocholithiasis in 

a 2-month-old premature and low birth weight infant. Pediatr Surg Int 2005;21: 403-404 

43. Tipnis NA, Dua KS, Werlin SL. A retrospective assessment of magnetic resonance 

cholangiopancreatography in children. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2008;46:59-64 

44. Prasil P, Laberge JM, Barkun A, Flageole H. Endoscopic retrograde 

cholangiopancreatography in children: a surgeon´s perspective. J Pediatr Surg  2001;36:733-735 

45. Thomas M, Kadiwar K, Domajnko B, Santos MC. Choledocholithiasis in a 4-month-old 

infant. J Pediatr Surg 2007;42:E19-21. 

46. Fitoz S, Erden A, Boruban S. Magnetic resonance cholangiopancreatography of biliary 

system abnormalities in children. Clinical Imaging 2007;31:93-101 

47. Newman KD, Powell DM, Holcomb III GW. The management of choledocholithiasis in 

children in the era of laparoscopic cholecystectomy. J Pediatr Surg 1997;32(7):1116-1119. 

48. Mah D, Wales P, Njere I et al. Management of suspected common bile duct in children: role 

of selective intraoperative cholangiogram and endoscopic retrograde cholangiopancreatography. 

J Pediatr Surg 2004;39(6):808-812 

49. Tham TCK, Lichtenstein DR, Vandervoort J, et al: Role of endoscopic retrograde 

cholangiopancreatography for suspected choledocholithiasis in patients undergoing laparoscopic 

cholecystectomy. Gastrointest Endosc  1998;47:51-57. 

50. Ishitani MB, Shaul DB, Padua EA, McAlpin  CA. Choledocholithiasis in a premature 

neonate. The J Pediatr 1996;128(6):853-855.  

 

 
 
          

 
 
 


