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INTRODUCnO E REVISnO DA LITERATURA 



1 - INTRODUÇ~O E REVIS~O DA LITERATURA 

O p~ncreas tem sido rotulado, há vários anos, 

como um órg~o enigmático. Sua localiza~~o em uma complexa 

encruzilhada anatOmica, obscurecido por outras visceras e 

situado no retroperitOneo, por muito tempo limitaram o 

acesso a esta gl~ndula. Devido a esta estratégica posi~~o 

anatOmica no abdomen, a extensa rea~~o fibrótica, que se 

associa à pancreatite crOnica, pode envolver uma ou mais 

estruturas. Estas incluem o duodeno, a por~~o intra-

pancreática da via biliar principal e o eixo venoso espleno-

mesentérico portal. O comprometimento destas estruturas 

compreende um grupo de complica~~es da pancreatite crOnica, 

chamadas n~o-metabólicas, ao qual somam-se as fistulas 

pancreáticas inte~nas (82)(83)(88), os pseudocistos 

(74)(76)(117), a hipertens~o porta segmentar (84) 

(62)(79). 

e a dor 

Dentre estas, a obstru~~o da via biliar ou 

colangiopatia pancreática crOnica vem merecendo aten~~o por 

parte dos autores (1)(16)(106). Isto provavelmente se deve à 

varia~~o de sua frequ~ncia nas diferentes séries, ao escasso 

conhecimento desta entidade e consequente inabilidade em 

diagnosticá-la, à diverg~ncias quanto ao tratamento ide~l e 

sua capacidade de causar danos hepáticos importantes. 

Embora no Brasil a pancreatite receba pouca 

aten~~o dos órg~os oficiais, em outros paises é encarada 
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como um problema real de saúde pública, tanto que nos EUA 

uma estatistica nacional realizada em 1980 mostrou que de 

2.150.000 óbitos, 21500 pacientes eram portadores de 

pancreatite, e a maioria das mortes ocorreu pelo 

desenvolvimento de uma das complica~~es desta doen~a (12). 

O termo colangiopatia pancreática cr6nica foi 

introduzido por Bradley (13) com o objetivo de unificar as 

diversas designa~~es utilizadas para definir esta condi~~o, 

no entanto esta terminologia tem sido pouco utilizada pela 

literatura especializada. Pereira-Lima e col. adotaram-na 

com entusiasmo dando difus~o ao termo tanto em lingua 

portuguesa como inglesa (81)(85)(89). 

A primeira descri~~o de que a pancreatite cr6nica 

poderia causar compress~o do dueto biliar comum é creditada 

a Riedel (99) em 1896. Em 1904, Mayo-Robson (64) publicou 

uma série de 10 pacientes com obstru~~o benigna da via 

biliar, incluindo casos de pancreatite crOnica, e alguns 

autores referem erroneamente ser esta a primeira publica~~o 

na àrea (92)(125). Desde ent~o, pequenas séries come~aram a 

ser relatadas na literatura (21)(36)(91)(121). Em 1938, Sir 

John Fraser 

objetivo de 

(35) descreveu 

aliviar a 

uma série de opera~~es com o 

obstru~~o biliar secundária à 

pancreatite crOnica, até que na década passada foi possivel 

reconhecer melhor os pacientes com estenose fixa do colédoco 

terminal por pancreatite crOnica, gra~as sobretudo ao uso 

mais frequente da colangiografia transepática percut~nea e, 

mais rec entemente, da colangiografia endoscópica retr6grada. 

3 



Mesmo assim, no inicio desta década, apenas 174 casos bem 

documentados haviam sido relatados na literatura de língua 

inglesa (13). 

Mesmo que a dor seja a principal indica~~o de 

cirurgia na pancreatite crOnica, a colangiopatia pancreática 

crOnica tem sido reconhecida como um importante fator no 

tratamento e prognóstico desta afec~~o (20). O enorme 

lastério na frequ~ncia desta complica~~o, variando de 2,4'l. a 

63'l. em séries recentes coletadas da literatura (13) 

(50)(53)(123), pode refletir um desacordo nos critérios dos 

pacientes selecionados e até mesmo na defini~~o desta 

estenose (85). Por outro lado, estes indices talvez se devam 

a estudos distintos, baseados em séries clinicas (121), 

cirúrgicas (70), radiológicas (124) ou de autópsias (110). 

Stahl e col.(106) em revis~o de séries publicadas 

verificaram uma frequ~ncia de 5,7'l. em 2481 pacientes. 

Amman e cal. (2) em um estudo com 245 pacientes, 

com um acompanhamento médio de 10,4 anos, observaram que 22 

deles (9'l.) necessitaram tratamento cirúrgico para esta 

complica~~o. 

Aranha e cal. (3) no maior grupo estudado, de 

nosso conhecimento, de um único centro observaram em 4'l. esta 

complica~~o. 

Wisloff e cal. (124), em uma série de 79 

pacientes, analisados sob o ponto de vista radiológico, 

relatam uma frequ~ncia de 46'l. de estenose biliar. 
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Petrozza e cal. (92) verificaram que 9,4% de 

170 doentes com pancreatite cr6nica apresentavam estenose do 

dueto biliar comum, achado similar ao de Littenberg e cal. 

(60) que observaram a presen~a desta complica~~o em 19 de 

200 pacientes (9,5%) com pancreatite cr6nica, sendo que 

ambos estudos foram realizados em centros médicos distintos 

da cadeia do Veterans Administration. Carter (20) ao 

relatar a experiência da Glasgow Royal Infirmary à Sociedade 

de Cirurgia do Trato Alimentar, em Chicago, mostrou que a 

obstru~~o da via biliar foi a principal indica~~o de 

portadores de cirurgia em 15 de 129 pacientes (11,6%) 

pancreatite cr6nica. O mesmo grupo, em trabalho recente 

(123), observou uma frequência de 62% de estenose biliar em 

26 pacientes avaliados radiologicamente. 

Sarles e cal. (102) observaram evidência 

radiológica de colangiopatia em 63% de uma série de 100 

pacientes com pancreatite cr6nica. 

Em nosso pais, Machado e cal. (62) verificaram 

compress~o do colédoco intrapancreático em 30,8% dos casos. 

Nogueira e Dani (79) observaram obstru~~o biliar e ictericia 

em 28,6%. 

semelhante 

Pereira-Lima e cal. (89) notaram frequência 

(26%) de colangiopatia em um grupo de 70 

pacientes tratados cirurgicamente por pancreatite cr6nica. 

A colangiopatia pancreática cr6nica, se refere a 

compress~o do colédoco terminal pela presen~a de fibrose, 

calcifica~~o ou pseudocisto na cabe~a da gl~ndula (73), deve 

ser suspeitada sempre que os niveis de fosfatase alcalina 
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permanecerem persistentemente elevados, na presen~a ou n~o 

de hiperbilirrubinemia associada (11)(38)(107). O passo 

seguinte na investiga~~o é a realiza~~o da colangiografia, 

percut~nea, intra-operatória ou endoscópica, sendo que esta 

última adiciona a vantagem de demonstrar altera~~es no 

sistema ductal pancreático (41)(89). 

Caroli e Nora (18) em uma análise do aspecto 

radiológico do hepato-colédoco nas pancreatites 

classificaram as estenoses da via biliar em vários tipos. O 

tipo I se refere a uma longa estenose do dueto biliar comum, 

geralmente sem dilata~~o do sistema biliar à montante, 

devido à fibrose peri-pancreática. O tipo li apresenta um 

estreitamento do esfíncter de Oddi com dilata~~o da via 

biliar principal, sendo mais caracteristico das les~es 

ampolares. O aspecto em forma de ampulheta é descrito como o 

tipo 111, caracterizando-se por um estreitamento do canal 

biliar ao nivel da borda superior do pancreas. O tipo IV se 

refere à compress~o lateral ou mediai por um pseudocisto ou 

cisto de pancreas. Finalmente, a oclus~o completa do dueto 

biliar na borda superior do pancreas é o chamado tipo V. 

Vale acrescentar que este último aspecto radiológico é mais 

comumente encontrado no cancer pancreático. A forma mais 

frequentemente identificada destas estenoses é a tipo I, 

sendo que com menor frequência s~o observadas aquelas em 

forma de ampulheta (tipo 111) e raramente s~o vistas as do 

tipo I I , IV e v (103)(123). Curiosamente, trabalhos 

publicados recentemente por endoscopistas (42)(124) têm 
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omitido o aspecto colangiográfico destas lesees sendo menos 

precisos e pior documentados do que estudos anteriores (100) 

( 102). 

biliar em 

No passado, a ocorr~ncia de obstru~~o da via 

pacientes com pancreatite cr~nica era creditada à 

coledocolitiase, pseudocistos pancreáticos, carcinomas da 

ampola de V ater ou pancreáticos, diverticulos justa-

ampolares, entre outros (13). A pequena importancia dada a 

esta entidade se reflete na afirma~~o de Brooks (15), de que 

niveis de bilirrubina entre 5 e 12 mg/. em portadores de 

pancreatite cr~nica sugerem presen~a de doen~a maligna ou 

ictericia parenquimatosa. Casos de pacientes com 

colangiopatia que receberam prednisona por longos periodos 

por uma presumivel cirrose ativa e outros com inúmeras 

interna~ees por ictericia intermitente, atribuida a doen~a 

hepática alcoól1ca aguda, t~m sido relatados (118)(123). 

Por outro lado, Sarles e Sahel (103) no seu 

clássico trabalho sobre colestase e pancreatite cr6nica 

ressaltam que episódios intermitentes de ictericia sem 

outros sinais ou sintomas associados, em homens alcoolistas 

com idade entre 35 e 45 anos, deve-se frequentemente a 

pancreatite cr~nica calcificante. Mesmo assim, Gremillion e 

cal. (42) recomendam que a colestase intra- hepática 

relacionada ao álcool deve entrar no diagnóstico diferencial 

da colangiopatia pancreática cr6nica, opini~o corroborada 

por outros autores (11)(30). 
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A colangiopatia pancreática cr~nica deve ser 

distinguida da hiperbilirrubinemia fugaz e transitória que 

pode ocorrer nos episódios de exacerba~~o no curso da 

pancreatite cr6nica. Nestas circunst3ncias, o edema 

decorrente do processo inflamatório agudo, frequentemente 

regride com a resoluc;~o do quadro, n~o necessitando 

tratamento especifico, 

complicac;~es (72). 

a menos que se desenvolvam 

Outro assunto que tem merecido discuss~o na 

literatura diz respeito aos pseudocistos cefálicos que 

obstruem o colédoco terminal (53)(117). Alguns autores (125) 

preferem n~o incluir estes pseudocistos no capitulo da 

colangiopatia pancreática cr6nica, uma vez que o simples 

tratamento dos cistos resultaria em regress~o da estenose da 

via biliar comum. No entanto, vários insucessos com esta 

conduta t~m sido relatados (40)(65). 

As operac;~es de drenagem biliar t~m sido 

frequentemente recomendadas com o objetivo de prevenir o 

desenvolvimento de colangite ou cirrose biliar (3) (41), e 

além disso, em muitas ocasi~es tratar a dor persistente após 

cirurgias diretas sobre o par~nquima pancreático (89). A 

baixa incid~ncia de colangite e cirrose biliar associadas a 

esta obstruc;~o, documentada em algumas séries 

(103)(106)(125), levou alguns autores a advogar uma conduta 

menos agressiva, entretanto pelo menos dois grupos 

demonstraram indices elevados de complica~~es dependentes 
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da colangiopatia, se uma conduta expectante fosse adotada 

(107)(118), conforme podemos identificar na tabela 1. 

A cirurgia mais realizada para tratamento da 

colangiopatia até meados deste século era a 

colecistogastrostomia (35). ·Atualmente o cirurgi~o pode 

lan~ar m~o de várias alternativas técnicas no intuito de 

descomprimir a via biliar, dentre estas as mais timidas s~o 

a colecistostomia e a coloca~~o de um dreno em T no colédoco 

(3) ( 105). 

A papiloesfincterotomia preconizada por Doubilet 

e Mulholland (28)(29),também com o objetivo de aliviar a 

dor, é um procedimento de excess~o no tratamento da 

colangiopatia. A esfincteroplastia proposta por Nardi (75), 

seguindo a técnica descrita por Jones (51), que difere da 

primeira no aspecto técnico por atingir o esfíncter 

próprio do colédoco, apesar dos bons resultados observados 

por estes autores, n~o teve o mesmo sucesso quando 

realizada por outros grupos (118)(125). 

A colecistojejunostomia, advogada por cirurgi~es 

de grande experi~ncia na pancreatite crOnica (68)(79), tem 

sido muito discutida na literatura (26)(107), quanto às suas 

indica~~es e resultados a longo prazo. 

A coledocoduodenostomia, introduzida por Riedel 

(98) e difundida na América por Madden (63), é considerada 

o procedimento de elei~~o no tratamento da colangiopatia 

pancreática crOnica por alguns cirurgi~es ( 11 ) ( 43) ( 125) • 
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Outros autores (39), entretanto, contra indicam esta 

opera~~o nesta situa~~o especifica. 

A hepaticojejunostomia em al~a isolada, realiza-

da inicialmente por Bowers e Greenfield (10) no tratamento 

da pancreatite crOnica com bons resultados, tem muitos 

adeptos ( 20) ( 86) ( 105) no tratamento da estenose biliar 

secundária a pancreatite crOnica. 

Mercadier e cal. (66), em sua clássica monografia 

publicada em 

pancreática e 

tratamento da 

1968, lan~aram o conceito de drenagem 

biliar combinadas como rotina operatória no 

pancreatite crOnica, adicionando ainda uma 

gastrojejunostomia. Esta opini~o foi rebatida na literatura 

(112)(119), demonstrando que a escolha de opera~bes de 

drenagem simples ou combinadas deveriam ser individualizadas 

para cada paciente, n~o havendo necessidade de sempre se 

confeccionar uma cirurgia de triplice deriva~~o. 

As opera~bes que incluem a ressec~~o da cabe~a 

do pancreas também devem ser incluidas entre as op~bes de 

tratamento (37)(44)(45), já que além de aliviar a estenose 

biliar este procedimento teria a vantagem de erradicar o que 

é considerado por muitos (20)(61) o foco principal da 

pancreatite crOnica, ou seja, a por~~o cefálica da gl~ndula. 

A experi~ncia acumulada no tratamento cirúrgico 

de 91 pacientes com pancreatite crOnica, dos quais um gru~o 

apresentava como complica~~o n~o-metab6lica a colangiopatia 

pancreática serviu de estimulo para que empreend~ssemos um 

estudo no sentido de analisar os achados radiológicos 
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encont~ados nesta situa~~o, assim como a técnica ope~ató~ia 

emp~egada neste g~upo de pacientes po~tado~es de 

colangiopatia panc~eática c~ónica. 



REVISnO DA LITERATURA DE CPC 

----------·---------------------------- ------------- ---------

AUTOR 
N<=> 

PTES. 
INCID~NCIA 

DE COLANGITE 
INCID~NCIA 

CIRROSE BILIAR 
------------------------------------------------------------

McCollum6 o (1975) 7 
Snape111 (1976) 6 0/6 0/6 
Warshaw1 :t.e (1976) 6 3/6 3/4 
Scott104 (1977) 11 1/11 
Schulte107 (1977) 13 4/13 
Gullo46 (1977) 7 
Bradley11 (1978) 13 2/13 
Gremillion4 ::z (1979) 7 017 
Yadegar-120 (1980) 21 3/21 2/11 
Gregg41 (1981) 21 0/21 
Afroudakis1 (1981) 24 4/24 
Creaghe::z"'~- ( 1981) 10 1/10 2/10 
Wisloff 1 2 4 (1982) 36 
Eckhauser'31 (1983) 9 0/9 
Gadacz=3e (1983) 3 
Da Cunha70 (1984) 45 3/45 
Aranha'3 (1984) 51 3/51 0/51 
Petrozza92 (1985) 15 
Sugerman112 (1986) 16 1/16 
Stabile.Loe (1987) 40 6/40 6/40 
Stahl 106 (1988) 38 1/38 3/24 
Hollands49 (1989) 11 
Kalvaria 0 '3 (1989) 60 3/60 0/60 
Pereira-Lima89 (1989)18 
Wilson123 (1989) 16 0/16 
Presente série(1990)25 2/25 
------ -------------------------------------------------------
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2. CASUISTICA E METODOS 

Esta casuistica compreende um grupo de 91 

pacientes que foram submetidos a tratamento cirúrgico por 

pancreatite cr6nica, no periodo de janeiro de 1975 a abril 

de 1990, sob orienta~~o do Prof. Luiz Pereira-Lima. O autor 

participou ativamente do acompanhamento destes doentes a 

partir do vigésimo sétimo doente. A principal indica~~o de 

cirurgia nestes pacientes foi a dor, presente na maior parte 

dos casos. 

Do grupo total, 25 pacientes desenvolveram uma 

das complica~~es n~o-metabólicas da pancreatite cr6nica 

colangiopatia pancreática cr6nica - sendo estes doentes o 

objetivo especifico do nosso estudo. Os critérios básicos 

para estabelecer o diagnóstico de colangiopatia pancreática 

cr6nica foram a presen~a de hiperfosfatasemia alcalina 

persistente e estenose do colédoco terminal à 

colangiografia. 

Portanto, 27,5% dos pacientes com diagnóstico 

confirmado de pancreatite cr6nica tinham algum grau de 

obstru~~o da via biliar extra-hepática. Deste grupo, 24 

pacientes tinham hábito de in gesta alcoólica 

suficientemente longo e persistente para que pudéssemos 

creditar ao álcool a origem da pancreatite cr6nica. Apenas 

em uma paciente, apesar da investiga~~o de outras possiveis 

causas de comprometimento inflamatório pancreático, n~o foi 
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possivel identificar o agente etiológico, quando ent~o 

calcificante classificamos como pancreatite cr~nica 

idiopática. Vinte e três pacientes eram do sexo masculino e 

2 do sexo feminino, sendo que a idade variou de 24 a 59 

anos com média de 41,8 anos. A tabela 2 identifica os 

pacientes com colangiopatia pancreatica cr~nica. 

Onze pacientes apresentaram-se clinicamente 

ictéricos à admiss~o hospitalar. Em dois casos notou-se uma 

vesicula palpável ao exame ·f isico e outros dois pacientes 

apresentaram episódios intermitentes de hipertermia. Os 

doentes das obs. 15 e 19 internaram com febre, ictericia, 

calafrios e hipotens~o, ou seja, com quadro clinico tipico 

de colangite. Destes, o relacionado na obs. 19 apresentava 

no intra-operatório caracteristicas de supuraç::~o da via 

biliar e diversos pequenos abscessos no figado identificados 

à macroscopia. A presenç::a de calcificaç::~es, ao raio- X 

simples de abdomen, na topografia da glandula foi observada 

em 16 pacientes. Diabete tipo 2 foi identificado em 9 casos. 

Em todos os casos procedeu-se a dosagem de 

fosfatase alcalina no momento da internar;~o hospitalar. 

Quando da primeira revis~o ambulatorial, cerca de 3 meses 

após a alta hospitalar, 

dm?ntes. 

o 

colangiopatia 

documento 

pancreática 

o mesmo exame foi 

radiológico da 

cr~nica to i 

repetido em 24 

presenç::a 

obtido no 

de 

pré-

15 

operatório em 15 doentes. Quatorze destes através de . 

colangiopancreatografia endoscópica (CPE) e em um caso, de 



doente n~o ictérico, pela colangiografia endovenosa. Neste 

doente e nos restantes em que a CPE n~o foi efetuada 

previamente realizamos 

Assim, em todos os 

co! angiografia 

pacientes desta 

intra-operatória. 

série obtivemos 

documentos radiológicos suficientemente esclarecedores das 

imagens causadas pela compress~o pancreática na via biliar 

principal. Diga- se ainda que em diversos doentes, além da 

CPE, realizamos colangiografia intra-operatória através do 

canal cistico no sentido de obter imagens radiológicas que 

identificassem de maneira mais adequada a via biliar, quando 

isso n~o tinha sido possivel no exame pré-operatório. 

Acrescente-se que obtivemos 

doentes desta série, quer 

operatória. 

pancreatografia em todos os 

por via endoscópia ou intra-

Em 16 pacientes desta série realizamos exame 

bacteriológico da bile através de pun~~o direta do canal 

hepático com agulha fina, 

sec~~o do mesmo. 

no intra-operatório, antes da 

Em 7 dos 25 pacientes (28 %) a compress~o do 

colédoco terminal era devido a presen~a de pseudocistos na 

cabe~a do p~ncreas, e nos demais consideramos a fibrose e/ou 

calcifica~~es como responsáveis pela obstru~~o. 

Vários procedimenos cirúrgicos diretos sobre o 

par~nquima pancreático ·foram realizados prévia ou 

concomitantemente ao tratamento da colangiopatia 

pancreática, e est~o listados na tabela 3. Em 18 pacientes 

deste grupo a pancreatojejunostomia látero-lateral foi 
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efetuada e em dois realizou-se 

distai. Um doente foi submetido a 

pancreatectomia subtotal 

pancreatogastrostomia no 

mesmo tempo da opera~~o sobre a via b i liar. Tr~s destes 

pacientes (obs. 4,10,13) tiveram a anastomose biliodigestiva 

como procedimento isolado, já que tinham sido submetidos 

previamente a pancreatojejunostomia 6 anos, 4 anos e 9 meses 

respectivamente. O paciente de obs. 17 foi submetido a 

papiloesfincteroplastia e a septectomia do canal de Wirsung 

no mesmo tempo operatório. Finalmente em dois casos (obs. 14 

e 24) foi realizada drenagem biliar isolada, n~o tendo 

havido cirurgia pancreática prévia ou concomitante. 

Tratavam-se de pacientes ictéricos, com niveis de fosfatase 

alcalina acima de quatro vezes o normal, apresentavam 

calcifica~~es pancreáticas ao Raio-X simples de abdomen e 

eram diabéticos, todavia n~o apresentavam dor relacionada a 

pancreatite crOnica. 

Apenas um paciente da série n~o foi submetido a 

tratamento cirúrgico direto sobre a via biliar principal. Em 

17 doentes a hepaticojejunostomia, usando uma al~a em V de 

Roux, foi o tipo de drenagem escolhida, sendo que esta 

anastomose foi término- lateral em 16 pacientes. Em um doente 

realizamos anastomose látero- lateral devido a dificuldades 

técnicas em isolar o canal hepático da veia porta, pela 

presença de intenso processo inflamatório secundário à 

doença de base, e á presença de hipertens~o porta associada. 
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A coledocoduodenostomia látero-lateral foi rea

lizada em 4 ocasi~es. Eram casos que apresentavam colédoco 

dilatado e de paredes espessadas. 

Um paciente, que apresentava hipertens~o porta, 

com hilo hepático extremamente vascularizado foi submetido a 

colecistojejunostomia látero-lateral em alça isolada. Neste 

doente foi efetuado ainda uma gastroenteroanastomose, pois 

apresentava obstru~~o duodenal associada. Nos demais 

pacientes a vesicula foi 

anastomose biliodigestiva, 

removida antes de se efetuar a 

sendo que dois doentes já haviam 

sido previamente colecistectomizados. 

Em uma ocasi~o utilizamos a papiloesfínctero-

plastia por se tratar de uma estenose pouco extensa, 

classificada como tipo 11, adicionando-se ao procedimento 

uma septectomia do canal de Wirsung. 

O último paciente desta série (obs. 

submetido à 

reconstrur;~o do 

duodenopancreatectomia cefálica, 

transito biliar feita através 

hepaticojejunostomia término-lateral. 

25) foi 

e à 

de uma 

A incis~o cirúrgica preferencial nestes pacientes 

foi a subcostal bilateral, uma vez que se pretendia também 

abordar o sistema ductal pancreático. Após a realiza~~o da 

colecistectomia, dissecava- se o canal hepático no sentido de 

isolá- lo da veia porta. O passo seguinte era a sec~~o da via 

biliar, sendo que seu coto distai era ligado com fio de seda 

2 - 0. A seguir confeccionava- se o Y de Roux, quando o mesmo 

já n~o tinha sido realizado em opera~Oes anteriores. A al~a 
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tinha em torno de 50 em de comprimento e era fechada em sua 

extremidade distai, pois foi nossa prática efetuar a 

anastomose com o segmento lateral da al~a jejunal. Pequeno 

disco de seromuscular era ressecado no bordo antimesentérico 

da all;a, logo após retirávamos com bisturi elé t rico o 

excedente de mucosa e cauterizávamos algum ponto sangrante. 

A partir deste momento passávamos pontos de polipropileno 

tr~s zeros nos dois ~ngulos, que eram ent~o reparados. A 

camada posterior incluia a seromuscular do intestino e a 

totalidade da parede do canal hepático em pontos isolados, 

que eram amarrados após que todos tivessem sido passados. O 

primeiro assistente, com sua m~o esquerda, levava a al~a até 

quase o hilo para facilitar a fixa~~o dos pontos. Neste 

momento, com maior facilidade, porque a al~a estava presa na 

parede posterior do canal hepático, era confeccionada a 

camada anterior da mesma maneira que a posterior (Fig. 1). 

Quando da realiza~~o de coledocoduodenostomias 

incis~o transversa na parede anterior do efetuava-se 

colédoco e longitudinal no duodeno para posterior confec~~o 

da anastomose látero-lateral em plano único, seguindo os 

mesmos principias técnicos mencionados acima. 

Na única colecistojejunostomia por nós efetuada, 

também realizamos anastomose em plano único com uma 

isolada do tr~nsito intestinal. 

No caso em que efetuamos papiloesfincteroplas-

tia e septectomia do Wirsung, incisamos amplamente o 

mecanismo esfincteriano e após suturamos a mucosa duodenal à 



parede da via biliar com catgut cromado 3-0. No mesmo tempo 

operatório também ampliamos o óstio do canal pancreático 

suturando suas bordas evertidas à mucosa duodenal com fios 

de polipropileno 3-0. 

As operac;eJes efetuadas para tratamento da 

colangiopatia pancreática cr6nica est~o 

tabela 4. 

. . 

representadas na 
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TABELA 2 PACIENTES COM COLANGIOPATIA PANCREATICA CRONICA 

--- ----------------------------------------- ------ - ---------
I-IDADE O-DIABETE R-RADIOL. 
S- SEXO C-CALCIFICAÇ~O 

CP- COR PELE PC-PSEUDOCISTO 
CEFALICO 

N. PACIENTE I s CP D c PC R 
---- ---------------------------------- ------ - --- ------------
1. JLL 39 M p + CIO * 
2. JA 42 M B + + + CIO 
3. LBK 50 M B CIO 
4. HAS 31 M B + + + CPE ** 
5. FD 24 M B + CIO 
6. JFP 36 M p CIO 
7. PDA 36 M B + + CIO 
8. RD 32 M B CPE 
9. CAS 42 M p + + CPE 
10. RPL 26 M B + CPE 
11. MHR 39 F p CEV *** 12. os 37 M B CPE 
13. OAF 46 M B + + CPE 
14. PIR 38 M p + + CPE 
15. MIS 55 F B + CPE 
16. OMS 46 M B + + CPE 
17. VBS 59 M B CPE 
18. ED 55 M B + + CPE 
19. JFS 37 M B CIO 
20. HVS 49 M B + CPE 
21. GPD 40 M B + CPE 
22. JBD 30 M B + + CPE 
23. MLS 47 M p + CIO 
24. ASC 58 M B + + CIO 
25. JC 51 M B + + + CPE 

* Colangiografia intraoperatória 
** Colangiopancreatografia endoscópica 
*** Colangiografia endovenosa 
============================================================ 



PROCEDIMENTOS CIRORGICOS SOBRE O SISTEMA DUCTAL 
PANCREATICO REALIZADOS PREVIA OU CONCOMITANTE
MENTE AO TRATAMENTO DA COLANGIOPATIA PANCREA
TICA CRONICA. 

OPERAÇr\0 

Pancreatojejunostomia 
Látero- Lateral 
Pancreatectomia Subtotal 
Pancreatogastrostomia 
Septectomia do Wirsung 

TOTAL 

NO MERO 

18 
2 
1 
1 

22 

'l. 

82 
9 
4,5 
4,5 

100 'l. 

============================================================ 
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TABELA 4 OPERAÇ~ES EFETUADAS PARA TRATAMENTO DA COLANGIO
PATIA PANCREATICA CRONICA. 

OPERAÇr\0 NrJMERO 'l. 

Hepaticojejunostomia 
Término-Lateral 16 68 
Colédocoduodenoanastomose 4 16 
Hepaticojejunostomia 
Látero- Lateral 1 4 
Colecistojejunostomia 
Látero-Lateral 1 4 
Papiloesfincteroplastia 1 4 

- Duodenopancreatectomia 
Cefálica 1 4 

---------- ----------------------- ------ --- ------------------
TOTAL 24 100 'l. 

==========================~================================= 



Fig. 1 Esquema da técnica cirúrgica empregada no 

tratamento da colangiopatia pancreática crOnica associada à 

pseudocisto cefálico e sistema ductal dilatado. 
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RESULTIWOS 



3. RESULTADOS 

Os 

compara~~o da 

resultados ser~o apresentados quanto à 

fosfatase alcalina sérica no pré e pós-

operatório, análise dos achados radiológicos, assim como as 

complica~~es pós- operatórias imediatas e acompanhamento a 

longo prazo. Ainda realizamos análise do exame 

bacteriológico da bile em 16 pacientes. 

3.1 - COMPARAÇnO DA FOSFATASE ALCALINA SERICA NO 

PRE E POS-OPERATORIO 

Os niveis de fosfatase alcalina sérica no pré

operatório variaram de 320 a 960 U/1 com média de 592 U/1 

(valor normal de até 92 U/1). 

No momento da primeira revis~o ambulatorial, 

c erca de 3 meses após a alta hospitalar, os niveis de 

fosfatase alcalina encontravam-se normais em 17 pacientes e 

ligeiramente elevados em sete (média de 134 U/1). 

A compara~~o destes valores com aqueles do pré-

operatório demonstrou diferença estatisticamente 

significativa em relaç~o à fosfatasemia alcalina (p<0,05). 

Para análise estatistica destes valores utilizou-se o teste 

t de Student. A tabela 5 demonstra estes resultados. 
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3.2 - ANALISE DOS ACHADOS RADIOLOGICOS 

Os achados colangiográficos ser~o analisados com 

base na classifica~~o de Caroli e Nora (18) citada 

anteriormente (Fig. 2). Nos casos estudados, a estenose tipo 

I foi a mais frequente, encontrada em 19 pacientes, 

representando 76% dos doentes. As figuras de 3 a 9 ilustram 

alguns achados radiológicos. A estenose tipo I I foi 

identificada em um caso, enquanto aquela em "ampulheta", 

tipo III, foi observada em duas ocasi~es. A compress~o por 

pseudocistos, estenose tipo IV, foi observada em tr~s 

pacientes. Nos outros doentes com pseudocistos cefálicos a 

imagem radiológica n~o foi caracteristica desta situa~~o. 

N~o observamos nenhum caso com estenose tipo V. 

Dilata~~o importante da via biliar extra-

hepática foi demonstrada apenas em quatro ocasi~es, nos 

outros casos o dueto hepático comum estava ligeiramente 

dilatado ou tinha um diametro normal. Do grupo total de 25 

pacientes com colangiopatia. apenas um n~o apresentou dueto 

de Wirsung dilatado à pancreatografia. Tratava-se do doente 

da obs. 25. A tabela 6 representa, de maneira esquemática, 

os achados 

pacientes. 

radiológicos encontrados neste grupo de 
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3.3 - ANALISE DO EXAME BACTERIOLOGICO DA BILE 

Nos 16 pacientes em que realizou- se exame 

bacteriológico da bile foi verificado o crescimento de E. 

coli em 7 casos, Proteus vulgaris em 1 e Klebsiella em 

outro. Nos demais doentes em que este estudo foi efetuado 

n~o se observou crescimento bacteriano. Em um caso 

identificou--se a presenc;a de pus na via biliar, no momento 

da cirurgia, caracterizando quadro de colangite aguda 

supurativa inclusive com abscessos hepáticos. 

3.4 - COMPLICAÇMES POS- OPERATORIAS IMEDIATAS 

A taxa global de morbidade imediata, inerente ao 

procedimento cirúrgico, ·foi de 12% correspondente a 3 

doentes desta série. N~o houve nenhum óbito no pós-

operatório imediato. 

O paciente da obs. 8 apresentou febre de origem 

indeterminada, assim chamada porque, apesar da intensa 

investigaç~o, n~o conseguimos identificar causa org~nica 

relacionável a hipertemia, tendo a temperatura normalizado 

sem necessidade de tratamento especifico. Dois doentes 

apresentaram hemorragia digestiva alta no pós- operatório 

imediato. Nestes pacientes a hemorragia digestiva 

manifestou-se através de melena entre o quarto e oitavo dia 
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de pós-operatório. O paciente da obs. 1 foi tratado com 

antiácidos, além de receber um litro de sangue total. Já o 

paciente da obs. 22 necessitou receber 1500 ml de sangue 

total e 600 ml de concentrado de hemáceas para manter-se 

hemodinamicamente estável, 

bloqueador H2 e antiácidos. 

endoscopia digestiva alta, 

tendo sido tratado com 

Este doente foi submetido a 

na vig~ncia do sangramento, 

quando observou- se sangramento ativo ao nivel da anastomose 

coledocoduodenal e também na anastomose pancreatogástrica, 

que havia sido realizada concomitantemente. Tr~s dias depois 

repetiu- se a endoscopia tendo sido observado apenas a 

presen~a de coágulos próximo às anastomoses. Nestes dois 

pacientes a hemorragia cessou sem necessidade de interven~~o 

cirúrgica. 

N~o se verificou a ocorr~ncia de fistula biliar 

em nenhum caso no pós- operatório. O paciente da obs. 25 

apresentou fistula pancreática de baixo débito que fechou 

espontaneamente, tendo recebido alta no décimo quinto dia de 

pós-operatório. O tempo médio de interna~~o hospitalar 

destes doentes foi de 19 dias. 

3.5 - ACOMPANHAMENTO A LONGO PRAZO 

O acompanhamento destes doentes teve uma duraç~o 

média de 4,6 anos (9 meses a 8 anos). Do grupo total, 20 

pacientes encontram- se vivos no momento deste relato. Doze 



doentes (48/.) do grupo estudado n~o pararam com a ingesta 

persistente de álcool. 

A taxa de mortalidade a longo prazo fo i de 20/. 

(5 de 25 pacientes), e a causa dos óbitos foi atribuida à 

progress;}o da pancreatite crOnica e n~o 

anastomoses bilio- digestivas. Um paciente 

fal~ncia 

faleceu 

das 

por 

desnutri~~o, com vOmitas repetidos por obstru~~o duodenal, 

17 meses após a cirurgia. Outro morreu 11 meses depois de 

realizar uma hepaticojejunostomia, por diabete 

descompensado, após entrar em quadro de coma hiperglic~mico. 

Os dois outros doentes faleceram 8 e 49 meses após a 

cirurgia, apresentando várias complica~~es do diabete. 

Um paciente (obs.10 ), que havia sido submetido 

a pancreatojejunostomia 4 anos antes, e que foi operado por 

apresentar ictericia e persist~ncia da dor, sete meses após 

o procedimento sobre a via biliar voltou a apresentar dor 

abdominal, febre e pneumonia. A investiga~~o evidenciou 

tratar-se de Sindrome da Imunodefici~ncia Adquirida (SIDA). 

Este doente acabou falecendo durante a interna~~o 

hospitalar. Diga- se que tinha passado de uso de drogas. 

O doente que n~o foi submetido à cirurgia 

(obs .12), quatro anos após o diagnóstico confirmado de 

colangiopatia, apresenta, no momento, sintomas 

atribuiveis colangiopatia. Todavia apresentou dois 

de ictericia acompanhado de hipertermia e episódios 

calafrios neste per iodo. Além disso, encontra- se em 

tratamento para tuberculose pulmonar. 
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Os restantes 19 pacientes n~o apresentaram 

complica~~es clinicas posteriores relacionàveis a problemas 

pancreáticos ou biliares. 
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TABEL,.?L.;?._ COMPARAÇAO DOS VALORES DE FOSFATASE ALCALINA NO 
PRE E POS- OPERATORIO (3 MESES) 

FOSFATASE ALCALINA PRE- OPERATORIO POS-OPERATORIO 

Varia.,:~o 

Média 
320-960 

592 

p < 0,05 

94- 215 
134 

============================================================ 

TABELA 6 ACHADOS RADIOLOGICOS NO GRUPO DE PACIENTES COM 
COLANGIOPATIA PANCREATICA CRONICA 

------------------------------------------------------------
TIPO DE ESTENOSE NIJMERO 
----------------------------------- - ------------------------

I 
I I 
I I I 
IV 
v 

19 
1 
2 
3 
o 

76 
4 
8 

12 

---------------------------------------------------------
TOTAL 25 100 % 
============================================================ 
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Fig. 2 - Classifica~~o de Caroli e Nora (18) identificando 

tipos de estenose da via biliar na pancreatite crOnica. 
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Fig. 3 - Colangiografia intra-operatória demonstrando longo 

afilamento do colédoco terminal. 
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Fig. 4 Colangiopancreatografia endoscópica mostrando 

estenose de via biliar tipo I. 



Fig. 5 - Estenose de via biliar tipo 11 documentada através 

de colangiografia intra-operatória. 
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Fig. 6 Colangiogr-afia intr-a-oper-atór-ia demonstr-ando 

estenose em for-ma de "ampulheta" (tipo Ill). 
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Fig. 7 - Colangiografia endoscópica demonstrando estenose 

do colédoco terminal e dilata~~o irregular à montante . 

. . ·~ 
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Fig. 8 - Estenose de via biliar associada à presen~a de 

pseudocisto cefálico documentada através de 

colangiopancreatografia endoscópica retrógrada. 
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Fig. 9 Co! angiografia intra-operatória demonstrando 

estenose de via biliar tipo IV. 
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DISCUSS!lO 
-··--·-----··~-------~-~-------·----------------------···--------------------------·-·---



4. orscussno 

Sabe-se que a po~~~o te~minal do dueto bilia~ 

comum é englobada po~ tecido panc~eático em 60 a 80% das 

pessoas (121), assim, a estenose da via bilia~ pode oco~~e~ 

em qualque~ situaç~o patológica que comp~ima o dueto bilia~ 

nesta ~egi~o anat~mica. 

o diagnóstico de colangiopatia panc~eática 

c~Onica é iniciado pela suspeita clinica. 

investigada em pacientes alcoolistas, 

Esta deve se~ 

com panc~eatite 

c~Onica, e que podem ou n~o ap~esenta~ icte~icia (14)(107). 

Nestes casos, a icte~icia pe~siste po~ um pe~iodo ap~oximado 

de 8 a 10 dias (11)(103). Os niveis de bili~~ubina est~o, em 

ge~al, minimamente elevados, ~a~amente supe~ando 6 mg% neste 

g~upo de pacientes (15)(104). Isto p~ovavelmente se deva ao 

fato de que, nestes casos, a obst~u~~o bilia~ é incompleta. 

Na opini~o de Yadega~ e cal. (125), a eleva~~o do nivel de 

bili~~ubina é um achado ta~dio, ~elacionado á seve~idade da 

estenose do dueto bilia~ comum. 

Vá~ios auto~es (13)(20)(70)(85)(102) conco~dam 

que o nivel de bili~~ubina total está f~equentemente elevado 

du~ante os episódios agudos da panc~eatite, oco~~endo em 

ap~oximadamente 65% dos pacientes, ~eto~nando ao no~mal 

quando o p~ocesso agudo cessa, e ~a~amente pe~manece elevado 

pe~sistentemente. 
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B~adley e Saiam (11) analisando 868 pacientes 

com panc~eatite, das quais 84'l. e~am devidas a doen~;a 

pancr·eá tica c~On1.ca alcoólica, obse~va~am 

hipe~bili~~ubinemia em 125 ( 14'l.) ' mas ~essaltam que apenas 

10'l. dos casos pode~ iam se~ at~ibuidos a panc~eatite 

isoladamente. 

Aten~;~o especial tem sido dada à eleva~;~o dos 

niveis de fosfatase alcalina sé~ica po~ um pe~iodo igual ou 

maio~ a 4 semanas (60)(92)(102), com valo~es f~equentemente 

acima de 10 vezes o no~mal (107)(116). Esta dife~en~;a ent~e 

os niveis de fosfatase alcalina e bili~~ubinas atesta a 

natu~eza incompleta da obst~uc;~o bilia~ (6)(125). A 

no~malizac;~o da fosfatase alcalina sé~ica indica, 

p~esumivelmente, um componente ~eve~sivel da estenose da via 

bilia~ associada à panc~eatite. 

Estudos expe~imentais com obst~uc;~o pa~cial do 

dueto bilia~ comum ou oclus~o de um canal hepático, 

demonst~a~am aumento da p~oduc;~o de fosfatase alcalina no 

figado e eleva~;~o desta no sangue, mas n~o alte~a~am a 

bili~~ubina sé~ica (93) (94). Em c~es, da 

fosfatasemia alcalina oco~~e com p~ess~es meno~es no dueto 

bilia~ comum que àquelas necessá~ias pa~a aumenta~ a 

exc~ec;~o de bili~~ubinas (122). 

Ca~~-Locke e col. (19) obse~va~am que niveis 

elevados de fosfatase alcalina também podem acompanha~ a 

obst~uc;~o ductal panc~eática, ent~etanto a o~igem hepática 



da tosfatase alcalina neste grupo de pacientes tem sido 

documentada através de eletroforese (101). 

No grupo estudado, o aumento persi s t e nte dos 

niveis s é ricos de fosfatase alcalina fo i observado e m todos 

os pacientes, sendo frequentemente registrado va l ore s acima 

de 7 vezes o normal. Do grupo total, em apenas onze (44'l.) o 

aumento das cifras de bilirrubina no sangue foi suficiente 

para levar ao aparecimento de ictericia. 

A colangiopatia pancreática crftnica pode levar a 

importantes complica~aes hepatobiliares, como à colangite e 

cirrose biliar secundária. E provável que a cirrose biliar 

se desenvolva anos após de obstru~~o n~o suspeitada, 

todavia existem registros nos quais há progress~o de 

colestase para cirrose biliar em apenas um ano (125). 

Apesar de considerada uma rara complica~~o em 

várias séries (41)(103)(106), dados como os de Leger e col. 

(57) que relatam uma incid~ncia de lO'l. de cirrose biliar 

secundária em uma análise de 50 pacientes s ubmetidos à 

bióps ia hepática intra- operatória, n~o podem ser omitidos. 

Afroudakis e cal. (1) apresentam cifras ainda maiores em um 

grupo de 24 pacientes com pancreatite crftnica alcoól i ca e 

fos fatas e alc a lina persistentemente elevada. 

Por outro lado, Scott e cal. (104) acompanharam 

cinco pacientes com colangiopatia n~o operados, por um 

per-iodo de um ano ou mais, e n~o detectaram problemas 

pos teriores relacionados a hepatopatia. 
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Yadegar e cal. (125) observaram em uma série de 

21 pacientes, dois casos de cirrose biliar e tr~s de 

colangite. Os mesmos autores, no entanto, acompanharam dois 

pacientes assintomáticos com estenose biliar confirmada pela 

colangiografia durante cinco anos, realizando repetidas 

biópsias hepáticas. Em nenhum deles houve o desenvolvimento 

de cirrose biliar. Isto levou-os a sugerir que pacientes 

assintomáticos, com niveis elevados de fosfatase alc~lina e 

colangiopatia devam ser acompanhados com biópsias hepáticas 

bi-anuais com o objetivo de detectar altera~~es histológicas 

precoces sugestivas de cirrose biliar secundária, quando 

ent~o a cirurgia deveria ser instituida. Acreditamos que, 

além das dificuldades de um acompanhamento semestral efetivo 

de pacientes com pancreatite crOnica, a realiza~~o de 

biópsias repetidas em um figado colestático n~o é um 

procedimento isento de riscos. Warshaw e cal. (118) 

demonstraram que a espera pela evid~ncia de doen~a biliar 

avan .. ada nestes pacientes aumenta a incid~ncia de cirrose 

biliar secundária. 

Reddy e cal. (97) relataram uma rara complica~~o 

da estenose da via biliar secundária à pancreatite cr~nica, 

que é a forma~~o de grandes abscessos piog~nicos do figado. 

Estes autores recomendam o uso de antibióticos isoladamente 

no tratamento destes pacientes, sem o uso de drenagem 

percut~nea continua. Após a resolu~~o do abscesso hepático, 

a cirurgia eletiva de descompress~o seria realizada. Se 



eventualmente houvesse persist~ncia de icterícia e febre, 

haveria indica~~o cirúrgica imediata. 

Harri.s e col. (48) também descreveram uma 

complica~~o pouco frequente, a ocorr~ncia de colangite aguda 

supurativa com microabscessos no figado decorrente de 

colangiopatia pancreática cr6nica. Nestes casos um 

procedimento cirúrgico de emerg~ncia deve ser efetuado. Em 

nossa série, 

submetido à 

um doente apresentou quadro semelhante e foi 

hepaticojejunostomia, com excelente resultado 

pós-operatório. 

Os aspectos radiológicos do sistema biliar na 

pancreatite crOnica t~m sido baseados na análise de 

colangiografias obtidas por via endoscópica ou por punc;:~o 

transcut~nea, e mais raramente através de colangiografia 

intra- operatória ou endovenosa. Apesar dos padrbes de 

anormalidade da via biliar, em associa~~o com a pancreatite 

crOnica e outras doenc;:as pancreáticas terem sido 

cuidadosamente documentados (33)(65)(96)(124), os critérios 

para determinar a presen~a de estenose biliar permanecem 

imprecisos e pouco difundidos. Assim, a estenose tipo I de 

Caroli e Nora (18), frequentemente encontrada na pancr~atite 

n~o deveria estar associada com qualquer dilatac;:~o da via 

biliar proximal, 

desta forma na 

mas sabe- se que alguns casos classificados 

l i teratura apresentam maior ou menor 

dilata~~o à montante. Uma outra crítica à classificac;:~o de 

Caroli e Nora · ( 18) diz respeito a compress~o da v i a biliar 

por ps eudocisto. A presen~a de pseudocistos n~o está sempre 
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ligada a estenose tipo IV. Estes podem ocorrer associados a 

outro tipo de imagem radiológica. Em nossa série, apenas 3 

dos pacientes com pseudocisto, apresentavam este aspecto 

radiológico caracteristico. 

Sarles e col. (103) observaram que 61 dos 100 

primeiros pacientes tratados por pancreatite crdnica 

apresentavam estenose tipo I. 

Carter (20) analizando colangiografias realizadas 

em 26 pacientes, constatou estenose do dueto biliar comum em 

16 (62%).0nze destas estenoses eram do tipo I. 

Wilson e col. (123) com experi~ncia semelhante, 

referem que doze pacientes foram considerados como 

possuidores de estenose tipo I , e os tipos I I , I I I , I V e V 

foram observados em um caso cada, de um total de 16. 

Em um estudo multic~ntrico (33) que incluiu 210 

casos de pancreatite crdnica, a estenose tipo I estava 

presente em 63% das formas avan~adas da doen~a, o tipo III 

em 2LJ% e o tipo IV em somente 7% dos casos avan~ados. Os 

casos foram classificados em avan~ados de acordo com 

critérios clinicas e endoscópicos. 

Wisloff e col. (124) em uma série de 36 

pacientes com colangiopatia pancreática crdnica, observaram 

e m aproximadamente dois ter~os dos casos uma estenose longa, 

fina e frequentemente tortuosa do dueto biliar, com uma 

variável dilataç~o proximal. Nos casos restantes, uma 

estenose curta do t1po ampulheta s~o referidas. 
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Já Gremillion e col. (42) estudando um grupo de 

7 pacientes com obstru~~o biliar secundária a pancreatite 

crt'ln.lca, diaqnosti.cados pela colangiopancreatografia 

endoscópi.ca retrógrada, 

pertencendo ao grupo I. 

c 1 assi. f i. c ou--os uni fonnemente como 

Os achados radiológicos observados no qrupo por 

nós estudado corroboram algumas afirma~~es da literatura. 

Verificamos que 76/. dos pacientes apresentavam estenose 

tipo I. Em 12/. dos doentes a pstenose tipo IV foi 

encontrada, sendo que as estenoses tipo I I e III foram 

obser-vadas respr~c ti vamen te em 4/. e 8/. do qrupo. N~o 

observamos nenhum caso do tipo V de Caroli e Nora (18). 

A severidade da estenose do dueto biliar comum e 

sua progress~o foi comprovada radiologicamente em algumas 

séries (104)(107). Gregg e col. (41) verificaram em um 

paciente que o aumento da estenose estava associada com uma 

elevaç~o significativa da fosfatase alcalina sérica (36 para 

287 UI /d 1). Est.e doente faleceu dois anos após em 

septicemia dr:?corrente da colangi te. Este fato sP.rve para 

demonstrar que a conduta conservadora no acompanhamento de 

pacientes com colangiopatia, já diagnosticada, por um longo 

periodo pode ser extremamente perigosa, espgcialmente se os 

sintomas e as provas bioquimicas sugerirem o agravamento do 

quadro cllnJ.co. 

Em algumas situaç~es pode ser dificil distinguir 

entre colangiopatia pancreática crOnica e cancer de pancreas 

(3), em especial quando a compress~o do dueto biliar é 



devida a uma massa inflamatória n~o calcificada ao estudo 

radiológico (89). O diagnóstico diferencial entre doenc;a 

pancr·eática benigna e maligna é um tópico que tem 

estimulado mui t a investiga~;~o. A ultrassonografia, a 

tomografia computadorizada e a biópsia percut~nea de uma 

massa na cabe~a do p~ncreas podem fornecer dados adicionais, 

mas n~o definitivos (54)(71)(87)(90). 

Carlucci e cal. (17) acreditam que o melhor 

método de diagnóstico pré-operatório nestas situac;~es é a 

biópsia percut3nea com agulha fina guiada pela tomografia 

computadorizada. Estes autores relatam uma especificidade de 

871. com este método. Entretanto, este teste é invasivo e 

pode apresentar complica~~es, ainda que sejam infrequentes 

(47), como o desenvolvimento de pancreatite e dissemina~;~o 

tumor-ai no trajeto da pun~;~o (25). Adiciona- se, ainda, o 

alto indice de r e sul t ados falsos negativos em outros estudos 

(20)(71) com este método, tornando- o limitado no intuito de 

excluir o c3ncer de p3ncreas. 

Os métodos n~o invasivos, como a ecografia e a 

tomografia computadorizada, permanecem como investiga~;~o 

inicial nestes casos, apresentando indices de sensibilidade 

elevados ( 17) . Já a colangiopancreatografia 

retr·ógrada ( CPER), mesmo sendo um acurado 

diagnóstico, em geral necess ita de investiga~~o 

( 42) ( 96) . 

endoscópica 

método 

adicional 

Na s érie de Ralls e cal. (96), em cinco de 49 

pacientes (10,2%), estudados através da CPER, n~o foi 
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possivel distingui~ ent~e cancer e panc~eatite com base 

apenas nas ano~malidades ductais. Ent~etanto, na p~esen~a de 

c~ité~ios ~adiológicos de panc~eatite c~Onica avan~ada e uma 

estenose bilia~ típica, longa e atilada, doen~a maliqna é um 

achado imp~ovável ( 3) • Por out~o lado, a p~esen~a de 

obst~u~~o completa à colangiog~afia ~~t~óg~ada pode n~o se~ 

compatível com panc~eatite, e suge~e ca~cinoma panc~eático 

( 77). 

Wapnick e col. (116) tentam defini~ 

ca~acte~isticas que diferenciem estas duas entidades. Assim, 

a doen~a inflamató~ia oco~~e~ia ~m pacientes mais jovens 

(média de 47 anos) do que os que ap~esentam ca~cinoma (média 

de 62 anos). Estes auto~es obse~va~am que doentes com c~ncer 

tinham niveis de bili~~ubina significativamente maio~es que 

aqueles com panc~eatite. 

Newton e cal. (77) suge~em que na colangiopatia 

panc~eática c~Onica a p~esen~a de do~ abdominal e a eleva~~o 

dos niveis de fosfatase alcalina antecedem o apa~ecimento de 

icte~icia. 

O ciru~gi~o com expe~i~ncia em ope~a~~es sob~e o 

confluente duodeno-bilio-panc~eático pode pe~manece~ com 

d~vidas mesmo quando os achados clinicas, labo~ato~iais, 

~adiolóqicos e int~a-ope~ató~ios s~o conside~ados em 

conjunto. Todo esfor~o deve se~ feito pa~a se obte~ o 

diagnóstico defin1tivo du~ante a ope~a~~o e o ci~u~gi~o deve 

esta~ pr-eparado pa~a resseca~ uma massa na caber; a do 

panc~eas na p~1mei~a ope~a~~o se a d~vida pe~sisti~, já que 
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reopera~~es nesta área tornam a dissec~~o dificil e 

perigosa. Existem casos em que o diagnóstico definitivo só é 

dado pelo estudo de pe~a operatória (20)(71). 

Em 28% dos casos desta casuistica havia um 

pseudocisto cefálico. Este foi drenado na mesma alc;;a 

utilizada na pancreatojejunostomia em 5 doentes. Em outra 

ocasi~o realizou-se uma cistoduodenostomia. O paciente da 

obs. 25 foi submetido a pancreatoduodenectomia cefálica 

(DPT). Alguns autores (62)(125) acreditam que nas situa~~es 

em que o dueto biliar é aparentemente comprimido por um 

pseudocisto, a simples drenagem deste para o esttlmago, 

duodeno ou jejuno pode ser suficiente. 

V adega r e col. (125) observaram casos de 

compress~o por pseudocisto e sindrome colestática em que a 

cistoenterostomia resultou em desaparecimento da obstru~~o 

biliar. A realizac;;~o de colangiografia intra-operatória é 

recomendada para verificar a permeabilidade da via biliar 

após a cistoenterostomia (77)(118). Todavia, Machado e cal. 

(62) relatam dois pacientes em que nenhum tipo de drenagem 

biliar foi realizada concomitante á drenagem do cisto, e que 

posteriormente desenvolveram ictericia. 

Gonzales e col. (40) apresentam 5 casos com esta 

peculiaridade e em apenas um dos 5 a ictericia regrediu 

somente com a drenagem do pseudocisto. 

Bradley e Saiam (11) referem que em 2 de 3 

pacientes com ictericia associada a pseudocisto de p~ncreas, 

a obstru~~o era devido a fibrose ao longo do dueto biliar 
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terminal, fato comprovado à autópsia. Experi~ncia id~nticca 

é referida por Warshaw e Rattner (117), sendo que um de seus 

pacientes apresentou, 6 semanas após a drenagem de cisto, 

colanqib? aquda e múltjplos abscessos de figado em 

consequ~ncia da persistente obstru~~o sobre o sistema 

biliar. 

Desta for-ma, concordamos com a afirma~~o de 

Warshaw e col. (117) 

comum, isoladamente 

evento extremamente 

de que a obstru~~o do dueto hepático 

por um pseudocisto pancreático, é um 

raro, e que, esta obstru~~o na presen~a 

de pseudocisto deve ser causada mais frequentemente por· 

outros fatores, em qeral por uma tibrose irreversiv~l(Fig. 

10). Mui tos autores (11)(53)(123) acreditam ser perigoso 

assumir que a simples descompress~o do pseudocisto seja 

suficiente para aliviar a obstru~~o biliar. 

Tem sido nossa conduta realizar anastomose 

bilioentérica nestas situa~eJes, se os dados clinicas e 

laboratoriais revelam colestase no pré-operatório. Em uma 

ocasi~o, como já foi referido, efetuamos a DPT cefálica, 

justificada pelo fato de indicarmos esta opera~~o quando há 

massa cefálica com par~nquima de corpo e cauda relativamente 

preservado e dueto pancreático de fino calibre (80). 

Mesmo que alguns destes pacientes possam n~o ter 

estenose fixa do colédoco term1na 1, justificamos nosso 

procedimento com base em que o risca de n~o realizar uma 

drenagem biliar é certamente maior que o de prolongar o ato 
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operatório. Alia-se a isto a baixa morbidade e mortalidade 

do procedimento no grupo estudado. 

O desenvolvimento de icterícia, colangite ou 

cirrose b .i.liar· em pacientes com colanqiopatia pancrei'itica 

crónica s~o indicaçOes absolutas de tratamento cir~rgico 

(8)(41)(65)(92)(112)(118). Já os pacientes com icteríc i.a 

recorrente ou aqueles sem hiperbilirrubinemia mas com 

fosfatase alcalina marcadamente elevada, associada ou n~o à 

dilataç~o da via biliar proximal, têm sido tratados de 

diferentes maneiras na literatura (14)(49)(106)(125). Apesar 

destas opiniOes conflitantes, acreditamos que o risco da 

deriv~ç~o cir~rgica é extremamente baixo, e recomendamos a 

sua neste grupo de pacientes. Além disso, 

pensamos que com esta conduta ocorra uma diminuiç~o do 

número de reoperaçOes dos pacientes com pancreatite crónica. 

Em um estudo (58), o indice de reoperaç~o para tratamento de 

recorr~ncia dos sintomas ou aparecimento de complicaçOes da 

pancreatite crOnica foi de 25/.. Em outro grupo estudado 

( 69)' o indice de reoperaçOes após pancreatojejunostomia 

chegou a 331... Nogueira e col. (79) admitiram que a 

associaç~o de drenagem biliar e pancreática em 54,81.. dos 

pacientes, sempre que havia compress~o da via biliar, com ou 

sem icter· i.cia, contribuiu para a baixa incid~ncia de 

reoperaç~es (22,6/.) após pancreatoje]unostomias. Em nossa 

série, apenas tr~s doentes (121..)) necessitaram reoneraçOes 

para confecç~o de anastomose biliodigestiva após derivaç~o 

pancreatojejunal. 
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Como a progress~o da pancreatite cr~nica pode 

ser extremamente rápida em rela~~o a compress~o do colédoco 

terminal, Mercadier e col. (68) preconizam a realizaç~o de 

anastomoses biliodiqestivas em caráter profilático. 

Justificam sua conduta pelo fato de que 30% de seus doentes 

desenvolveram obstru~i!lo biliar 01.1 duodenal após 

procedimentos de drenagem do sistema ductal pancreático. 

Vários trabalhos posteriores (34)(95)(119) demonstraram que 

o procedimento é seguro e eficaz, podendo ser realizado sem 

mortalidade ou morbidade significativas. Entretanto, parece 

ser mais prudente concordar com Sugerman e col. (112) que 

acreditam n~o ser necessário associar, de rotina, a drenagem 

biliar quando realiza- se uma pancreatojejunostomia. A 

escolha da combina~~o de procedimentos deve ser pela análise 

clinica, laboratorial e radiológica de cada paciente. 

A colecistostomia e a utilizaç~o de um dreno em 

T no colédoco, para tratamento da colangiopatia pancreática 

cr~nica, s~o métodos ineficazes, já que, devido á obstru~~o 

distai decorrente do processo inflamatório, em geral, 

resultam em formaç~o de fistula biliar externa cr~nica (105) 

(106). 

n papiloesfincteroplastla é inadequada no alívio 

da obstruç~o biliar decorrente da pancreatite crfinica, 

segundo várias séries (3)(105)(123). Isto ocorre porque o 

tramanho da estenose do colédoco distai ultrapassa o 

esfincter próprio do colédoco, em sua por~~o proximal 

(3)(107). Em nossa série, entretanto, um paciente com 
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estenose cu,.-ta da via bilia,.- distai ap!""esentou l""esultado 

satisfató,.-io após papiloesfincte,.-oplastia. 

Também a colecistojejunostomia é considerada 

inefetiva pai"" a muitos auto,.-es ( 26) ( 70) ( 89) • Mesmo que 

l""ecomendada po,.- cirur-qiôes com grande expe,.-iência no 

t,.-atamento ci,.-ú,.-gico da panc,.-eatite c,.-flnica ( 69) ( 79) ' 

pensamos que a colecistojejunostomia deva ser ,.-ese,.-vada pal""a 

os casos pa,.-ticularmente dificeis sob o ponto de vista 

técnico, como quando há alte,.-a~ôes inflamatórias impo,.-tantes 

no pediculo hepático, ou ainda pela p,.-esen~a de cil""cula~~o 

venosa exube,.-ante. A vantagem deste p,.-ocedimento, segundo 

seus pl""opagado,.-es (67)(78), é de ser ext,.-emamente simples e 

aboli,.- a necessidade da colecistectomia. Na ,.-ealidade, esta 

anastomose depende do di~met,.-o do dueto cistico e n~o do 

di~met,.-o da 

disso, como 

vida destes 

po,.- colangite 

anastomose colecistojejunal efetuada. Além 

trata- se de afec~~o benigna e a expectativa de 

pacientes pode se,.- longa, casos de ~xito letal 

pós-ope,.-atória podem oco,.-rer (107). Dayton e 

col. (26), em estudo sobre a eficácia da vesicula como meio 

de d!""enagem biliar, sugerem que esta seja utilizada apenas 

em doen~as malignas terminais, quando prognosticamos uma 

expectativa de vida cu,.-ta pa,.-a o paciente. Em nosso pais, 

analizando uma série de 34 pacientes submetidos a 

colecistojejunostomia, os auto,.-es (79) obse,.-va,.-am 8,81. de 

complica~ôes pós-operató,.-ias tardias. Fm dois casos ocor,.-eu 

o apa,.-ecimento de litiase da vesicula biliar, e em out,.-o 0 

dueto cistico foi obst,.-uido pelo c,.-escimento da regi~o 
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cefálica do p<}ncreas. No grupo ora estudado, utilizamos a 

colecistojejunostomia em um único caso, quando houve 

di ·f i cu l ela de técnica h.i. I o hepátic.:n. Est-e 

paciente encon ·tr·a --se assintomático 20 meses após o 

procedimento. 

A coledocoduodenoanastomose látero-lateral ~ o 

tratamento de escolha para alguns autores (11)(13)(43)(105) 

(119)(125), entretanto na colangiopatia pancreática crfinica 

esta operac;~o pode ter alguns problemas. Para sua boa 

evoluc;~o a longo prazo, esta cirurgia depende de di<}metro 

anastomótico minimo de 1,5c.:m a 2cm (4)(7)(56)(59), o que nem 

sempre é a regra na colangiopatia pancreática crfinica. Ainda 

salientamos que o duodeno pode estar comprometido no 

processo inflamatório, fazendo com que a anastomose realize

se em condic;~es precárias, e deve ser contra-indicada quando 

há obstru~~o duodenal associada (113). A eventual deisc@ncia 

de uma coledocoduodenostomia é complicac;~o extremamente 

grave, funcionando como fistula duodenal de difícil 

resoluc;~o. Acrescente-se que, possivelmente, o refluxo do 

conteúdo intestinal para uma via biliar que n~o se encontra 

adequadamente drenada, pode causar colangite (39). Embora os 

proponentes da coledocoduodenoanastomose julguem que a 

"sump syndr·ome" é mais teórica do que prática ( 4) ( 105) ( 109), 

Elliot (32) descreve casos em que houve necessidade de 

revis~o rlesta anastomose, em pacientes que tinham alimentos 

impactados no colédoco distai, além do nivel da anastomose. 

A verdadeira incid~ncia desta sindrome é dificil de 
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determinar. Madden (63) n~o observou problemas em mais de 

100 pacientes submetidos a este tipo de derivar;~o 

Marlow em b1liodiqestiva. Por 

comunicaç~o pessoal 

outro lado, Lord Smith ot 

a Jones (52) ' cita que operou 25 

doe:-?ntes com esta sindrome, todos tinham colangite e 

fostatase alcalina elevada e alguns apresentavam ictericia e 

pancreatite associada. Em uma série de 175 pacientes 

submetidos a 

estenose da 

coledocoduodenostomia (27), 

anastomose e subsequente 

a incid~ncia 

colangite foi 

de 

de 

aproximadamente 2/.. Utilizamos a coledocoduodenostomia em 4 

ocasihes, justamente quando a via biliar estava dilatada e 

de paredes espessadas, e n~o havia comprometimento 

duodenal. Todavia a nossa preter~ncia, 

autores (20)(70)(123), recai sobre a 

término-· I a ter a 1 em isolada. 

associado à colecistectomia, permite 

como a de outros 

hepaticojejunostomia 

Este procedimento, 

drenagem biliar 

dependente e total, eliminando 

aparec1mr=n ·to da "sump syndrome". 

a possibilidade do 

Na eventualidade do 

aparecimento pós- operatório de fistula biliar-, esta, em 

geral, tem Pvolur;~o benigna, já que o jejuno utilizado para 

a confer;~o da anastomose está ·fora do tr~nsito digestivo. 

Alguns autores (5)(114)(120) t~m mencionado que 

as hepat1cojejunostomias s~o operaçt'Jes que conduzem ao 

i11cirlência de úlcera péptica pós-operatória. aumento da 

Apesar de 

b .i le inibe 

ler sido demonstrado, experimentalmente, que a 

a atividade péptica ( 114 ) , este fato ainda n~o 

foi provado "in vivo". A experi~ncia registrada na 



literatura 1nlernacional, com as reconstru~e!es biliares, 

ut . .i 1 izando- c;p a l ~as isoladas que afastam a secre~~o biliar 

du trato d1qestivo super~or é 1mensa (9)(23)(89)(108), e a 

ausPnr i ,1 da b i le no estemaqo, atuando como solu~~o tamp~o, 

n~o aumenta a 1nc1d~ncja de úlcera péptica (22)(55)(108). 

fk r· esc en te- se QUE' exj.stem documentos identificando, 

experimentalmente, os efe1tos deletérios do refluxo biliar 

muLosa gástrica (115). Nos 18 pacientes em que 

Qfetuamos hepaticojejunostomias, n~o observamos complica~~o 

pós- operatória imediata em nenhum deles. Também n~o notamos 

o aparecimento de úlcera péptica. Vale ressaltar· que n~o 

realizamos 

ambttlat.or· ial 

investiga~~o especifica no acompanhamento 

destes doentes em relac;~o a patologia 

gastroduodenal. 

Em nossa casuistica, a maioria dos pacientes 

apresentava dilata~~o ductal pancreãtica suficiente para ser 

submetido a pdncrcatojejunostomia. Todavia, em um caso que a 

doenc;a. se apresentava principalmente na regi~o cefálica do 

pancreas, e o restante do sistema ductal era fino, optamos 

pela qaslroduodenopancreatectomia cefálica. Nos ú·l timos 

anos, vários grupos (37)(44)(45) têm dado atenc;~o especial à 

cluodcnopancr eatectomia cefálica no tratamento cirúrgico da 

panrreatJte cren1ca. Esta técnica, além de eliminar o que 

pode ser o foco prinLipal da doenc;a e aliviar a obstruc;~o 

b1Jiar, uterece perspect1va de manut.enc;~o da 

endócrina P cx6cr1na através da preserva~~o do corpo e cauda 

da gl3ntlula. Outros autores (112)(119) têm chamado aten~~o 
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de que a pr·esenc;a de obs tr-UI;~o biliar- e/ou duodenal 

significa que a doenc;a glandular- esteja t~o avanc;ada a ponto 

de necessitar a r · cmo~~o da cabec;a do p~ncreas. 

O imporlant~ de ser ressaltado é 

diaqnóst1co de colangiopatia 

deve (~S ta r- suficientemente pr-epar-ado 

que o cirurgi~o em 

pancreàtica crOnic a 

para realizar com 

sequranc;a qualquer procedimento de ressecc;~o ou derivac;~o 

pancreática de acordo com o caso em tela, sabendo que a 

colangiopatia é apenas uma das múltiplas complicac;~es desta 

patologia desafiadora e, por isso mesmo excitante, que é a 

pancreatite crOnica calcificante. 
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Fiq. 10 oper-atória de DPT cefálica onde se observa 

importante fibrose causando estenose do colédoc-o 1ntra-

r>anc r c.'l t :te. o [~m par :LE'tlte COm pSE'IHJOClStO Cl--:>fál.lCO. 
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5. CONCLUSCJES 

Em uma série de 91 pacientes portadores de 

pancreatite crOnica calc1ficante tratados cirurgicamente e 

de forma consecut1va, verificou-se a frequ~ncia de 27,5/. de 

colangiopatia pancreática crônica, cujo aspecto radiológico 

mais frequente foi o tipo I da classifica~~o de Caroli e 

Nora, representando 76/. dos achados colangiogràficos, e a 

dosagem sérJca de fosfatase alcalina pré-operatória nestes 

doentes obteve média de 532 U/1, concluindo-se que: 

(~) a colangiogratia endoscópica ou intra-

ope1· a tór- i a e a dosagem de fosfatase alcalina sé rica s~o 

métodos efica7es no diagnóstico de colangiopatia pancreàtica 

crônica. 

U) a hepaticojejunostomia término-lateral em 

al~a isolada foi um procedimento seguro no tratamento da 

colangicJpatid, tanto que n~o se observou o aparecimento de 

fistula no pós- operatório e n~o houve mortalidade com esta 

téc nica. 

C) a coledocoduodenostomia, apesar do número 

peque110 de casos em que foi realiznda nesta sér1e, mostrou 

que pode ser r~mpregada nesta situa~~o com resultados 

satisfatórios. 
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t.. HESUMO 

E.m uma série de pacientes submetidos a 

por- pancr-eatite cr·ftnica, 25 (27,5%) 

desenvolver-am como complica~;~o n~o-metaból ic a a 

colangiopatia pancreática crOnica. 

Onze pacientes apresentaram-se ictéricos à 

admiss~o hospitalar e em dois observou-se vesícula palpável 

ao exame> ·f i. si co. Dois doentes inter-nar-am com quadr-o c I ínico 

tlpico de colangite. 

O dado laboratorial mais importante nesta série 

foi a hipcr-fosfatasemia alcalina persistentemente elevada, 

com média de 532 U/1. 

A estenose tipo I, 

ter-minal, o aspec to 

pac1entes deste gr-upo. 

Em sele doentes a 

estava associada à pr-esen~;a 

p3ncreas, nus outros casos 

longo afilamento do colédoco 

r-adiológico obser-vado em 19 

compr-ess~o do colédoco distai 

de pse udoci s tos na cabe~a do 

consider-ou- se que a pr-esen~a de 

calcificaç~es e/ou fibr-ose eram r-espon s áveis pela obstr-u~~o. 

Pt hepa ticoJ eJ unos tomia em Y de Houx foi o tipo de 

pacientes, sendo que em 16 deles 

foi t.ér-mtno- lat~r-rtl. A coledocoduodenoanastomose látero-

lateral foi utilizada em 4 situa~;~es. N~o houve mor-talidade 

pós- uperatór-Ja imediata 

a drenaqcm biliar-. 

n~ste grupo de pacientes submetidos 
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O acompanhamento médio destes doentes foi de 4,6 

anos, e no momento deste relato 20 pacientes encontram-se 

vivos . A mortalidade a 

progress~o da doen~a de 

biliodiqestiva . 

longo prazo de 20% foi atribuida à 

base e n~o à falha da anastomose 

64 



65 



7. SUMMARY 

ltl a Lonsl?cut1ve surgical ser.i.es of 91 patients 

w i t h c h r un 1. c c~lcifytng pancreatitis, 25 (27,5/.) presented 

with chronic pancreatic cholangiopathy. 

Elev~n pat1ents presented with jaundice and two 

had a palpable gallbladder. Two others had features 

suggestive of cholangitis. 

Tl1e most relevant laboratory datum in the series 

was a persistently high serum alkaline phosphatase levei, 

averaging 532 U/1. 

Long taper·ing of the terminal common bile duct 

(Type I stenosis) was the characteristic radiological sign 

in 19 of our patients. 

In seven o f the 25 cases compression o f the 

terminal bile duct was due to the presence of pseudocysts in 

the head the pancreas, and in the others it was 

considered 

o f 

to be due to calcification and/or fibrotic 

nodules caused by chronic pancreatitis. 

Hepaticojejunostomy-en-Y was the type of drainage 

chosen in 17 cases, and an end-to-side technique was used in 

16 patients. Side- to- side choledocoduodenostomy was 

performed Jn f ou r cases. There was no immediate 

postoperative mortality atrributable to the biliary drainage 

pr·ocedure 1n th1s group of patientes. 
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Cln fol .I ow- up (mean duration 4,6 years), 20 

pa tü:~nt•; .::~re a 1 i ve at the time o f this report. The 1 ong term 

mortalit:y rate (20/.) was attributable to progression of the 

underlying dlsease and not to the failure of the biJiary-

digestivc anastomosis. 
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