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RESUMO 

 

Objetivo: apresentar caso clínico de paciente internada em um hospital em Belém do Pará, no qual foi diagnosticado 

Síndrome de Caroli e sua evolução após terapêutica adequada. Relato do Caso: paciente do sexo feminino, 37 anos, 

com quadro de hemorragia digestiva alta volumosa, internada de urgência em hospital de grande porte. Ao exame 

apresentava-se desidratada,  descorada, com distensão abdominal e hepatoesplenomegalia. À endoscopia digestiva 

detectaram-se varizes esofagianas com sangramento ativo, as quais foram submetidas à escleroterapia. A 

investigação hospitalar posterior constatou hepatopatia crônica e dilatações saculares das vias biliares intra-hepáticas, 

com fibrose hepática difusa, consolidando-se o diagnóstico de Síndrome de Caroli. A paciente atualmente está em 

seguimento ambulatórial, aguardando realização de transplante hepático. Considerações finais: o caso de Síndrome 

de Caroli estudado ratifica a importância da doença como diagnóstico diferencial em pacientes que apresentam 

quadro clínico compatível com síndrome de hipertensão portal e colangite, com necessidade de diagnóstico precoce 

devido ao risco caracteristicamente aumentado de colangiocarcinoma, sendo muitas vezes o transplante hepático a 

melhor opção terapêutica. 

Descritores: Síndrome de Caroli; fibrose hepática congênita 

 

INTRODUÇÃO 

As doenças císticas das vias biliares são 

anomalias congênitas raras, mais comuns na 

população de descendência asiática.
1,2

. 

Descrita pela primeira vez pelo médico 

francês Jacques Caroli, em 1958, a doença de Caroli é 

uma enfermidade incomum, hereditária, na maioria 

dos casos com padrão autossômico recessivo, sendo, 

porém descritos casos de herança autossômica 

dominante
1,2

. 

É geralmente diagnosticada na infância (antes 

dos 10 anos de idade) e em adulto jovem. Caracteriza-

se por dilatações saculares multifocais e 

irregularidades dos dutos biliares intra-hepáticos, com 

prejuízo do fluxo biliar, predispondo a formação de 

múltiplos cálculos recorrentes de bilirrubinato de 

cálcio, os quais ficam enclausurados nas dilatações 

císticas. Os cálculos podem permanecer armazenados 

ou impactar-se no colédoco, ocasionando colangite.  

Esta última pode ocorrer não somente pela 

obstrução pela litíase, mas também pelo simples 

retardo do fluxo biliar, levando a quadros 

recidivantes. O prognóstico, nestes casos, é sombrio 

pela possibilidade de sepse e de óbito, se não 

tratados
1,2

. 

A associação com fibrose hepática congênita 

pode ocorrer, sendo esta variação da doença 

denominada Síndrome de Caroli
3 

Outra associação 

também encontrada é a presença de cisto de colédoco 

e doenças renais
2,4

.  

Na Síndrome de Caroli, pela presença da 

fibrose hepática, costuma haver sinais e sintomas de 

hipertensão portal e insuficiência hepatocelular, tais 

como esplenomegalia, ascite, edema periférico, 

distúrbios de coagulação e hemorragia por varizes 

esofagianas.  

 

OBJETIVO 

Relatar um caso clínico de Síndrome de 

Caroli, em paciente jovem do sexo feminino, com 

apresentação inicial de hemorragia digestiva vultosa, 

assim como sua investigação e evolução. 

 

RELATO DO CASO 

Anamnese 

Paciente de 37 anos, sexo feminino, parda, 

casada, empregada doméstica, ensino fundamental 

incompleto, natural de Santa Cruz do Arari, no 

interior do Estado do Pará e residente há 20 anos em 

Belém. 

Em sua primeira internação foi admitida com 

queixa principal compatível com hemorragia digestiva 

alta iniciada três dias antes.  

Relatava episódio único de hematêmese e 

melena há poucos meses antes da internação, sem 

procurar serviço de saúde. Após dias, evoluiu com 



edema generalizado, palidez cutânea e astenia, sendo 

encaminhada para o hemocentro do Estado para 

avaliação e hemotransfusão. 

 

Exame físico 

 A paciente estava descorada, desidratada 

(2+/4+), anictérica, com perfusão capilar periférica 

preservada. O exame clínico dos aparelhos 

respiratório e cardiovascular não apresentava 

alterações significativas, FC: 76 bpm, PA: 90 x 60 

mmHg e FR: 14 irpm.  

Apresentava abdome abaulado, com 

hepatomegalia à custa de lobo hepático esquerdo, 

esplenomegalia grau II e sinais de piparote e 

semicírculo de Skoda presentes. Em membros 

inferiores observou-se edema discreto. 

 

A paciente foi atendida com medidas de 

suporte básico e reposição volêmica, encaminhada de 

urgência para ser submetida à endoscopia digestiva 

alta, diagnosticando-se sangramento ativo por ruptura 

de varizes esofagianas, sendo então realizada 

escleroterapia imediata. 

       

Exames subsidiários 

A investigação complementar procedeu-se por 

exames hematológicos e bioquímicos (tabela 1), 

análise de líquido ascítico com evidência de peritonite 

bacteriana espontânea, sorologias para hepatites virais 

B e C e Kato-katz, os quais foram negativos. 

 
Quadro I - Resultados dos exames hematológicos e 

bioquímicos na admissão 

Exames Exames  

Hemoglobina 

(g/dL) 

6,8 Uréia (mg/dL) 48 

Hematócrito (%) 20 Creatinina (mg/dL) 1,1  

VCM (fL) 90,3  AST (UI/mL) 32 

HCM (pg) 29,6 ALT (UI/mL) 38 

CHCM (g/dL) 22,7 F. Alcalina (UI/L) 79 

RDW (%) 14,9 Gama-GT (UI/mL) 47  

Leucócitos (/mm
3
) 

Bastões (%) 

Segmentados (%) 

Linfócitos (%) 

8.100  

8 

82 

10 

Blirrubinas (g/dL) 0,9 

Albumina (mg/dL) 2,1  

Globulinas (mg/dL) 2,6  

Na+ sérico 

(mmol/L) 

135  

Plaquetas (/mm
3
) 98.000 K+ sérico (mmol/L) 4,5  

TAP (%) 49 Ca++ iônico 

(mg/dL) 

1,14  

TP (seg) 20,7 Glicemia (mg/dL) 107  

TTPa (seg) 23 VHS 118 

Fonte: HUJBB 

 

Foram realizados exames de imagem, 

inicialmente com ultrassonografia abdominal, a qual 

evidenciou fígado de textura heterogênea difusamente 

com diversas imagens hiperecóicas, com sombra 

acústica posterior em todo o parênquima. Vesícula 

biliar com imagem hiperecóica compatível com 

cálculo biliar e presença de ascite.  

A tomografia computadorizada de abdome 

(figura 1) complementou com achados de falhas de 

enchimento nas veias do sistema porta, podendo 

corresponder a trombos; dilatação das vias biliares 

intra-hepáticas, com numerosas imagens hipodensas 

de conteúdo atípico em seu interior e de aspecto 

inespecífico. Havia esplenomegalia homogênea, com 

vasos de calibre aumentado no hilo esplênico. Rins de 

localização, forma e dimensões normais, sem 

evidências de dilatações. 

 

 
Figura 1: Tomografia Computadorizada de Abdome em A, 

fase sem contraste, evidenciando dilatações císticas das vias 

biliares intra-hepáticas com material hiperdenso depositado 

em seu interior (setas) em B, nota-se realce das paredes das 

vias biliares intra-hepáticas após contraste (setas), 

sugerindo-se processo inflamatório crônico. 

 

A paciente foi submetida também a 

ressonância nuclear magnética do abdome (figura 2). 

Nesta, foi descrito fígado de contornos lobulados, com 

redução relativa do lobo direito e hipertrofia do lobo 

esquerdo. Havia dilatação cística das vias biliares, 

esplenomegalia homogênea, circulação colateral 

periesplênica e periesofágica e hipossinal difuso do 

parênquima hepático. 

 

 
Figura 2: Ressonância magnética axial, T1 em A, T2 em B, 

observam-se dilatações císticas de vias biliares intra-

hepáticas com vasos portais no interior (setas). Em B, nota-

se hipossinal difuso do parênquima hepático, sugerindo 

fibrose. 

 Em sequência, após controle do quadro 

hemorrágico e coagulopatia, realizou-se biopsia 

hepática videolaparoscópica, com histopatológico que 

descrevia fragmento de tecido hepático de zona 

subcapsular, com espessamento fibroso emitindo 

septos superficiais para o parênquima. Na amostra, 

identificaram-se cinco espaços porta com fibrose de 

aspecto estrelar e escassos esboços de septos. Nos 

sinusóides havia acentuado depósito de colágeno com 

colapso reticulínico em algumas áreas, melhor 

evidentes nas colorações tricrômicas e de prata. 

Alterações necroinflamatórias periportais ausentes e 



 

parenquimatosas escassas. Hepatócitos com escassa 

balonização citoplasmática (figuras 4 e 5). 

 

 
Figura 4: Histopatológico de biópsia de fígado, em A, vista 

panorâmica do fígado mostrando parede de cisto corado em 

azul por coloração tricrômica para tecido fibroso (CAB). 

Em B, a mesma imagem em maior aumento, mostrando 

descamação do epitélio da parede do cisto. 

 

Figura 5: Histopatológico de biópsia de fígado, em A, 

parede de cisto com epitélio em descamação e fibrose (em 

azul), que se estende às proximidades (setas). Em B, espaço 

porta. Notar ducto (seta) com epitélio e fibrose em azul 

(CAB) 

 

Diagnóstico 

A conclusão da investigação foi de dilatação 

das vias biliares intra-hepáticas (sugerindo Doença de 

Caroli) com alterações de hepatopatia crônica e sinais 

de hipertensão portal associados a fibrose hepática 

congênita, o que neste contexto sugeriu Síndrome de 

Caroli. 

 

Conduta e prognóstico 

Quanto à terapêutica, instituíram-se 

inicialmente octreotide, albumina humana, 

hemoterapia com concentrado de hemácias, plasma 

fresco, além de antibioticoterapia para tratamento da 

peritonite bacteriana espontânea. Posteriormente, 

foram prescritos propranolol, vitamina K, diuréticos 

poupadores de potássio e de alça.  

 

Evolução 

Atualmente, a paciente está em controle 

ambulatorial, sendo submetida a escleroterapia 

profilática periódica e recebendo terapia 

medicamentosa incluindo vitamina K, propranolol, 

sulfato ferroso, ácido fólico e espironolactona. 

Indicado transplante hepático, sendo iniciado 

acompanhamento em hospital de referência, 

aguardando a realização do procedimento. 

    
DISCUSSÃO 

Existem duas formas de apresentação da 

doença de Caroli: uma somente com dilatações 

saculares dos ductos intra-hepáticos e outra forma 

complexa, que se associa com fibrose (periportal) 

hepática congênita, a qual recebe a denominação de 

Síndrome de Caroli
5
.  

A primeira, chamada de Doença de Caroli 

pode se associar com a doença policística renal 

autossômica recessiva ou, mais raramente, com a 

doença policística renal autossômica dominante, rim 

esponjoso medular e doença cística medular
5
. 

A patofisiologia da doença aponta uma 

malformação embrionária da placa ductal, em vários 

níveis de desenvolvimento da árvore biliar, decorrente 

de mutações em genes que codificam a formação 

estrutural dos rins e da árvore biliar
1,5,6

, podendo ser 

diagnosticada em qualquer idade, porém, mais 

comumente entre a segunda e quarta década de vida
4
, 

como no caso relatado.  

Segundo estudos citogenéticos, as mutações 

são encontradas no cromossomo 6p21, no gene 

PKHD-1, envolvido na síntese de fibrocistina, 

proteína responsável pelas principais anormalidades 

estruturais do fígado e dos rins
5
. Há também mutação 

dos genes PKD-1 e PKD-2, de localizações 16p13.3 e 

3q13.23 respectivamente
8
, que sintetizam policistina e 

se relacionam também a anormalidades estruturais 

renais e hepáticas
5
. 

Clinicamente, a síndrome se manifesta com 

dor abdominal, em geral no quadrante superior direito 

e hepatomegalia. Evolutivamente podem ocorrer 

crises recorrentes de colelitíase e colangites, ou 

mesmo abscesso biliar
1
. 

A principal conseqüência da fibrose hepática 

congênita é a hipertensão portal com desenvolvimento 

de varizes esofagianas
4
.  

Outra complicação de importância clínica é o 

surgimento de colangiocarcinoma, pois o risco de 

desenvolvimento deste tipo de câncer possui 

incidência cem vezes maior nos portadores de Doença 

de Caroli do que na população geral. 

Fisiopatologicamente, postula-se que a neoplasia 

decorra de exposição prolongada do epitélio ductal a 

elevadas concentrações de ácidos biliares não 

conjugados ou carcinógenos biliares
1,2

. 

No caso relatado, a paciente teve suas 

primeiras manifestações mais tardiamente, com 

quadro grave de hemorragia digestiva alta. 

Apresentava fibrose hepática e dilatações císticas das 

vias biliares difusamente, com hipertensão portal 

grave, varizes esofagianas de pequeno e médio 

calibre, além de ascite. 

Não houve episódio de impactação de cálculo 

ou colangite no período, nem evidência de lesão 

cística renal ou cisto de colédoco nos exames de 

imagem da paciente.  

Os achados laboratoriais na Síndrome de 

Caroli são inespecíficos. Elevação de níveis séricos de 

transaminases pode ser encontrada. O hemograma 

revela trombocitopenia ou leucopenia se hipertensão 



portal e hiperesplenismo estiverem presentes. 

Elevação de leucócitos e VHS pode indicar colangite.  

Valores de uréia e creatinina devem ser 

obtidos para detectar doença renal associada
4
.  

O diagnóstico da doença de Caroli é feito com 

base na história detalhada e exame físico 

característicos, além do auxílio indispensável de 

exames complementares de imagem, que demonstrem 

as dilatações saculares dos ductos biliares intra-

hepáticos. Pode-se utilizar ultrassonografia ou 

tomografia computadorizada de abdome, reservando a 

colangiografia para os casos duvidosos, devido ao 

risco de colangite ascendente A 

colangiopancreatografia por ressonância magnética, 

um método não invasivo, atualmente é considerado 

exame de escolha
7
.  

A biopsia hepática é importante para 

documentar a presença de degeneração fibrótica do 

parênquima nos casos em que há suspeita do 

diagnóstico de Síndrome de Caroli. A histopatologia 

demonstra dilatações saculares e fusiformes dos 

ductos, além de fibrose e intenso infiltrado 

inflamatório periportal e periductal, podendo ainda ser 

encontrado microcálculo
4
.  

O exame tomográfico da paciente revelava 

diversas imagens hipodensas, com conteúdo mais 

hiperdenso em seu interior (sinal do ponto central), 

além de realce da parede das vias biliares intra-

hepáticas após injeção de contraste endovenoso, 

dando um aspecto compatível com Doença de Caroli. 

A presença de hipertensão portal e a realização de 

ressonância magnética que mostrou sinais de 

hepatopatia crônica somaram dados consistentes para 

realização de biopsia hepática. O histopatológico foi 

altamente compatível com fibrose hepática periportal, 

embora não se tenha constatado processo inflamatório 

ativo, o que ainda assim selava o contexto necessário 

para o diagnóstico preciso de Síndrome de Caroli. 

Os diagnósticos diferenciais da Síndrome de 

Caroli são colangite esclerosante primária, colangite 

piogênica recorrente, doença hepática policística, 

cistos de colédoco, papilomatose biliar e dilatação 

obstrutiva biliar
6
. 

 O tratamento depende dos achados clínicos e 

da extensão das anormalidades biliares. A colangite 

deve ser manejada com antibióticos e colelitíase pode 

ser tratada com ácido ursodesoxicólico. Em caso de as 

anormalidades serem localizadas em um único lobo, 

lobectomia pode ser a melhor opção, além de 

promover redução do risco de malignidade
7
. No 

entanto, nos casos em que ocorre envolvimento difuso 

de ambos os lobos, o tratamento conservador é a 

melhor opção, com tratamento endoscópico para 

extração dos cálculos, ou mesmo bypass para o tubo 

digestivo. Em casos seletos, pode-se optar por 

transplante hepático
1,2

. 

 Devido ao grau de envolvimento hepático 

sofrido pela paciente, o transplante hepático foi 

proposto como o tratamento mais apropriado. O 

transplante é considerado única opção em caso de 

envolvimento difuso e incontrolável ou com grave 

hipertensão portal
7
. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A terapêutica inicial para o caso relatado foi 

clínico conservador, iniciado em nível hospitalar 

desde sua primeira internação e estendido para o 

seguimento ambulatorial, direcionado para o controle 

da hipertensão portal e sintomas de insuficiência 

hepatocelular, escleroterapia endoscópica periódica e 

profilaxia para peritonite bacteriana espontânea. 

Atualmente, a paciente está em acompanhamento em 

serviço de referência, aguardando realização de 

transplante hepático. 

Aqueles pacientes que não podem ser 

operados devem ser acompanhados regularmente com 

ultrassonografia abdominal e biópsia hepática, quando 

necessário. Finalmente, o aconselhamento genético e a 

investigação familiar em busca da forma dominante da 

doença também são condutas importantes.  

 

 

SUMMARY 
 

CAROLI’S SYNDROME: CLINICAL CASE REPORT 
 

Simone Regina da Silva CONDE, Fábio dos Santos SOUZA, Edienny Tocantins Viana LOBATO, José Acúrcio de MACÊDO e 

Marialva Thereza de ARAÚJO
 

 

Objective: to report the clinical case of a patient admitted to a hospital in Belem, which was diagnosed Caroli's 

syndrome, and her evolution after appropriate therapy. Case report: A female patient, 37 years old with a massive 

upper gastrointestinal bleeding was referred for emergency admission in a large hospital.  She was referred for 

gastrointestinal endoscopy, detecting active bleeding from esophageal varices, which were submitted to 

sclerotherapy. The subsequent investigation confirmed chronic liver disease and diffuse saccular dilatation of 

intrahepatic bile ducts with diffuse hepatic fibrosis, consolidating the diagnosis of Caroli`s Syndrome. Currently, the 

patient is in follow up, awaiting liver transplantation. Final considerations: the study of this Caroli's syndrome case 

confirms the importance of this disease as a differential diagnosis in patients presenting with clinical syndrome 



 

compatible with portal hypertension and cholangitis, requiring early diagnosis due to increased risk of 

cholangiocarcinoma, and often the liver transplant is the best treatment option.  

Key-words: Caroli’s syndrome, congenital hepatic fibrosis. 
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