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- Introdução: A pancreatite aguda recorrente (PAR) é uma entidade clínica comum, porém 
ainda pouco compreendida, especialmente à pancreatite aguda recorrente idiopática. Ela se 
caracteriza por episódios de pancreatites aguda que ocorrem em mais de uma ocasião. A 
etiologia causadora da PAR consegue ser identificada na maioria dos pacientes. As causas 
mais comuns incluem cálculos biliares ou presença de lama biliar, consumo de álcool, 
hipertrigliceridemia, disfunção ou hipertonia do esficter de oddi, alterações anatômicas 
interferindo com a drenagem do suco pancreático, como no pancreas divisum, obstruções do 
ducto pancreático ou junção biliar pancreato-biliar e mutações genéticas. Apesar disso, a 
etiologia da PAR ainda permanece desconhecida em cerca de 30% dos casos, sendo descritos 
como casos idiopáticos. 

- Objetivos: Discorrer sobre a abordagem num caso de pancreatite aguda recorrente.

- Deliamento e Métodos: Relato de Caso Clínico

- Descrição do Caso: 
B.G.K., 15 anos, feminina, internada entre 18 à 24/03/2015 e 01 à 09/09/2015. Queixa Principal: 
DOR ABDOMINAL. 
HDA: Dor abdominal aguda intensa, em andar superior do abdômen, com irradiação para dorso. 
HPP: Episódios de Pancreatite Aguda RECORRENTES, desde os 10 anos de idade, sendo 
este o 9a. episódio desde então. Nega uso de medicamentos e uso de bebidas alcoólicas. 
Referia icterícia prévia apenas no 1a. e 2a. episódio de pancreatite, sendo submetida à CPRE, 
ecoendoscopia, colangioRM cujos resultados foram normais. Foi colecistectomizada no 3 
episodio de pancreatite.
HFis/HFam: Sem alterações dignas de nota.
HPessoal: Sem vícios. Frequentando ensino médio. 

Ao Exame apresentava-se em bom estado geral, eutrófica, corada, hidratada, eupneica em ar 
ambiente, queixando-se de dor abdominal em barra em andar superior do abdomen e náuseas. 
Em dieta zero desde à admissão. Sinais vitais estáveis. ACV com ritmo regular em 2t. AR com 
pulmões limpos. Abd flácido, peristáltico, doloroso difusamente à palpação, sobretudo em abd
superior, sem sinais de irritação peritoneal. MMII sem edema, panturrilhas sem empastamento. 

TC Abd evidenciando grande área de edema e borramento peripancreático, sem necrose, 
Balthazar C. Ranson admissão - 1 ponto. AMILASE 1088 e LIPASE 6774. 

Essa era o 9a. episódio de PAR , tendo à paciente previamente já sido extensamente 
investigada. Já havia sido submetida à diversas TC abd e USG ABD. 3 ColangioRNM, 
Colecistectomia aos 12 anos, 3 CPRE, 2 Ecoendoscopias, 2 testes do suor, sendo todos os 
resultados dentro da normalidade. 

Aventou-se nesse momento a possibilidade de pancreatite autoimune. Permaneceu em dieta 
zero por 5 dias, iniciando progressão da dieta oral. Evoluiu bem e teve alta com AMILASE a 
222 e LIPASE 875. 
Dosagem séria de IgG evidenciou o resultado: IgG1 = 10.100,00 mg/dL (ref. 370 a 1280); IgG2 
= 3,90  mg/dL (ref. 106 a 610); IgG3 = 622,00 mg/dL (ref. 18 a 163); IgG4 = 511,00 mg/dL (ref. 
2 a 230). Repetido ambulatorialmente outras duas vezes o mesmo exame (pós alta) obtendo 
em ambos os casos valores normais. Realizou-se biópsia pancreática por eco-endoscopia em 
maio/2015 com alterações inespecíficas e difusas do parênquima. Histopatologia evidenciou 
fragmentos com pancreatite aguda e com pancreatite crônica. Vinha em uso de Prednisolona
0,5 mg/dia há 45 dias, evoluindo com sinais de Sd. Cushing nas últimas semanas.

Em 01/09/15 apresentou novo episódio de pancreatite aguda: Critérios de Ranson 1 ponto, 
Critérios tomográficos - BALTHAZAR D, sem áreas de necrose. Novamente obteve-se melhora 
clínica após hidratação e dieta zero. Apresentou melhora do quadro álgico abdominal, com 
rápida queda dos valores de amilase e Lipase. Repetido dosagem sérica de IgGs novamente 
com valores normais. Discutido pela exclusão da etiologia de pancreatite autoimune e iniciado 
desmame gradual de corticóide. 

No presente momento discute-se a possibilidade da realização de teste genéticos para 
verificação de alterações em genes como o PRSS1, CTFR e SPINK 1 que poderiam justificar o 
quadro.

- Conclusões/Considerações Finais: Após extensa investigação e diversas internações 
hospitalares não foi possível determinar de forma conclusiva a etiologia causadora dos 
episódios de pancreatite aguda recorrentes dessa paciente, firmando-se o diagnóstico de 
pancreatite aguda recorrente idiopática.

- Foi obtida autorização e termo de consentimento livre e esclarecido dos responsáveis 
pela paciente.

- Esse trabalho contou com apoio institucional e fomento do Hospital Caxias D’Or e do Instituto 
D’Or de Pesquisa e Ensino.
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Algoritmo proposto por Khurana¹ para avaliação e investigação da PAR

TC Abdomen (sem contraste e com contraste iodado) de admissão 
evidenciando lesão pancreática aguda com edema e infiltração – Balthazar C. 
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