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Pancreatite Crônica

�� ÁÁlcool            70%lcool            70%
�� IdiopIdiopááticatica 20%20%
�� Outras: Outras: 
�� Fibrose cFibrose cíísticastica
�� HipertrigliceridemiaHipertrigliceridemia
�� NeoplasiaNeoplasia
�� RessecRessecçção pancreão pancreááticatica
�� FamiliarFamiliar
�� Anomalias congênitasAnomalias congênitas
�� TropicalTropical
�� AutoAuto--imuneimune
�� Defeitos Defeitos gengenèèticosticos

Etiologia



Pancreatite crônica

Clínica

�� DorDor
�� NNááuseasuseas
�� VômitosVômitos
�� DisfunDisfunçção endão endóócrinacrina
�� DisfunDisfunçção exão exóócrinacrina



Pancreatite crônica

Dor
�� EpigastroEpigastro
�� IrradiaIrradiaçção para o dorsoão para o dorso
�� Associado com Associado com ingestaingesta oraloral
�� Melhora com flexão anteriorMelhora com flexão anterior
�� Principal indicaPrincipal indicaçção cirão cirúúrgicargica



Disfunção endócrina

�� DiarrDiarrééiaia
�� EsteatorrEsteatorrééiaia (gorduras, vitaminas)(gorduras, vitaminas)
�� Perda de pesoPerda de peso
�� Melhora com flexão anteriorMelhora com flexão anterior
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Diagnóstico







Pancreatite crônica
Indicação cirúrgica:

�� DorDor
Não responde a tratamento não cirNão responde a tratamento não cirúúrgicorgico
HospitalizaHospitalizaçções ões frequentesfrequentes
�� Efeito de fibrose progressiva de estruturasEfeito de fibrose progressiva de estruturas
ObstruObstruçção duodenal sintomão duodenal sintomááticatica
ObstruObstruçção colônica sintomão colônica sintomááticatica
ObstruObstruçção de veia esplênica (hipertensão porta)ão de veia esplênica (hipertensão porta)
�� Efeitos da ruptura do ductoEfeitos da ruptura do ducto
PseudocistoPseudocisto persistente ou sintompersistente ou sintomááticotico
FFíístula pancrestula pancreááticatica
Ascite pancreAscite pancreááticatica
�� Suspeita de câncer do pâncreasSuspeita de câncer do pâncreas



Pancreatite crônica
Cirurgias:
�� Procedimentos de Drenagem ductalProcedimentos de Drenagem ductal
PancreatojejunostomiaPancreatojejunostomia longitudinallongitudinal
Procedimentos de Procedimentos de PartingtonPartington--RochelleRochelle e e PuestowPuestow
�� Procedimentos de drenagem e ressecProcedimentos de drenagem e ressecçção combinadaão combinada
DuodenopancreatectomiaDuodenopancreatectomia
PancreatojejunostomiaPancreatojejunostomia longitudinal e resseclongitudinal e ressecçção subtotal da ão subtotal da 
cabecabeçça do pâncreas a do pâncreas (Procedimento de (Procedimento de FreyFrey))
RessecRessecçção da cabeão da cabeçça do pâncreas com preservaa do pâncreas com preservaçção do duodeno ão do duodeno 
(Procedimento de (Procedimento de BegerBeger))
�� Procedimentos de ressecProcedimentos de ressecçção puraão pura
PancreatectomiaPancreatectomia total com total com autotransplanteautotransplante de ilhotasde ilhotas
�� Procedimentos Procedimentos neuroablativosneuroablativos
EsplancnicectomiaEsplancnicectomia tortoráácicacica

















Obrigado!


