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Pancreatite aguda de etiologia 
desconhecida

Resumo
A pancreatite aguda (PA) é responsável 

por aproximadamente 210 mil hospitaliza-
ções por ano nos EUA, e cerca de 5% evo-
luem ao óbito. Após o primeiro episódio a 
conduta fundamental é identificar e tratar a 
causa, o que impedirá episódios recorrentes 
e mesmo a cronicidade da doença.
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Summary
The acute pancreatitis (AP) is responsible 

for approximately 210,000 of hospitalizations 
in a year in USA, and about 5% lead to death. 
After the first episode, the mainly procedure 
to be adopted is to identify the cause of it 
and consequently treat it as well, which will 
block recurrent episodes and prevent that 
this ilness becomes chronic.

Introdução
A pancreatite aguda (PA) é responsável 

por aproximadamente 210 mil hospitaliza-
ções por ano nos EUA, e cerca de 5% evo-
luem ao óbito.

Após o primeiro episódio a conduta fun-
damental é identificar e tratar a causa, o que 
impedirá episódios recorrentes e mesmo a 
cronicidade da doença.

A PA tem dentre suas inúmeras etiologias 
a biliar e a alcoólica, referidas na literatura 
como responsáveis por 70% a 80% (Quadro 
1), e outras menos comuns, que necessitam 
ser exaustivamente pesquisadas antes de 
considerarmos etiologia indeterminada.

No entanto, apesar da disponibilidade 
crescente dos métodos de imagem e do 
maior conhecimento das etiologias desta 
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condição, ainda cerca de 10% não têm sua 
causa determinada após a investigação cui-
dadosa do primeiro episódio (Quadro 2).

Sabemos que, além da litíase biliar e do 
alcoolismo, três outras condições se desta-
cam na literatura atual, a saber: hipertrigli-
ceridemia, drogas hipolipêmicas e hipogli-
cemiantes e autoimune, que por vezes se 
apresenta de forma aguda.

Outras etiologias já bem conhecidas, 
como pós-CPRE, trauma e tumores intraduc-
tais, raramente serão de etiologia indetermi-
nada.

Ainda na literatura discutem-se origens 
consideradas controversas, como colestero-
lose, pancreas divisum, pâncreas ectópico e 
disfunção do esfíncter de Oddi.

Em cerca de 90% a 95% das PAs a etio-
logia é facilmente determinada; no entanto, 
em cerca de 5% a 10% a busca da causa é por 
vezes inglória, e isto constitui risco de recor-
rência e um dilema para médicos e pacientes.

Definição
Pancreatite aguda de etiologia a escla-

recer, também denominada idiopática, é 
condição clínica recorrente, cujos exames de 
rotina (laboratoriais e de imagem) não são 
indicativos de qualquer fator desencadeante 
ou predisponente (Quadro 2).

Trata-se de paciente sem história de eti-
lismo, cuja bioquímica não demonstra hiper-
trigliceridemia, nega uso de medicamentos 
tóxicos ao pâncreas e história familiar de 
pancreatites, bem como apresenta exames 
de imagem do abdome (ultrassonografia, 
tomografia computadorizada e ressonância 
magnética) normais (Quadro 2).

Etiologia
Por vezes, a primeira e mais difícil condu-

ta é diferenciar uma PA recorrente de pan- 
creatite crônica (PC), em especial a de etio-
logia alcoólica, quando ainda não se defini-
ram alterações morfológicas nos métodos de 
imagem.

Uma história cuidadosa de etilismo, por 
vezes negada, pode ser um indicativo de epi-
sódios de agudização de PC e não de episó-
dios de PA.

Da mesma forma, temos optado como 
método sequencial de investigação, sempre 

QUADRO 2: Algoritmo diagnóstico da 
pancreatite aguda

Etiologia
Avaliação clínica

Laboratório

Ultrassom

Tomografia computadorizada

Ressonância magnética

Etiologia obscura?

QUADRO 1: Possibilidades etiológicas 
clássicas da pancreatite aguda

Biliar - 45%
Álcool - 35%
Hipertrigliceridemia - 3% a 5%
Drogas
Tumores
Trauma, CPRE
Pós-operatório
Infecção
Autoimune
                        Idiopática = obscura

QUADRO 3: Microlitíase x pancreatite 
aguda

Microlitíase < 3mm de diâmetro

Lama biliar
Suspensão de cristais, mucina, 
glicoproteína, debris celulares, 
material proteináceo

Cristais
Bilirrubinato de cálcio
Carbonato de cálcio
Monoidrato de colesterol

que possível, pela ecoendoscopia, que pode 
avaliar a região biliopancreática e principal-
mente diagnosticar a causa mais comum de 
pancreatite aguda, que é a microlitíase (Qua-
dro 3 e Figura 1).

Não tendo o diagnóstico etiológico es-
clarecido através da ultrassonografia endos-
cópica (USE) e sem história de pancreatite 
familial, optamos pela indicação da colan-
giopancreatografia retrógrada endoscópica 
(CPRE), que pode demonstrar a presença 
de pancreas divisum e mesmo de alterações 
ductais possíveis de responsabilizar-se por 
estes episódios recorrentes (Figura 2).
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Figura 1: Microlitíase. Cortesia do Prof. Dr. 
Thiago Tatagiba.

Figura 2: Pancreatite aguda recorrente — estenose de Wirsung.

Figura 3: Esfíncter de Oddi.

Figura 4: Manometria do esfíncter de Oddi.

Ainda, a CPRE nos permite a coleta de 
bile em nível duodenal, sua centrifugação e 
posterior microscopia polarizada, em busca 
de cristais de bilirrubinato de cálcio, carbo-
nato de cálcio ou monoidrato de colesterol 
(Quadro 4).

Se, apesar de uma investigação completa 
e adequada, não nos for possível o diagnósti-
co etiológico da pancreatite aguda, devemos 
encaminhar um estudo genético, em busca 
de mutações capazes de caracterizar a pan-
creatite hereditária.

Por último, ainda não disponível em nos-
so meio e bastante controversa, podemos fa-
zer uso da manometria do esfíncter de Oddi 

(Figuras 3, 4 e 5), em busca da disfunção do 
mesmo, capaz de responder pelos episódios 
de pancreatite aguda recorrente.

Embora pouco disponível e de difícil rea-
lização, a manometria é o padrão ouro para o 
diagnóstico da disfunção do esfíncter de Oddi, 
e níveis de pressão basal mantida acima de 
40mmHg selam o diagnóstico (Figura 6).

No Quadro 5 observamos, em trabalho 
de Fogel et al., a importância da associação 
de CPRE e manometria do Oddi na identifi-
cação das pancreatites agudas de etiologias 
obscuras.

Quadro 4: Microscopia da bile
Drenagem duodenal

CPRE

Centrifugado – 2.000rpm 
(10’)

Microscopia polarizada
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QUADRO 5: Pancreatite de etiologia obscura — CPRE + manometria

Diagnóstico
< 20 anos

N: 15
%

20-39
N: 53

%

40-60
N: 93

%

> 60
N: 64

%

Total
225
%

Neoplasia ductal 0 0 2 1 1

Tumor mucinoso 0 2 17 22 14

Tumor papila 0 2 2 0 1

Pancreas divisum 13 17 19 27 20

Anomalia da JPB 7 4 1 0 2

Microlitíase 13 2 3 2 3

Disf. Oddi 60 49 49 44 49

CPRE/manometria normal 7 17 8 8 10

Fogel et al., 2002. Gastroenterological endoscopy. Ed. Thieme.

Conclusão
Em casos de pancreatite aguda de etio-

logia a esclarecer deve-se perseguir exaus-
tivamente o fator responsável, pois cerca de 
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Figura 5: Manometria normal. Figura 6: Estenose do esfíncter de Oddi.

50% voltarão a recidivar, e esses episódios 
recorrentes tendem a evoluir para pancrea-
tite crônica.


