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Hemobilia pós-trauma: forma não usual de hemorragia 
digestiva alta – relato de caso
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Hemobilia post-trauma: unusual form of upper gastrointestinal bleeding – case 
report

Resumo

A hemobilia é definida como o sangramento no trato 
biliar e representa uma causa rara de hemorragia diges-
tiva alta. Sua etiologia é variada, sendo majoritariamente 
devido a trauma acidental e iatrogenia, e o seu tratamen-
to padrão ouro consiste na embolização seletiva da arté-
ria hepática. Os autores relatam o caso de um paciente 
de 19 anos, do sexo masculino, vítima de uma queda 
de 5 metros de altura. Após tomografia computadoriza-
da de abdome, foi evidenciada lesão hepática e optado 
por tratamento conservador. Paciente recebeu alta hos-
pitalar com ultrassonografia de abdome, evidenciando 
estabilidade da lesão e retornou após 43 dias do trauma 
apresentando dor epigástrica e hematêmese. Tomogra-
fia computadorizada contrastada de abdome evidenciou 
a presença de pseudoaneurisma de artéria hepática 
direita, sendo optado pela embolização. Desse modo, 
apesar de não ser frequente, hemobilia é uma hipótese 
a qual deve sempre ser considerada em pacientes com 
hemorragia digestiva alta que sofreram trauma aciden-
tal ou foram submetidos a algum tipo de procedimento 
envolvendo a árvore biliar.

Unitermos: Hemobilia, Hemorragia, Pseudoaneurisma 
de Artéria Hepática.

Abstract 

Hemobilia is defined as bleeding in the biliary tract, and 
is a very rare cause of upper gastrointestinal bleeding. 
Its etiology is varied (mostly due to accidental trauma 
and iatrogenic) and its gold standard treatment is se-
lective hepatic artery embolization. The authors report 
a case of a 19 year old patient, male, victim of a fall 
of 5 meters high. After computed tomography of the 
abdomen, liver damage was observed and opted for 
conservative treatment. Patient was discharge with ab-
dominal ultrasonography demonstrating stability of the 
injury and returned after 43 days of trauma presenting 
epigastric pain and hematemesis. Contrasted comput-
ed tomography of the abdomen showed the presence 
of pseudoaneurysm of right hepatic artery and opted 
for embolization. Thus, although it is unusual, it is a 
hypothesis that must always be considered in patients 
with upper gastrointestinal bleeding who have suffered 
accidental trauma or underwent some kind of proce-
dure involving the biliary tree.

Keywords: Hemobilia, Bleeding, Pseudoaneurysm of 
Right Hepatic Artery.
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Introdução

Hemobilia é defi nida como o sangramento no trato biliar 
e se constitui em uma causa bastante rara de hemorragia
digestiva alta.1,2 Ela ocorre quando há uma comunicação
entre a circulação esplâncnica e o trato biliar.1,3 Sua etiologia 
é variada e pode ser devido a trauma acidental, iatrogenia, 
litíase biliar, tumores, infl amação, malformações vasculares, 
entre outras.1,4 

Foi descrita pela primeira vez em 1654 por Francis Glisson; 
apenas em 1948, o termo hemobilia, como conhecemos hoje, 
foi utilizado por Sandblom para descrever um caso de hemor-
ragia pós-traumática no trato biliar.3,4

O tratamento inicialmente proposto no começo do século XX 
era cirúrgico, com a ligadura da artéria hepática. No entan-
to, a embolização por meio de angiografi a foi pioneiramente
realizada por Walter em 1976, sendo atualmente considerada 
abordagem padrão ouro.3 

Relato de caso

G.H.S.S., 19 anos, masculino, solteiro, natural e proceden-
te de Limoeiro – PE. Admitido no Hospital da Restauração
devido à queda de uma altura de 5 metros. Apresentava dor 
abdominal difusa de leve intensidade, estabilidade hemodi-
nâmica e trauma de face.

Foi realizada tomografi a computadorizada (TC) de abdome 
com contraste, que evidenciou lesão hepática extensa em 
segmentos VI e VII e moderada quantidade de líquido livre. 

Optado por tratamento conservador, recebeu alta hospitalar 
no 8º dia de internamento com ultrassonografi a de abdome 
mostrando estabilidade da lesão hepática. 

Retorna 43 dias após trauma com queixa de dor epigástrica 
e referindo 3 episódios de hematêmese volumosa. A inves-
tigação diagnóstica foi realizada por meio de endoscopia 
digestiva alta sem achados e TC de abdome com contras-
te (fi gura 1), que evidenciou pseudoaneurisma de artéria 
hepática direita.

Foi realizada embolização com molas (fi gura 2), sem inter-
corrências, e recebeu alta hospitalar 5 dias após o procedi-
mento em boas condições clínicas. Realizado controle tomo-
gráfi co com 30 dias que evidenciou estabilização do quadro.

Discussão

Apresentação clínica da hemobilia é bastante diversifi cada 
e, por se tratar de um tipo de hemorragia digestiva alta, sua 
gravidade vai sofrer infl uência da intensidade e duração do 
sangramento, entre outros fatores.4 A tríade clássica de sinais 
e sintomas, descrita por Quincke, consiste em dor abdominal 
(70% dos casos), icterícia (60%) e hemorragia digestiva alta, 
com esta ocorrendo na forma de melena em 90% dos casos 
e hematêmese em 60%.3,4,5 Todavia, a tríade propriamente 
dita, com os sinais e sintomas ocorrendo simultaneamente, é 
observada apenas em uma pequena parcela dos pacientes 
(22%-37.9%).4

A hemobilia é incomum, e poucas séries de estudo ou re-
visões da literatura existem acerca do tema.4 Há algumas
décadas, o seu principal fator etiológico eram os traumas 
acidentais que aconteciam no trânsito, descrito como cerca 
de 38% dos casos na série de Sandblom em 1972.3,4,5

Todavia, com avanço da medicina intervencionista, seja ela 
diagnóstico ou terapêutica, a lesão traumática iatrogênica 
atualmente se confi gura como a principal causa para a ocor-
rência de hemobilia.1,3,6
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Figura 1 – Tomografi a computadorizada de abdome com 
contraste, evidenciando pseudoaneurisma de artéria 
hepática direita no seu segmento intra-hepático.

Figura 2 – Arteriografi a antes (esquerda) e depois 
(direita) da embolização do segmento de artéria 
hepática direita aneurismática.
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Revisão abordando os dados publicados na literatura mostra 
65% dos casos como causa iatrogênica e apenas 6% por 
trauma acidental ao analisar 222 pacientes.4

Pode-se lançar mão de uma variedade de exames para bus-
car o diagnóstico de hemobilia, sendo as principais modali-
dades a endoscopia digestiva alta, colangiopancreatografia 
endoscópica retrógrada, ultrassonografia, tomografia com-
putadorizada, colangioressonância e angiografia.4,6

A endoscopia digestiva alta pode ser o método de inves-
tigação inicial, com o intuito de excluir outras causas mais 
comuns de hemorragia digestiva. A ultrassonografia de 
abdome se constitui em um bom exame por ser rápido e 
não invasivo.1,2 A TC não era amplamente utilizada e há cer-
to tempo, em algumas séries de estudo, alguns autores jul-
gavam ser um exame desnecessário na medida em que só 
mostrava evidências indiretas de hemobilia.

Entretanto, com os avanços tecnológicos e a melhor reso-
lução espacial, maior cobertura anatômica e realce de con-
traste com melhor identificação de estruturas vasculares, 
esse exame vem sendo bem utilizado.3 A TC com contraste 
se configura em um excelente exame para a detecção do 
pseudoaneurisma da artéria hepática, dilatação de vias bi-
liares e outras malformações vasculares.4,7 Alguns radiolo-
gistas intervencionistas inclusive já apontam a TC com con-
traste como o exame de primeira linha em pacientes com 
suspeita de hemobilia, apesar de faltarem evidências cien-
tíficas publicadas sobre o tema. Desse modo, a angiografia 
é classicamente método diagnóstico de escolha.1 Com esse 
exame, é possível obter o diagnóstico correto em mais de 
90% dos casos.3

No caso, foi realizado o estudo inicialmente por meio de 
endoscopia, que descartou outras causas possíveis de 
hemorragia digestiva alta, e em seguida realizada uma TC 
de abdome com contraste, na qual foi possível evidenciar o 
pseudoaneurisma. Desse modo, não foi necessária a realiza-
ção da angiografia diagnóstica, sendo prontamente indicada 
a embolização arterial seletiva.
 
O manejo da hemobilia é bastante variável. Pode ser utilizado 
desde tratamento conservador até procedimentos percutâ-
neos e cirúrgicos, na dependência da gravidade do sangra-
mento e condições gerais do paciente, entre outros fatores.1 

O papel da cirurgia nos casos de hemobilia perdeu muito 
espaço e atualmente é reservado para casos selecionados, 
como os de importante destruição de parênquima hepático, 

no qual é feita a ressecção hepática do segmento acometido 
ou também em situações cuja doença de base já se cons-
titua em uma indicação cirúrgica (por exemplo, colecistite e 
tumor) com o paciente estável.2,4

O tratamento padrão ouro para a hemobilia atualmente é a 
embolização arterial seletiva, com taxa superior a 90% de 
cura, apresentando um índice de complicações e morbidade 
inferior ao do tratamento cirúrgico. Muitos agentes embóli-
cos podem ser utilizados no procedimento percutâneo, e o 
Gel-Foam e o álcool poly-vinyl apresentam uma eficácia mui-
to boa.1,2 A embolização com molas permite a realização de 
um procedimento com maior precisão, apesar de seu custo 
ser mais elevado.1

Conclusão

Apesar de ser uma forma não usual de hemorragia digestiva 
alta, a hipótese de hemobilia deve sempre ser considerada 
em pacientes vítimas de traumas acidentais ou submetidos 
a procedimentos hepáticos e da árvore biliar. A embolização 
arterial seletiva apresenta-se como o método padrão ouro 
para a resolução do quadro.
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