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• Doença crônica, rara e benigna.

• Aumento focal ou difuso do pâncreas, tornando-o

caracteristicamente fibrótico e inflamatório, cuja clínica se

assemelha bastante com o carcinoma de pâncreas.

• Acomete em maioria homens de meia idade.

Apresentar um caso clínico de um paciente com PAI e analisar

os aspectos relacionados à patologia.

• Paciente R.V.S., sexo masculino, 63 anos, com icterícia,

perda de peso, acolia fecal, colúria e prurido.

• Tomografia de abdome e Colangiorressonância que

evidenciaram dilatação de vias biliares intra e extra-

hepáticas, abaulamento da cabeça do pâncreas e aumento do

calibre do hepatocolédoco.

• Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica mostrou

dilatação de Vias Biliares e afilamento de colédoco distal.

• Doença inflamatória fibrótica sistêmica rara, que afeta não

apenas o pâncreas, mas também órgãos como ducto biliar,

glândulas salivares, retroperitônio e linfonodos.

• Os órgãos acometidos por essa doença apresentam

infiltrado linfoplasmocitário rico em células IgG4-

positivas, de modo ao processo inflamatório responder de

forma satisfatória à corticoterapia.

• Dividida em esclerosante linfoplasmocitária ou com lesão

granulocítica, que diferem com relação à sorologia,

demografia, acometimento de outros órgãos e recidivas.

Por ser uma doença incomum, o diagnóstico de PAI muitas

vezes é realizado através do anatomopatológico e do imuno-

histoquímico. Portanto, é imprescindível a suspeição desta

doença durante os achados intra-operatórios na tentativa de

reduzir a incidência de realização de cirurgias de maior

morbidade.

• Duodenopancreatectomia com derivação biliodigestiva e

biópsias múltiplas, revelando volumoso tumor de cabeça de

pâncreas, multinodular, com extravasamento grosseiro da

sua cápsula e extensão para corpo e cauda do mesmo;

colédoco dilatado e endurecido, medindo aproximadamente

1 cm de diâmetro e nódulo hepático no segmento III.

• Histopatológico: pancreatite crônica com denso infiltrado

linfoplasmocitário com eosinofilia, focos de flebite e fibrose

intensa periductal e periacinar

• Estudo imunológico corroborou o diagnóstico de PAI.

• Uso de prednisolona: resolução completa do quadro clínico.

Figura 01: Massa Sólida na Cabeça do Pâncreas
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