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Resumo  
Introdução: A litíase biliar é uma das principais causas de hospitalização por doença 
gastrintestinal. Na maioria dos casos o diagnóstico é obtido através da avaliação clínica e 
exames de imagem. A ultrassonografia é a primeira modalidade de exame a ser solicitada, pois 
oferece informações de qualidade, não utiliza radiação ionizante, é encontrada na maioria dos 
serviços de imagem, além de ser um método não invasivo, porém, para identificação de cálculos 
ectópicos pode-se lançar mão da tomografia computadorizada. 
Objetivo: orientar, por meio de uma revisão integrativa, os profissionais médicos sobre a 
escolha do método de imagem padrão-ouro para o diagnóstico da litíase biliar. 
Métodos: Levantamento bibliográfico nas plataformas Pubmed e Bireme e nas bases de dados 
MedLine, LILACS e SciELO, com buscas padronizadas, entre fevereiro e março de 2019, 
utilizando-se palavras-chave. Para a seleção e avaliação dos estudos científicos levantados, 
foram estabelecidos critérios, contemplando os seguintes aspectos: autor, ano/local, objetivo, 
resultados e conclusão. 
Resultados: Dos 1119 artigos encontrados, 1085 foram excluídos pelo título, 16 pelo resumo, 5 
pela leitura do artigo, 1 era repetido e 12 foram selecionados para o estudo. 
Conclusão: A ultrassonografia transabdominal é o método padrão-ouro para diagnóstico de 
colelitíase. Para o diagnóstico de coledocolitíase tanto o EUS quanto a CPRM são métodos de 
escolha. Para detecção de cálculos ectópicos o método indicado é a tomografia. 
computadorizada. 
Abstract 
Introduction: Biliary lithiasis is one of the leading causes of gastrointestinal disease 
hospitalization. In most cases the diagnosis is obtained through clinical evaluation and imaging 
tests. Ultrasonography is the first type of examination to be requested, since it offers quality 
information, does not use ionizing radiation, is found in most imaging services, besides being a 
non-invasive method, however, CT scans can be used to identify ectopic gallstone. 
Objective: to guide, through an integrative review, the medical professionals about the choice 
of the gold standard imaging method for the diagnosis of biliary lithiasis. 
Methods: Bibliographic survey on the Pubmed and Bireme platforms and the MedLine, LILACS 
and SciELO databases, with standardized searches, between February and March 2019, using 
keywords. For the selection and evaluation of scientific studies, criteria were established, 
covering the following aspects: author, year / place, objective, results and conclusion. 
Results: Of the 1119 articles found, 1085 were excluded by the title, 16 by the abstract, 5 by 
reading the article, 1 was repeated and 12 were selected for the study. 
Conclusion: Transabdominal ultrasonography is the gold standard method for the diagnosis of 
cholelithiasis. For the diagnosis of choledocholithiasis, both EUS and CPRM are methods of 
choice. For the detection of ectopic calculations, the indicated method is computed 
tomography. 



Introdução 

A litíase biliar é uma das principais causas 
de hospitalização por doença gastrintestinal no 
mundo ocidental, com prevalência estimada entre 
10 a 15%, nos Estados Unidos, um milhão de casos 
novos são diagnosticados, e cerca de 700 mil 
colecistectomias são realizadas por ano

1
. No Brasil, 

em estudo realizado na cidade de Curitiba, a 
prevalência de litíase vesicular foi de 9,3%, 
chegando até 27,5% em pessoas com mais de 70 
anos, por isso é considerada uma condição comum 
do adulto e um dos problemas médicos mais 
frequentes que levam à intervenção cirúrgica

2
. A 

vesícula é a sede mais frequente dos cálculos 
biliares, mais de 95% dos casos de litíase biliar são 
atribuídos a litíase vesicular, já a litíase dos canais 
biliares é resultante, geralmente, da migração dos 
cálculos da vesícula, mas em outras situações, os 
cálculos podem se formar nos próprios ductos 
biliares, como nas infecções ou estase biliar

3
. 

Na maioria dos casos o diagnóstico é 
obtido através da avaliação clínica e 
ultrassonográfica, mas pode ser identificada por 
outros exames como tomografia e ressonância 
magnética, ou também, ser um achado 
intraoperatório

4
. 

As modalidades diagnósticas utilizadas 
pela Radiologia para o estudo da cavidade 
abdominal são a radiografia convencional (RC), a 
tomografia computadorizada (TC), a ressonância 
magnética (RM) e a ultrassonografia (US), esta, na 
maioria das vezes, é a primeira modalidade de 
exame a ser solicitada, pois oferece informações de 
qualidade, não utiliza radiação ionizante, é 
encontrada na maioria dos serviços de imagem, 
além de ser um método não invasivo

5
. Muitas vezes 

o exame de ultrassonografia é solicitado para 
complementar uma avaliação prévia. Esta pode ter 
sido realizada por uma radiografia simples do 
abdome ou como primeiro exame após avaliação 
clínica

4
. 

A ultrassonografia tem sido a técnica mais 
utilizada para a detecção de colelitíase devido ao 
seu baixo custo e boa acurácia, contribuindo, ainda, 
para o diagnóstico de outras patologias da vesícula 
biliar e canais biliares

3
. 

A TC tornou-se o método de imagem inicial 
para estudo de pacientes com dor abdominal, tendo 
papel importante no diagnóstico das doenças das 
vias biliares, mas tem uma baixa sensibilidade 
(<80%) para cálculos biliares

5
. Nesses casos 

sugere-se uma abordagem inicial através da 
ultrassonografia e quando necessário e disponível 
pode-se prosseguir a investigação com TC e 
CPRM

6
. 

O objetivo do estudo é orientar, por meio 
de uma revisão integrativa, os profissionais médicos 
sobre a escolha do método de imagem padrão-ouro 
para o diagnóstico da litíase biliar. 
 
Métodos 
 

O processo metodológico caracterizou o 
presente estudo em uma revisão integrativa, 
orientada a partir de buscas eletrônicas nas 
plataformas Pubmed e Bireme e nas seguintes 
bases de dados: MedLine, LILACS e SciELO 
(regional). A busca dos dados ocorreu nos meses 
de fevereiro e março de 2019. Os descritores 
utilizados para localização dos estudos foram 
cálculos biliares, diagnóstico por imagem, 

colelitíase, exames complementares, gallstones, 
diagnostic imaging, cholelithiasis, complementary 
exams. 

 
Estratégia de busca 
 

A estratégia de busca é a sintaxe da 
estratégia usada para o levantamento bibliográfico 
nas bases de dados. Esta foi direcionada mediante 
uma questão específica: “qual é o método de 
imagem padrão-ouro para o diagnóstico da litíase 
biliar?” Visando identificar os artigos pertinentes 
com a questão proposta, foi elaborada uma 
estratégia de busca que empregou os descritores 
em grupos. Foram usados os cruzamentos: cálculos 
biliares AND diagnóstico, diagnóstico por imagem 
AND colelitíase e exames complementares AND 
cálculos biliares. 

 
Critérios de seleção 
 

Os critérios de inclusão adotados para os 
artigos encontrados foram: serem artigos 
publicados nos idiomas português, inglês ou 
espanhol e estudos realizados em humanos. Foram 
excluídos os estudos que não referiram os termos 
litíase biliar, colelitíase ou diagnóstico no título do 
manuscrito. 

 
Identificação, seleção e inclusão dos estudos 
 
A pesquisa foi realizada por dois pesquisadores. A 
partir da aplicação da estratégia de busca contendo 
os descritores definidos, a seleção dos artigos 
encontrados foi realizada em três etapas: 
• Identificação e leitura dos títulos nas diferentes 
bases eletrônicas de dados. Foram excluídos 
artigos que não tinham associação entre cálculos 
biliares e métodos de imagem. 
• Leitura dos resumos dos estudos selecionados na 
primeira etapa. Da mesma forma, foram excluídos 
aqueles que claramente não se adequavam a 
qualquer um dos critérios de inclusão 
preestabelecidos. 
• Todos os estudos que não foram excluídos nas 
duas primeiras etapas foram lidos na íntegra para 
seleção dos que seriam incluídos nesta revisão. 

Todos os estudos utilizados atenderam os 
critérios de inclusão definidos no início do protocolo 
metodológico do presente estudo, no sentido de 
responderem à pergunta que norteia esta revisão 
integrativa. Os principais dados de cada artigo 
foram detalhadamente coletados e inseridos em um 
banco de dados no programa Microsoft Office Excel 
2016. 

Para uma melhor apresentação dos 
resultados, optou-se por considerar as seguintes 
variáveis dos artigos selecionados: autor, ano/local, 
tipo de estudo, objetivo, resultados e conclusão. 

 
Resultados 

 
De acordo com os cruzamentos realizados, 

foram encontrados um total de 1.119 artigos nas 
buscas eletrônicas nas plataformas Pubmed e 
Bireme e nas bases de dados MedLine, LILACS e 
SciELO (regional). Seguindo os critérios de 
exclusão e de inclusão definidos no método e 
subtraídas as referências repetidas constantes em 
mais de uma base de dados, foi selecionado um 
total de 12 artigos. 



Na base de dados MedLine, cruzando-se 
as palavras-chave, foram encontrados 957 artigos, 
dos quais 940 trabalhos foram excluídos pelo título, 
17 resumos foram lidos e 9 artigos foram 
selecionados para leitura na íntegra, 8 artigos foram 
selecionados. Na base de dados LILACS foram 
encontrados 131 artigos, dos quais 120 foram 
excluídos pelo título, 14 resumos foram lidos, 6 
foram selecionados para leitura na íntegra e 2 
foram selecionados. Já na base de dados SciELO 
foram encontrados 31 artigos, foram excluídos 25 
pelo título e 3 pela leitura do resumo, 3 artigos 
foram selecionados. O fluxograma a seguir (fig. 1) 
apresenta uma síntese do processo de obtenção 
dos artigos selecionados para a revisão integrativa. 
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Figura 1. Fluxograma de artigos encontrados, 
excluídos e incluídos na revisão. 
 
Discussão 

 
Como forma de orientar os profissionais 

médicos na escolha do método de imagem mais 
indicado para o diagnóstico de cálculos biliares, foi 
feito um levantamento, nesta revisão, de estudos 
desenvolvidos entre os anos de 1988 e 2018 em 
diferentes países. Entre os doze artigos analisados 
um é do tipo revisão sistemática e os demais são 
relatos de casos (tabela 1). 

Os métodos de imagem estão evoluindo 
exponencialmente com o avanço tecnológico. 
Novas máquinas, softwares e técnicas são 
desenvolvidos com o intuito de aprimorar e facilitar 
o diagnóstico, mas faz-se necessário, através da 

semiologia médica, determinar o melhor momento e 
método mais oportuno para o paciente. 

A ultrassonografia tem sido a técnica mais 
utilizada para a detecção de colelitíase devido ao 
seu baixo custo e acurácia, contribuindo, ainda, 
para o diagnóstico de outras patologias da vesícula 
biliar e canais biliares

3
. Existe a concordância entre 

radiologistas e cirurgiões que a sensibilidade e a 
especificidade da US chegam a 88% e 99%, 
respectivamente

7
. Também é indicado realizar US 

inicialmente em suspeitas de síndrome de Mirizzi 
(estreitamento do ducto hepático por compressão 
ou inflamação causada por cálculos) podendo, se 
necessário, lançar mão de técnicas mais 
avançadas

6
. Nesse caso, a Ultrassonografia 

Endoscópica (EUS) mostra-se de grande valor na 
identificação de colecistomicrolitíse

8
. 

Em relação à coledocolitíase a US é pouco 
sensível (34%)

9
 e sua acurácia também não é 

alta
10

. Alguns estudos apontam para uma alta 
sensibilidade do EUS no diagnóstico do cálculo de 
colédoco, menor que 0,4cm, entre 97 e 100%

11,12
, e 

deve ser rotineiramente recomendado em casos 
suspeitos

13
, a CPRM (colangiopancreatografia por 

ressonância magnética), nesses casos, tem uma 
menor sensibilidade

14
. Para cálculos maiores que 

0,4cm a sensibilidade da EUS e da CPRM é 
semelhante. Sendo a CPRM bem menos invasiva e 
até mais acessível do que a EUS. A CPRM é 
julgada como ferramenta importante para a redução 
de procedimentos desnecessários como a CPRE 
(colangiopancreatografia retrógrada endoscópica)

15
.  

Em meio a um sistema de saúde precário, 
onde a maioria das unidades hospitalares não são 
equipadas com aparelhos adequados deve-se ter 
em mente que a radiografia convencional e a 
tomografia computadorizada têm papel importante 
no diagnóstico de cálculos ectópicos. Sendo a RC 
indicada para uma rápida investigação e a TC como 
padrão-ouro para detecção desses cálculos, com 
sensibilidade de 100%

4
, principalmente nos cálculos 

compostos por cálcio
5
. Em contrapartida, a TC não 

deve ser a técnica primária para avaliar 
coledocolitíase, tendo uma sensibilidade muito 
baixa nesses casos

13
. 



Tabela 1. Características dos estudos incluídos na revisão integrativa 

Autor Ano / Local Tipo de estudo Objetivo Resultado Conclusão 

1. Pacheco Júnior et al 1988 / Brasil Relato de casos Verificar a eficácia 

da Ultrassonografia 

na avaliação 

diagnóstica pré-

operatória da via 

biliar principal. 

Sensibilidade para 

dilatação da via 

biliar foi de 82% e 

para a 

identificação do 

cálculo foi de 

34%.  

A ultrassonografia é 

pouco sensível na 

identificação de 

cálculos de colédoco.                   

2. Ney et al 2005 / Brasil Relato de casos Comparar a 

acurácia do EUS e  

CPRM no 

diagnóstico da 

coledocolitíase de 

acordo com o 

tamanho do 

cálculo. 

EUS foi mais 

sensível que a 

CPRM, 97% x 

67%. Em cálculos 

maiores que 4mm 

os resultados 

foram 

semelhantes, 96% 

x 90%. 

EUS é melhor método 

diagnóstico que a 

CPRM. 

3. Beorlegui 2007 / Espanha Relato de Caso Analisar as técnicas 

diagnósticas que 

ajudam na 

identificação 

precoce da 

síndrome de Mirizzi 

A ultrassonografia 

transabdominal 

foi satisfatória no 

diagnóstico. 

A ultrassonografia 

deve ser feita 

inicialmente e caso 

necessário lançar mão 

de técnicas mais 

avançadas, se 

disponíveis. 

4. Ardengh et al 2010 / Brasil Relato de casos Avaliar a utilidade 

da EUS para o 

diagnóstico de 

microlitíase de 

vesícula biliar, 

através da 

sensibilidade, 

especificidade e 

valores preditivos. 

Sensibilidade 

92,6%, 

especificidade 

55,6%, VPP 

86,2%, VPN 71,4% 

e acurácia 83,2%. 

O EUS mostra-se de 

grande valor na 

identificação da 

colecistomicrolitíase. 

5. Beng et al 2012 / China Relato de casos Avaliar a 

necessidade de EUS 

para detectar 

coledocolitíase em 

pacientes 

diagnosticados com 

colelitíase sem 

coledocolitíase com 

base na TC. 

12,8% não foram 

detectados com 

TC. 

A TC não deve ser a 

técnica primária para 

avaliar coledocolitíase. 

EUS deve ser 

rotineiramente 

recomendada para 

pacientes com 

suspeita de 

coledocolitíase. 

6. Chan et al 2013 / Taiwan Relato de casos Investigar a 

segurança e 

acurácia 

diagnóstica do EUS 

para detecção de 

cálculos de 

colédoco. 

Sensibilidade, 

especificidade, 

valores preditivos 

positivos e 

negativos foram 

de 100%, 90%, 

80% e 100% 

respectivamente. 

EUS é seguro e eficaz 

para o diagnóstico de 

cálculos ocultos de 

colédoco. 

7. Qui et al 2015 / China Relato de casos Investigar a 

confiabilidade da 

ultrassonografia 

pré-operatória e a 

necessidade da 

CPRM de rotina 

Dos 413 

pacientes, um 

total de 109 

(26,39%) 

apresentou 

cálculos 

concomitantes de 

vesícula e 

colédoco. Destes, 

44,95% não foram 

detectados pela 

ultrassonografia. 

A acurácia da 

ultrassonografia para 

cálculos de colédoco 

não é alta. O exame de 

rotina para descartar 

coledocolitíase em 

pacientes com 

colelitíase é a CPRM. 



Tabela 1. Características dos estudos incluídos na revisão integrativa (cont.) 

Autor Ano / Local Tipo de estudo Objetivo Resultado Conclusão 

8. Lee et al 2016 / Corea Relato de casos Comparar a 

detecção de 

cálculos de 

colesterol e cálcio 

pela TC de dupla 

energia. 

Nos cálculos de 

cálcio a 

sensibilidade foi 

de 100% e nos de 

colesterol foi de 

48%. 

A TC de dupla energia 

permite melhor 

visualização de 

cálculos de cálcio e 

pequenos cálculos.  

9. Hassan et al 2016 / Brasil Relato de caso Evidenciar que a 

investigação entre 

história, exames 

físicos e 

laboratoriais é 

fundamental para 

se determinar quais 

exames adicionais 

de imagem 

solicitar. 

A solicitação de 

CPRM foi 

desnecessária 

para confirmação 

diagnóstica de 

coledocolitíase. 

Deve-se basear em 

critérios clínicos, 

laboratoriais e 

ultrassonográficos 

para investigação de 

coledocolitíase. 

10. Hjartarson et al 2016 / Islândia Relato de casos Investigar a 

capacidade da 

CPRM para excluir a 

coledocolitíase em 

pacientes 

sintomáticos 

920 pacientes 

foram submetidos 

a CPRM , 392 teve 

CPRM normal, 

após CPRE apenas 

29 pacientes 

tinham pedra em 

colédoco. 

A CPRM deve ser 

usada como 

ferramenta para 

exclusão da 

coledocolitíase com 

potencial de reduzir 

procedimentos 

desnecessários. 

11. Gustafsson et al 2016 / EUA Relato de casos Investigar 

prospectivamente a 

precisão da US 

realizada pelo 

cirurgião para 

detecção de 

cálculos biliares. 

A concordância 

do diagnóstico 

entre 

radiologistas e 

cirurgiões foi alta, 

a US teve 

sensibilidade de 

88% e 

especificidade de 

99%. 

Cirurgiões bem 

treinados em US 

podem diagnósticar 

com precisão cálculos 

biliares. 

12. Chang et al 2018 / Inglaterra Revisão da 

literatura 

Discutir os 

benefícios e 

desvantagens do 

uso de diferentes 

modalidades de 

imagens, 

radiografia simples, 

TC e US, no 

diagnóstico de 

cálculo ectópico. 

US teve 

sensibilidade de 

15%, no RX a 

sensibilidade foi 

de 40 a 70%. A TC 

com contraste 

teve sensibilidade 

de 90 a 93%, 

especificidade de 

100% e acurácia 

de 99%. 

Há evidências para o 

uso de RX como uma 

rápida investigação, no 

entanto, a TC é 

padrão-ouro para 

diagnóstico de cálculos 

ectópicos. 

EUS: ultrassonografia endoscópica; CPRM: colangiopancreato ressonância magnética; US: ultrassonografia; TC: tomografia 

computadorizada; CPRE: colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. 



Conclusão 
 

A partir dos estudos incluídos nesta 
revisão, é possível concluir que: 

- Na colelitíase a ultrassonografia 
transabdominal é o método padrão-ouro para seu 
diagnóstico. 

- Na coledocolitíase com cálculos menores 
que 0,4 cm o EUS é mais indicado, enquanto que 
para cálculos maiores que 0,4 cm a CPRM e o EUS 
são  

métodos equivalentes para seu 
diagnóstico. 

 - Para cálculos ectópicos a tomografia 
computadorizada vem se mostrando como método 
mais adequado. 
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