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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo apresentar  uma revisão de estudos que buscam discutir  a conduta em casos de
colelitíase  assintomática.  Foram  utilizados  artigos  publicadas  na  fonte  de  dados  pubmed  pertinentes  ao  assunto,
utilizando como palavras chaves “Cholelithiasis, asymptomatic conditions”, selecionando aqueles que traziam discussões
sobre a conduta médica geral sobre o assunto bem como as principais exceções. De maneira geral, a conduta em casos
de  colelitíase  assintomática  é  expectante,  já  que  a  intervenção  não  apresenta  benefícios  por  não  diminuir  a
morbimortalidade  nesses  pacientes.  No  entanto,  algumas  exceções,  ainda  que  não  totalmente  consolidadas,  tem
demonstrado ser benéficas justificando assim a intervenção mesmo nos casos assintomáticos.

PALAVRAS-CHAVE: Assintomática; Colelitiase; Conduta.

1 INTRODUÇÃO

Colelitíase é definida como presença de cálculos dentro da vesícula biliar. Representa uma
das entidades clínicas mais comuns do mundo, com prevalências de 13,3% a 50,5% relatadas na
literatura, demonstrando assim sua importância dentro do contexto da saúde publica, seja pelo seu
potencial de causar complicações, ainda que restrito, mas principalmente pela sua capacidade de
absorver  recursos quando abordada de forma inapropriada (Maurer,  et  al,  1989;  Shaffer,  2006;
Abraham, et al, 2014; Kim, et al, 2017).

Considerando  a  colelitíase  em  dois  grandes  grupos,  abarcados  entre  assintomáticos  e
sintomáticos, observa-se que o primeiro grupo prevalece sobre o segundo. Assim, em torno de 70%
das  colelitíases  assintomáticas  não  apresentarão  expressão  clínica  (Sakorafas;  Milingos;  Pêros,
2007). 

Apesar da alta incidência de colelitíase assintomática, ainda existe muita discussão quanto a
melhor  conduta  frente  a  esta  situação,  sobretudo  no  que  diz  respeito  à  indicação  ou  não  de
procedimento cirúrgico para esses casos assintomáticos, em que se observam muitas contradições.
Diante desse contexto, este trabalho se propõe a apresentar uma revisão de estudos que buscam a
melhor  conduta nestes casos,  permitindo assim uma visão critica sobre o assunto para que as
indicações  cirúrgicas  sejam  mais  precisas,  possibilitando  que  o  direcionamento  dos  recursos
financeiros do setor saúde possam ser manejados de maneira mais adequada, evitando que casos
sem a correta indicação sejam tratados consumindo recursos de outros contextos mais oportunos
(PALMISANO et al., 2015; Portincasa, et al, 2016)

2 MATERIAL E MÉTODOS
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Foram utilizados artigos disponíveis na biblioteca virtual PubMed pertinentes ao assunto. Para
isso foi realizado uma busca com as palavras chaves “Cholelithiasis” e asymptomatic”, sendo pré-
selecionados 355 artigo, dos quais foram selecionando aqueles que traziam discussões sobre a
conduta  médica  geral  sobre  os  casos  de  colelitíase  assintomática,  bem  como  as  principais
exceções. Excluídos aquelas artigos que não promoviam tal discussão.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Consultando a literatura médica encontramos apenas um trabalho prospectivo avaliando a
história natural da colelitíase de uma comunidade de professores da Universidade de Michigan, nos
Estados Unidos, na qual o pesquisador observou um grupo de 123 indivíduos, saudáveis, triados
quanto a presença de colelitíase. Em um período de observação de até 24 anos e no mínimo 15
anos, notou que o sintoma de dor biliar surgia com probabilidade aproximada de 2% ao ano, mas
diminuía  progressivamente  com  o  passar  do  tempo.  Após  15  anos  de  observação,  18%  dos
pacientes iniciaram sintomas. A ressalva a este estudo é o fato de tratarem-se predominantemente
de homens caucasianos (GRACIE; RANSOHOFF, 1982).

A preocupação na colelitíase assintomática não é o aparecimento da dor, pois ela é de curta
duração  e,  embora  intensa,  é  facilmente  tratada  com  analgésico.  A  maior  atenção  se  deve  à
possibilidade de que a primeira manifestação seja decorrente da migração do cálculo para a via
biliar, provocando coledocolitíase ou pancreatite, doenças potencialmente graves. 

Este estudo prospectivo observou 3 pacientes com essas complicações, mas todos já haviam
experimentado ao menos um episódio de dor biliar e, portanto, poderiam ter evitado a complicação
caso fossem operados, já que esta é a conduta para pacientes que manifestam sintomas.

Avaliações de registro de pacientes com colelitíase e suas manifestações futuras, embora não
prospectivas, observaram a mesma evolução demonstrada neste estudo prospectivo, ou seja, uma
probabilidade entre 10 e 20% de desenvolver sintoma quando se é portador da colelitíase como
achado incidental de exame (MCSHERRY  et al., 1985;  HALLDESTAM et al., 2004;  FESTI et al.,
2010; SCHMIDT et al., 2011).

Ressalva a um estudo em comunidade oriental que observou uma incidência de sintoma de
24% na avaliação prospectiva de mulheres jovens e por isso propõe que estas pacientes sejam
operadas.  Entretanto,  o  autor  não  descreve  quantas  dessas  pacientes  iniciaram o  quadro  com
complicação,  pois  só  esta  evidência  justificaria  a  indicação  cirúrgica.  Caso  contrário,  76% das
pacientes seriam operadas desnecessariamente (SOOD et al., 2015)

Não é possível prever a evolução de um paciente assintomático para sintomático de maneira
confiável com as informações disponíveis no momento, pois as características dos pacientes, da
vesícula e dos cálculos não diferem entre pacientes sintomáticos e assintomáticos (BRASCA et al.,
2002).

Grupos particulares de pacientes foram objetos de estudos por representarem maior risco de
complicação,  tais  como,  pacientes  diabéticos  e  candidatos  a  transplante  de  órgãos,  antes
considerados  como  potenciais  beneficiários  de  uma  colecistectomia  profilática,  não  têm  este
benefício comprovado pelos estudos disponíveis (DEL FAVERO et al., 1994; MELVIN et al.,1998).

O  paciente  com doença  hemolítica  parece  beneficiar-se  da  colecistectomia  profilática  no
sentido de diminuir a morbidade pós operatória (GOODWIN et al., 2017; MURONI et al., 2015).

O câncer de vesícula, que está na maioria das vezes associado à presença de colelitíase, é
uma doença  rara,  não  justificando  a  intervenção  cirúrgica  profilática,  ressalva  a  pacientes  com
calcificação da parede da vesícula (vesícula em porcelana) e aqueles moradores de regiões com
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alta incidência do câncer de vesícula, como os chilenos e norte indianos, onde os benefícios da
colecistectomia profilática estão em avaliação (MOHANDAS; PATIL, 2006).

Análises  dos  trabalhos  disponíveis  na  literatura  quanto  à  história  natural  da  colelitíase
assintomática em diversos países indicaram uma baixa probabilidade de aparecimento de sintomas
e menor ainda de que o primeiro sintoma seja uma complicação grave. Essas conclusões foram as
fundamentações  para  sociedades  de  especialistas  da  Inglaterra  (LONDON,  2014),  Alemanha
(SAUERBRUCH, 2002), Espanha (SORIA-ALEDO et al.,  2016) e Japão (GURUSAMY; SAMRAJ,
2007)    sugerirem  uma  conduta  conservadora  para  os  indivíduos  portadores  de  colelitíase
assintomática por considerarem o risco da cirurgia maior que o da evolução natural da doença.

4 CONCLUSÃO

A conduta conservadora na colelitíase assintomática interessa ao paciente por evitar um risco
desnecessário. Interessa igualmente ao paciente sintomático do serviço público, que não tendo a
concorrência na fila de espera, fica menos exposto a complicações eventualmente graves ou mesmo
fatais  da  colelitíase  sintomática.  Os  recursos  públicos  são  duplamente  poupados  ao  evitar  as
despesas desnecessárias com os assintomáticos e aquelas para tratar as complicações evitadas no
sintomático quando fica menos tempo na fila de espera. Em acordo com as informações disponíveis
na literatura e o consenso de importantes  sociedades de especialistas é que recomendamos a
conduta expectante para a colelitíase assintomática. 
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