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INTRODUÇÃO 
A COVID-19 é comumente associada ao sistema respiratório. No entanto, gradativamente 
compreende-se que esta é uma doença multisistêmica relacionada ao receptor da enzima 
conversora de angiotensina 2 (ECA2), utilizado pelo vírus para infectar a célula alvo. As-
sim, a disponibilidade destes receptores determina o tropismo do vírus pelo órgão (1). 
Apesar do comprometimento hepático na COVID-19 não ser geralmente grave, ele é co-
mum. Em pacientes com a doença, o aumento de TGO está presente em até 22.5% dos 
casos. Já elevações de FA e GGT estão presentes em 6.1% e 21.1% (2). 
No tropismo do SARS-CoV-2 pelo fígado, destaca-se o nível de expressão de ECA2 no 
epitélio biliar (3). Neste relato, apresentamos um paciente masculino que, concomitante-
mente ao quadro grave de COVID-19, apresentou quadro característico de colangiopatia 
focal. 

RELATO DE CASO 
• Paciente masculino 38 anos internado por quadro grave de COVID-19. 
• Diagnosticado com hepatite aguda com elevação de enzimas canaliculares, dilata-

ções focais de via biliar no segmento 7 e litíase vesicular (por RNM com colangio-
pancreatografia) (Figura 1). 

• Após recuperação do quadro pulmonar: colecistectomia e biópsias do segmento 7 
por videolaparoscopia. 

• Anatomopatológico: colangite esclerosante focal induzida por SARS-COV-2 (Figura 
2) 

• Tratamento: 900mg de ácido ursodeoxicólico por dia por 2 meses 
• Resultado: normalização das enzimas hepáticas. Um mês após suspensão do me-

dicamento, enzimas permaneceram normais. 
•

DISCUSSÃO 
• Expressão de ACE2 no epitélio biliar é semelhante ao das células alveolares nos 

pulmões. 
• A hipóxia, comum nos casos graves de COVID-19, promove aumento da expressão 

de ECA2. 
• Na COVID-19, ductos biliares estão sujeitos a!triplo hit”: hipóxia, SIRS e infecção 

direta. 
• CEP-like focal associada a COVID-19 é extremamente rara. 
• Considerar o diagnóstico de SARS-CoV-2 em como possível causa de alterações 

anatômicas biliares. 
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