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Hemobilia após trauma abdominal: relato de 3 casos
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Relato de Caso

reSumo

Hemobilia é rara e potencialmente fatal. A suspeita de 
sangramento em trato biliar é maior em casos recentes 
de trauma hepático ou cirurgia hepatobiliar. Ruptura de 
pseudoaneurisma de artéria hepática é causa comum de 
hemobilia. Relatamos 3 casos de hemobilia em indivíduos 
jovens, acometidos por trauma abdominal, que evoluíram 
com ruptura de pseudoaneurisma e necessidade de 
embolização angiográfica de vaso sangrante.

Unitermos: Hemobilia, Trauma Hepático, Cirurgia Hepa-
tobiliar, Pseudoaneurisma de Artéria Hepática, Ruptura, 
Embolização Arterial Transcateter.

Summary

Hemobilia is rare and potentially fatal. Suspect bleeding 
in the biliary tract is higher in recent cases of liver trauma 
or hepatobiliary surgery. Rupture of hepatic artery 
pseudoaneurysm is a common cause of hemobilia. We 
report 3 cases of hemobilia in young individuals suffering 
from abdominal trauma, who developed pseudoaneurysm 
rupture and need for angiographic embolization of 
bleeding vessel.

Keywords: Hemobilia, Hepatic Trauma, Hepatobiliary Sur-
gery, Hepatic Artery Pseudoaneurysm, Rupture, Transcath-
eter Arterial Embolization.

Introdução

Hemobilia é causa rara de hemorragia digestiva, poten-
cialmente fatal, presente em menos de 3% das injúrias 
hepáticas.1,2

O aumento da violência interpessoal associada a lesões intra-
abdominais, bem como dos acidentes automobilísticos, têm 
elevado a incidência de casos de hemobilia.3 Entretanto, 
causas iatrogênicas são predominantes atualmente.4,5

A apresentação clínica mais comum de hemobilia, descrita 
por Sandblom, é sangramento digestivo - melena (90%) 
ou hematêmese (72%), seguido por dor em quadrante 
superior direito do abdome (70%) e icterícia obstrutiva 
(60%).2,6-8 No entanto, essas 3 manifestações ocorrem 
simultaneamente em cerca de 20 a 40% dos pacientes.9,10,11

Embora a suspeita de hemobilia seja maior após história 
recente de trauma hepático penetrante ou fechado,4 o 
diagnóstico pode permanecer obscuro por longo período 
de tempo.7 O aperfeiçoamento das técnicas radiológicas 
tem sido fundamental no diagnóstico e tratamento da 
hemobilia, sobretudo em casos de pseudoaneurisma por 
trauma.3 Hemobilia severa raramente cessa espontaneamente, 
o que  requer intervenção angiográfica e/ou cirúrgica1,7.

O presente trabalho aborda 3 casos de hemobilia em 
indivíduos jovens, após trauma abdominal.
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RELATO DE CASOS 

Caso 1
E.B.S., sexo masculino, 15 anos, admitido por trauma abdominal 
fechado e choque hipovolêmico após colisão com um carro. 
Foi submetido à laparotomia exploradora (LE), com tratamento 
conservador de lesão hepática grau II. Persistiu com choque 
hipovolêmico no pós-operatório imediato. Foi realizada nova 
LE, com hepatorrafia e drenagem cavitária, sem intercorrências. 

O paciente recebeu alta hospitar no 4.º dia pós-trauma. 
No 12.º dia pós-trauma, foi reinternado com quadro de dor 
abdominal, icterícia e hematêmese volumosa. Ultrassonografia 
(USG) de abdome evidenciou área nodular hiperecóica em 
lobo direito do fígado, medindo 4,8 cm x 6,4 cm. Endoscopia 
digestiva alta (EDA) mostrou sangramento ativo em papila 
de Vater.

O paciente foi submetido à embolização angiográfica de pseu-
doaneurisma hepático com histoacryl (Figura 1), evoluindo com 
melhora imediata da dor após intervenção. Permaneceu 2 dias 
em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Prosseguiu em enferma-
ria com melhora clínica expressiva, recebendo alta hospitalar no 
11.º dia pós-embolização. Pouco tempo depois, apresentou dor 
intensa em hipocôndrio direito, sendo reinternado. Tomografia 
computadorizada (TC) de abdome evidenciou grande hemato-
ma subcapsular hepático e outro intraparenquimatoso (Figura 
2). Foi realizada drenagem percutânea, com instalação de siste-
ma de irrigação, e iniciada antibioticoterapia. O paciente rece-
beu alta hospitalar no 30.º dia de internamento. 

Após 4 meses, TC abdominal de controle revelou diminuição 
importante do hematoma subcapsular e desaparecimento do 
hematoma intraparenquimatoso (Figura 3). Cerca de 18 meses 
pós-trauma, o paciente foi admitido em outro Serviço com 
quadro de icterícia obstrutiva. Colangiorressonância magnética 
(CRMN) exibiu imagens compatíveis com processo cicatricial 
exacerbado em torno do material utilizado na embolização, com 
consequente compressão extrínseca da via biliar. O paciente 
optou por não prosseguir sob cuidados médicos.

Caso 2
A.G.S., sexo masculino, 34 anos, vítima de acidente automobilístico, 
admitido por trauma abdominal e fratura exposta de membro 
inferior esquerdo (MIE). Foi submetido à LE, com hepatorrafia, 
toalete cavitário e drenagem cavitária, além de tratamento 
cirúrgico de fratura em MIE. No 2.º dia pós-operatório, 
apresentou dor abdominal e vômitos, sendo feita nova LE, com 
colecistectomia, toalete cavitário e drenagem cavitária. Após 2 
meses do trauma, recebeu alta hospitalar.  

Evoluiu com 6 episódios de dor intensa em epigástrio, 
acompanhada de melena, sendo reinternado 4 meses após 
o trauma. TC de abdome evidenciou grande hematoma 
intraparenquimatoso (Figura 4). 

Figura 1: Embolização arteriográfica de pseudoaneurisma 
hepático (Caso 1).

Figura 2: TC de abdome: (A) Hematoma hepático 
intraparenquimatoso. (B) Hematoma hepático 
subcapsular (Caso 1).

Figura 3: TC de abdome: (A) Imagem tomográfica  
pós-embolização recente. (B) Registro tomográfico após 
4 meses de seguimento ambulatorial (Caso 1).  

Figura 4: TC de abdomen: Hematoma hepático 
intraparenquimatoso (Caso 2).
Figura 4: TC de abdomen: Hematoma hepático 
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Realizada angiografia, com identificação de pseudoaneurisma 
em ramo do segmento IV do fígado, embolizado com hystoacril, 
lipiodol e tungsteni, resultando em obliteração parcial do saco 
do pseudoaneurisma e oclusão total do ramo condutor roto 
(Figura 5). 

Controles angiográficos realizados mostraram obliteração total 
de fluxo para o pseudoaneurisma. O paciente recebeu alta 
hospitalar no 3.º dia pós-embolização. Não houve retorno para 
seguimento ambulatorial.
 
Caso 3
E.F.S., sexo masculino, 19 anos, admitido com ferimento 
penetrante tóraco-abdominal por arma branca. Foi submetido 
à LE, com frenorrafia e tratamento conservador de lesão 
hepática grau II, além de drenagem torácica fechada à 
direita. Evoluiu com icterícia, dor e distensão abdominal, 
sendo reoperado no 6.º dia pós-trauma. Realizada LE, com 
achado de ± 500 mL de secreção bílio-hemática, seguida 
de hepatorrafia e drenagem cavitária. O paciente exibiu piora 
do quadro clínico-laboratorial e foi submetido à nova LE no 
10.º dia pós-trauma. Devido à suspeita de lesão em via biliar, 
com formação de abscesso, foi realizada colecistectomia, 
colangiografia transoperatória e drenagem cavitária bilateral. A 
colangiografia mostrou via biliar fina, papila pérvia e pequeno 
vazamento de contraste no parênquima hepático. 

No 19.º dia pós-trauma, o paciente apresentou hematêmese, 
com repercussão hemodinâmica importante e dor abdominal. 
EDA não identificou origem do sangramento. Foi realizada 
embolização angiográfica de pseudoaneurisma hepático, com 
persistência de sangramento ativo, instabilidade hemodinâmi-
ca e piora clínica. Após 6 horas, foi realizada nova angiografia, 
com embolização de pseudoaneurisma hepático e conse-
quente controle do sangramento. No 8.º dia pós-emboliza-
ção, o paciente evoluiu com abscesso hepático. Foi realizada 
drenagem percutânea e iniciada antibioticoterapia, com boa 
resposta clínica. O paciente recebeu alta hospitalar no 18.º 
dia pós-embolização. Não apresentou complicações tardias. 

DISCUSSÃO

Sangramento dentro da árvore biliar surge quando há 
comunicação entre circulação sanguínea esplâncnica e 
sistema biliar, produzindo hemobilia.3,4,12,13 

Os ductos biliares são ricamente supridos pela artéria 
hepática, que forma plexos vasculares peribiliares.8 Dano aos 
vasos hepáticos por clipe, grampo, sutura ou agulha, assim 
como irritação da parede vascular por vazamento de bile 
podem originar pseudoaneurismas.4

Ruptura de pseudoaneurisma de artéria hepática pode 
ocorrer em 21 a 80% dos pacientes e deve ser suspeitada em 
todo paciente com abdome agudo ou hemobilia e passado 
de cirurgia biliar.14 Assim, qualquer procedimento invasivo 
envolvendo sistema hepatobiliar oferece risco de hemobilia.4

As manifestações clínicas da hemobilia são determinadas 
pela quantidade e velocidade da hemorragia no trato biliar, 
podendo ocorrer em até 120 dias após trauma inicial.2,11 
Sangramento rápido e abundante em árvore biliar é 
potencialmente fatal e frequentemente causa sintomas 
severos, como dor abdominal tipo cólica e hemorragia 
digestiva alta.4,12 

Em casos de sangramento lento, sangue e bile não se 
misturam pois possuem gravidades específicas e tensões 
superficiais diferentes, permitindo estase saguínea e formação 
de coágulos, apesar da atividade fibrinolítica biliar.4,9,13 Se o 
sangue coagular dentro do trato biliar, pode causar icterícia 
obstrutiva, colecistite e pancreatite.7,15

Uma pista para o diagnóstico de hemobilia é que dor 
abdominal e testes hepáticos anormais frequentemente 
melhoram ou se resolvem quando o sangramento inicia.  
O sangue contido no ducto biliar, comum é arrastado para o 
duodeno, atenuando qualquer obstrução biliar.10

Para pacientes com hemorragia digestiva alta, EDA é o exame 
de escolha.8 Coágulos sanguíneos podem ser visualizados na 
ampola de Vater em 12 a 40% dos pacientes com hemobilia, 
mas a natureza intermitente do sangramento em trato biliar reduz 
confiabilidade desses achados.2,7 

A escolha de investigações subsequentes depende da história 
clínica e nível de suspeição diagnóstica.8 Colangiopancreatografia 
endoscópica retrógrada (CPER) deve ser considerada em casos 
de hemobilia importante.4 Evidência de defeitos de preenchimento 
em trato biliar em estudo contrastado e visualização de sangue em 
ampola de Vater podem confirmar hemobilia e oferecer pistas para 
terapia apropriada.4,8

Figura 5: Arteriografia hepática: (A) Embolização de 
pseudoaneurisma do ramo do segmento IV do fígado. 
(B) Controle pós-embolização (Caso 2). 
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Atenuação da icterícia pode ser obtida por CPER. Em 
casos selecionados, colangioscopia no momento da CPER 
pode auxiliar na determinação da extensão da formação de 
coágulos e localização do sítio sangrante.4,13

uSG abdominal também pode ser útil na detecção de 
coágulos sanguíneos dentro do trato biliar.2,11 Aneurismas e 
pseudoaneurismas de artéria hepática podem ser notados 
como massas anecoicas circunscritas, não necessariamente 
pulsáteis. uSG doppler pode mostrar fluxo dentro das 
massas, diferenciando então de bilomas ou cistos.7 TC de 
abdome pode detectar obstrução em ducto biliar comum, 
pseudoaneurismas e cavitações hepáticas.2,11 Pacientes com 
imagens tomográficas de fígado sugestivas de lesão venosa 
ou arterial requerem angiografia.7

uso de CRMN na investigação de icterícia obstrutiva ou 
pancreatite, assim como colangiografia trans-hepática 
percutânea também têm feito diagnóstico de hemobilia.4,15 
Angiografia hepática é procedimento diagnóstico de escolha 
quando a hemobilia não pode ser vista por EDA ou em casos 
de sangramento digestivo severo com risco de morte, apesar 
de tentativas de ressuscitação volêmica.2,4

Entretanto, em alguns pacientes, a angiografia pode ser 
normal, particularmente quando não há sangramento ativo.7 
O rendimento da angiografia para anormalidades vasculares 
em hemobilia significativa tem sido de 88 a 100%.4

Ressuscitação volêmica deve ser realizada para obter estabilidade 
hemodinâmica quando hemorragia é rápida e severa. 
Coagulopatias devem ser corrigidas adequadamente12. 
Somatostatina e análogos de vasopressina têm sido usados em 
alguns casos; entretanto, sua eficácia clínica é desconhecida 
e seu uso não é rotineiramente recomendado. Antibióticos 
são recomendados em pacientes com hematomas intra-
hepáticos, abscesso hepático e colangite.4,8,12

Sangramento para em cerca de metade dos casos apenas 
com terapia de suporte.4,13 Contudo, quando hemorragia é 
ativa e prolongada, intervenções hemostáticas devem ser 
consideradas, como embolização arterial transcateter (EAT), 
tipicamente de ramo de artéria hepática - embora ramo 
de veia hepática sangrante tenha sido descrito9 , injeção 
percutânea de trombina e cirurgia.4,12

Trombina deve ser considerada como opção no manejo de 
hemobilia secundária à pseudoaneurisma extra-hepático 
e quando angiografia falhar ou for contraindicada.4 EAT é 
tratamento de escolha para pseudoaneurismas em que a 

intervenção cirúrgica seja difícil, como pseudoaneurisma 
intra-hepático e pacientes previamente operados.7 O 
princípio da EAT consiste em diminuir o fluxo sanguíneo 
pulsátil ao sítio sangrante, feito por cateterização seletiva 
de ramo da artéria hepática, seguida de uso de agentes 
embólicos, como coágulos sanguíneos autólogos, esponja de 
gelatina absorvível, microcoils, partículas de álcool polivinil, 
cianoacrilato e/ou balões.2,4 Álcool e pó de gelfoam não devem 
ser usados pelo risco de necrose hepática e fibrose biliar.7

Angiografia permite embolização seletiva de ramos vasculares 
apropriados, como alternativa à cirurgia de ligadura de 
artéria hepática, preservando máxima função de parênquima 
hepático.2 EAT pode servir como tratamento isolado ou 
para tornar o paciente hemodinamicamente estável para 
cirurgia definitiva, diminuindo morbimortalidade.2,4,7 A taxa 
de sucesso da EAT varia de 75 a 100% em pacientes com 
hemobilia severa.4,8,12

Falha técnica de EAT pode ocorrer em casos de origem 
anômala de artéria hepática ou cirurgia prévia, tortuosidade 
vascular, ligadura prévia de vaso proximal.2,4 A taxa de 
complicações após EAT do fígado é baixa devido ao seu 
suprimento vascular duplo com veia porta e artéria hepática. 
Entretanto, embolização de artéria hepática pode ser 
arriscada se veia porta estiver trombosada, contraindicando o 
procedimento. Verificação de fluxo sanguíneo venoso portal 
antes de embolizar é fundamental.4,7

Complicações associadas à EAT hepática incluem trombose 
de artéria hepática, infarto isquêmico de fígado/vesícula biliar, 
formação de abscesso hepático, migração de dispositivo 
oclusivo, colecistite isquêmica, complicações do local de punção 
(pseudoaneurisma/laceração de artéria femoral, hematoma 
retroperitoneal/inguinal).2-4,7,14

Apesar de embolização, sangramento pode não parar devido 
a múltiplos vasos colaterais. Se houver necessidade de maior 
intervenção, embolização não seletiva de artéria hepática 
comum esquerda ou direita ou cirurgia são as opções de 
escolha.4 Se o sangramento cessa e um hematoma biliar se 
forma, levando à obstrução biliar, é importante reestabelecer 
o fluxo biliar. Colocando um tubo-T ou dreno biliar trans-
hepático percutâneo in situ, a irrigação pode ser adequada 
para aliviar obstrução. 

Entretanto, recentemente, houve abandono do uso de tubos-T 
para reconstrução de trato biliar porque alguns estudos 
mostraram vazamento biliar depois de remoção de tubo-T, 
estenose de anastomose, colangite e infecções biliares.12 
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Cirurgia em hemobilia é reservada para situações em que 
ramos da artéria hepática não podem ser seguramente 
embolizados devido a anormalidades anatômicas ou quando 
houver hemorragia extra-hepática ou de vesícula biliar, 
hematoma intra-hepático extenso, sepse ou complicações 
da EAT.2,4,12,15 

Os objetivos da cirurgia para hemobilia são ligadura do 
vaso sangrante e/ou excisão de pseudoaneurisma, além de 
desobstrução de ducto biliar.12 

Se houver falha no controle do sangramento, embolização 
arterial hepática direita ou esquerda não seletiva deve ser 
considerada com reconstrução vascular, se a integridade do 
fígado for comprometida.4,7  

Ressecção hepática segmentar é a última opção terapêutica 
se houver falha por outros meios no controle do sangra- 
mento.4,7 A colecistectomia também pode ser realizada.7,15 No 
entanto, procedimentos cirúrgicos apresentam alta taxa de 
morbimortalidade se comparados a métodos minimamente 
invasivos.7 

Durante a condução dos 3 pacientes, história prévia de 
trauma hepático, bem como sinais e sintomas compatíveis 
com a tríade clássica de hemobilia, foram valorizados para 
definição do plano diagnóstico e terapêutico. Apenas o 
paciente do caso 1 apresentou as 3 manifestações clássicas 
da hemobilia. Os demais pacientes demonstraram dor 
abdominal e hemorragia digestiva, sem icterícia.

EDA evidenciou sangramento ativo pela papila de Vater 
somente no caso 1. O TC de abdome foi útil na identificação 
de hematoma hepático e exclusão de outras etiologias 
nos casos 1 e 2. No caso 3, EDA limitou-se a descartar 
possibilidades alternativas para o sangramento digestivo. 
Confirmação de hemobilia foi dada por angiografia hepática 
em todos os casos.

Nos 3 pacientes, a embolização angiográfica foi efetiva 
para controle do sangramento digestivo, com necessidade 
de 2 intervenções com tal objetivo no caso 3. Quanto às 
complicações da EAT, o caso 1 apresentou icterícia obstrutiva 
tardia, consequente ao processo cicatricial exarcebado em 
resposta ao material utilizado na embolização. 

Já o caso 3 evoluiu com abscesso hepático. A perda do 
contato com o paciente do caso 2 inviabilizou avaliação de 
possíveis complicações. 

concluSão

Hemobilia deve ser incluída no diagnóstico diferencial de 
hemorragia digestiva, especialmente em pacientes com passado 
de trauma abdominal ou cirurgia hepatobiliar. Angiografia e 
embolização arterial seletiva podem ser usadas para confirmar 
sangramento em árvore biliar e tratar causas subjacentes. 
Intervenção precoce diante de complicações associadas à 
EAT é decisiva para reduzir taxa de morbimortalidade ligada ao 
procedimento.
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