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Resumo  

Introdução. A pancreatite autoimune, no contexto de doença associada a imunoglobulina G4, é 

uma entidade recentemente reconhecida e, por esse motivo, frequentemente 

subdiagnosticada. Esta patologia pode mimetizar diversas entidades, entre as quais o cancro 

pancreático, que é o seu principal diagnóstico diferencial. Por este motivo é crucial estabelecer 

uma abordagem diagnóstica cuidadosa pois a sua terapêutica e prognóstico são completamente 

distintos. 

Objetivos. Com o objetivo de salientar alguns dos aspetos mais relevantes que abrangem este 

tema, é feito o relato de um caso clínico, facultando um exemplo objetivo daquilo que é a prática 

clínica que envolve estes doentes. A propósito deste caso, foi realizada uma revisão 

bibliográfica, cujo intuito é realçar a importância do diagnóstico desta patologia. 

Métodos. A pesquisa bibliográfica foi efetuada mediante a consulta de artigos científicos 

acedidos, maioritariamente, através da base de dados informatizada PubMed. Não foram 

impostas restrições quanto à data de publicação mas, sempre que possível, foi dada preferência 

a artigos mais recentes e em conformidade com o atual estado da arte. Também foi realizada 

uma consulta manual de bibliografias nos artigos designados para referências adicionais. No que 

concerne a informação relativa ao caso clínico, esta foi obtida através da consulta do registo 

médico eletrónico do Centro Hospitalar do Porto. 

Conclusões. O caso clínico apresentado evidencia como um elevado grau de suspeição é 

essencial para o diagnóstico de pancreatite autoimune, sendo fulcral a exclusão prévia de cancro 

pancreático. Uma vez estabelecido o diagnóstico, foi proposta a instituição de corticoterapia ao 

doente. No entanto, este acabou por a rejeitar. Dado o atual desenvolvimento de atrofia 

pancreática, coloca-se a questão se esta poderia ter sido evitada, caso o doente tivesse aceite o 

tratamento. Futuramente, uma maior consciencialização desta doença, aliada a uma melhor 

compreensão do seu curso clínico, poderá resultar num impacto significativo ao nível dos 

cuidados de saúde. 

Palavras-chave: 

• Pancreatite 

• Doenças autoimunes 

• Imunoglobulina G 
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Abstract  

Introduction. Autoimmune pancreatitis, in the context of immunoglobulin G4-associated 

disease, is a newly recognized entity and therefore often underdiagnosed. This pathology can 

mimic several entities, including pancreatic cancer, which is the main differential diagnosis. For 

this reason, it is crucial to establish a careful diagnostic approach because its therapeutics and 

prognosis are completely different. 

Objectives. In order to highlight some of the most relevant aspects that cover this topic, a case 

report is presented, providing an objective example about the clinical practice that involves 

these patients. Regarding this case, a bibliographic review was carried out, whose purpose is to 

demonstrate the importance of the diagnosis of this pathology. 

Methods. The bibliographical research was carried out by means of the consultation of scientific 

articles accessed, mainly, through the computerized database PubMed. No restrictions were 

imposed on the date of publication but, whenever possible, preference was given to newer 

articles and in accordance with the current state of the art. Manual bibliographies were also 

carried out on the articles designated for additional references. Regarding the information 

related to the clinical case, it was obtained by consulting the electronic medical record of Centro 

Hospitalar do Porto. 

Conclusions. The clinical case presented evidences how a high degree of suspicion is essential 

for the diagnosis of autoimmune pancreatitis, being crucial the previous exclusion of pancreatic 

cancer. Once the diagnosis was established, the institution of corticotherapy was proposed to 

the patient. However, he rejected it. Given the current development of pancreatic atrophy, the 

question arises whether this could have been avoided if the patient had accepted the treatment. 

In the future, increased awareness of this disease, combined with a better understanding of its 

clinical course, may result in a significant impact on health care. 
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Introdução  

Desde o início do século XXI que a doença associada a imunoglobulina G4 (DA-IgG4) tem 

vindo a suscitar particular atenção clínica e científica. Esta corresponde a uma condição fibro-

inflamatória sistémica, multiorgânica, com achados histopatológicos similares nos órgãos 

envolvidos como sejam a presença de um denso infiltrado linfoplasmocítico rico em células 

plasmáticas IgG4 positivas, fibrose típica e, frequentemente, concentrações séricas elevadas de 

imunoglobulina G4 (IgG4)  1-3. No entanto, a sua patogénese continua por esclarecer. 

O reconhecimento desta doença como condição sistémica remonta a 2003, quando 

manifestações extrapancreáticas foram identificadas em pacientes com pancreatite autoimune 

(PAI) 4,5.  

A PAI é uma forma singular de pancreatite crónica sendo, atualmente, classificada em 

dois subtipos: pancreatite esclerosante linfoplasmocítica - tipo I, e pancreatite ducto-central 

idiopática - tipo II. Enquanto que a primeira é a manifestação pancreática da DA-IgG4, a segunda 

é um distúrbio específico do pâncreas  6-9. 

Não obstante o espetro alargado da DA-IgG4, a PAI tipo 1 é considerada como uma 

manifestação orgânica prototípica desta patologia podendo ocorrer de forma exclusiva ou, por 

outro lado, de forma síncrona ou metácrona com manifestações noutros órgãos 2. Apesar do 

padrão histopatológico da PAI ser patognomónico, nem sempre é possível recorrer a este meio 

dada a dificuldade na obtenção de amostras através de biópsia pelo que o diagnóstico é 

frequentemente baseado na combinação de critérios imagiológicos, serológicos, envolvimento 

de outros órgãos, histopatológicos e resposta a corticoterapia 8,10,11.  

No que diz respeito às manifestações clínicas, esta patologia pode mimetizar diversas 

entidades, entre as quais o cancro pancreático (CaP), que é o principal diagnóstico diferencial 

da PAI tipo 1, especialmente naquela com acometimento focal 12. Por este motivo é crucial 

estabelecer uma abordagem diagnóstica cuidadosa pois a sua terapêutica e prognóstico são 

completamente distintos. Desta forma, um diagnóstico errado pode culminar numa resseção 

pancreática desnecessária ou, inversamente, em atraso na realização de cirurgia 

potencialmente curativa. Assim, diferenciar a DA-IgG4 de outras entidades clínicas é geralmente 

desafiador, mas crucial. 

Com o objetivo de salientar alguns dos aspetos mais relevantes que abrangem este 

tema, é feito o relato de um caso clínico, facultando um exemplo objetivo daquilo que á a prática 

clínica que envolve estes doentes. Adicionalmente, sucede-se uma revisão bibliográfica, cujo 
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intuito é realçar a importância do diagnóstico da DA-IgG4, nomeadamente no que concerne ao 

seu acometimento pancreático. 

Métodos  

A pesquisa bibliográfica foi efetuada mediante a consulta de artigos científicos acedidos, 

maioritariamente, através da base de dados informatizada PubMed. Como palavras-chave, 

foram empregues termos da linguagem documental Medical Subject Headings (MeSH), 

nomeadamente “pancreatitis”, “immunoglobulin G” e “autoimmune diseases”. Para efeitos de 

seleção dos resultados da pesquisa, apenas se consideraram artigos em língua inglesa, 

portuguesa e espanhola relativos à DA-IgG4, com foco na PAI tipo 1. Não foram impostas 

restrições quanto à data de publicação mas, sempre que possível, foi dada preferência a artigos 

mais recentes e em conformidade com o atual estado da arte. Também foi realizada uma 

consulta manual de bibliografias nos artigos designados para referências adicionais. 

No que concerne a informação relativa ao caso clínico, esta foi obtida através da 

consulta dos registos médico eletrónicos, mediante aprovação prévia da Comissão de Ética do 

Centro Hospitalar do Porto (Anexo 2). 

Descrição do caso 

Doente do sexo masculino, 59 anos, caucasiano, com antecedentes clínicos de 

hipertensão arterial controlada. Medicado com candesartan e alprazolam. Sem hábitos 

alcoólicos atuais ou pregressos. Sem antecedentes familiares relevantes.  

Foi internado no Centro Hospitalar no Porto, em 2013, por quadro de dor epigástrica 

com irradiação para os quadrantes superiores do abdómen e intensidade de 5 numa escala de 

0 a 10, prurido e icterícia com 15 dias de evolução. Ao exame físico, apresentava-se com icterícia 

das escleróticas, apirético e com desconforto à palpação nos quadrantes superiores do 

abdómen. 

Anteriormente ao seu internamento, foi realizada uma tomografia computorizada (TC) 

abdominal que revelou um aumento difuso do pâncreas, com perda da habitual lobulação dos 

seus contornos, hiporrealce difuso e uma área nodular heterogénea na porção cefálica. 

Adjacente à região cefalopancreática, foi observada compressão do colédoco à qual se associava 

ectasia das vias biliares intrahepáticas, sem estigmas de litíase. As imagens da TC realizada 

encontram-se representadas na Figura 1 e 2. 
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Neste contexto, no Serviço de Urgência, realizou estudo analítico que revelou padrão de 

colestase marcado com hiperbilirrubinémia à custa da bilirrubina conjugada, hiperglicemia e 

valores de lípase e amilase normais (Tabela 1). 

Tabela I - Resultados analíticos alterados (Bioquímica) 

Bioquímica Valores obtidos Valor de referência 

Glicose 236 mg/dL 70-105 mg/dL 

Bilirrubina total 3,65 mg/dL 0,2-1,0 mg/dL 

Bilirrubina direta 3,08 mg/dL 0-0,2 mg/dL 

AST 90 10 – 34 U/L 

ALT 292 10 – 44 UL 

Fosfatase alcalina 345 U/L 45-122 U/L 

γ-GT 371 U/L 10-66 U/L 

AST: Aspartato aminotransferase 
ALT: Alanina aminotransferase 
 γ-GT: γ-glutamiltranspeptidase. 

 

 Para esclarecimento adicional das alterações imagiológicas e analíticas foi requisitada 

uma colangiopancreatografia por ressonância magnética (CPRM) que, para além de confirmar 

os achados da TC, demonstrou atraso difuso da captação do produto de contraste, presença de 

um halo hipointenso peripancreático e um canal pancreático principal sem alterações. 

Figura 1 – TC (Plano axial). Pâncreas globoso, com 
realce parenquimatoso ligeiramente inferior ao 
esperado. 

Figura 2 – TC (Plano axial). Região cefalopancreática 
heterogénea. 
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Perante estes achados clínicos, laboratoriais e imagiológicos, foi realizado novo estudo 

analítico do qual se destacavam uma marcada elevação da subclasse das IgG4, com valores sete 

vezes acima do normal, bem como um ligeiro aumento dos ANA e marcadores tumorais dentro 

da normalidade (Tabela 2).  

 
Tabela II - Resultados analíticos alterados (Imunologia) 

Imunologia Valores obtidos Valor de referência 

IgG4 660 mg/dL 7-89 mg/dL 

ANA 1/80 <1/80 

ANA: Anticorpos anti-nucleares. 

  Foi então realizada uma ultrassonografia endoscópica (USE) que confirmou a 

heterogeneidade da região cefalopancreática com o esboço de um nódulo cujo maior diâmetro 

era de 40mm (Figura 5), tendo sido também realizada punção aspirativa por agulha fina (PAAF) 

que mostrou marcada infiltração linfoplasmocítica, fibrose estoriforme e flebite obliterativa sem 

células malignas (Figura 6). 

 
Figura 5 – USE. Região cefalopancreática heterogénea com esboço de nódulo. 

Figura 3 – RMN (Plano axial). Presença de halo 
hipointenso peripancreático. 

Figura 4 – RMN (Plano axial). Área nodular heterogénea 
cefalopancreática. 
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A restante investigação clínica não demonstrou envolvimento de outros órgãos para 

além do pâncreas. 

Foi então assumido o diagnóstico de PAI tipo 1 e proposta terapia com corticosteroides 

(CE) que o doente recusou. 

Durante o internamento verificou-se uma regressão espontânea, quer clínica, quer 

analítica, com normalização das enzimas de colestase. Cinco anos após o episódio agudo, o 

doente apresenta franca atrofia pancreática particularmente na região corpo-caudal, onde o 

parênquima se apresenta reduzido a fina lâmina sem evidência de lesões expansivas ou 

dilatação do canal pancreático principal (Figura 7). 

 

 Como consequência desta atrofia apresenta insuficiência pancreática exócrina 

diagnosticada pelo doseamento de elastase pancreática nas fezes (Tabela 3), pelo que faz 

Figura 6 – Fragmento da PAAF. Intenso infiltrado linfoplasmocítico com flebite obliterativa. H&E 200x (A) e H&E 40x  
(B). 

H
&

H
&

A B 

Figura 7 – RMN. Plano axial (A) e plano coronal (B). Atrofia pancreática particularmente na região corpo-caudal, 
onde o parênquima se apresenta reduzido a fina lâmina. 
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suplementação farmacológica com enzimas pancreáticas. Tem também Diabetes Mellitus 

(Tabela 3), pelo que está medicado com insulina. 

Tabela III - Resultados analíticos alterados atualmente (Bioquímica e Fezes) 

Bioquímica Valores obtidos Valor de referência 

Glicose 120 mg/dL 70-105 mg/dL 

Fezes                                                                                      Valores obtidos Valor de referência 

Elastase pancreática 1 37 ug/g >200 ug/g 

 

  Mantém, à data, ausência de sintomatologia de pancreatite crónica (como dor e 

esteatorreia) e um nível nutricional adequado. 

Discussão  

Epidemiologia  

Inicialmente, a PAI sofria de falta de definições, nomenclatura incompleta e 

desconhecimento de clínicos e patologistas. 

Embora se trate de uma entidade clínica incomum, de distribuição mundial, os valores 

de incidência e prevalência relativos à PAI não são conhecidos com precisão pois trata-se de 

uma patologia geralmente subdiagnosticada. No entanto, estudos epidemiológicos realizados 

em países orientais, apontam para a possibilidade da sua incidência e prevalência poderem estar 

em crescimento 13. 

Apesar da precariedade de dados epidemiológicos, foi estimado que a PAI 

corresponderia a cerca de 2% a 10% dos pacientes com pancreatite crónica 13-15.  

Dado o seu possível confundimento com CaP, é pertinente a obtenção de dados 

epidemiológicos que permitam identificar a magnitude desta questão. Desta forma, 

recentemente, Van Heerde et al reportaram que a prevalência de doença benigna em pacientes 

submetidos a pancreatoduodenectomia para presumível malignidade foi de 8,4%, cerca de um 

terço atribuível à PAI, sugerindo que a medição dos níveis de IgG4 e uso sistemático de critérios 

de diagnóstico são recomendados a cada candidato a esta cirurgia, quando não houver 

comprovação histológica de malignidade 16. Estes dados são concordantes com os de outro 

estudo, em que aproximadamente 2% a 3% das pancreatoduodenectomias realizadas na 

América do Norte por suspeita de CaP resultaram num diagnóstico histológico de PAI 17. 
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Com o objetivo de avaliar o perfil clínico de pacientes com PAI, em 2011, foi realizado 

um estudo multicêntrico internacional, envolvendo 8 países. Neste verificou-se que cerca de 

dois terços dos pacientes com PAI tipo 1 tinham idade igual ou superior a 50 anos. Constatou-

se ainda uma predominância do sexo masculino (65%) e da raça caucasiana (88%) 18. 

No entanto, a epidemiologia da DA-IgG4 requer uma definição adicional que permita 

uma compreensão mais completa da doença. 

Apresentação clínica 

O diagnóstico diferencial da PAI com CaP é, frequentemente, difícil com base na sua 

apresentação clínica. A apresentação inicial mais frequente da PAI é na sua fase aguda 8. A 

icterícia obstrutiva apresenta-se o sintoma inaugural mais frequente da PAI tipo 1, seguido pela 

dor abdominal. Dor abdominal severa é rara mas a maioria dos pacientes queixam-se de 

desconforto abdominal. Ocasionalmente, pode apresentar-se com achados compatíveis com 

pancreatite aguda 18-21. Sintomas consumptivos não são comuns 8. Ao exame físico, esta 

patologia pode ainda apresentar-se com uma massa abdominal palpável.  

As manifestações extrapancreáticas são importantes pistas diagnósticas de PAI e, por 

isso, uma detalhada revisão da história médica pregressa e atual é essencial. O envolvimento 

biliar representa a manifestação extrapancreática mais comum, embora clinicamente seja difícil 

dissociar este da PAI, uma vez que resultam num quadro semelhante. A tumefação das glândulas 

salivares também é uma característica notável da natureza sistémica desta doença, estando 

presente num número considerável de casos 19. Apesar das manifestações referidas serem as 

mais comuns, existem outros órgãos cujo envolvimento é consistentemente documentado no 

contexto da DA-IgG4, podendo estar presentes à apresentação estigmas de doença renal, 

oftalmológica, vascular, pulmonar e tiroideia. Este assunto será abordado na secção 

‘Envolvimento de outros órgãos’. 

A raridade da patologia e a falta de especificidade da clínica faz com que o seu 

diagnóstico seja na maior parte dos casos moroso e baseado num elevado grau de suspeição. 

Critérios de diagnóstico 

Ao longo do tempo, foram propostos diversos critérios com o intuito de criar um 

algoritmo diagnostico que eficazmente conseguisse diferenciar a PAI do CaP, usando métodos 

não invasivos. Estes critérios incluem os da Sociedade Japonesa do Pâncreas 22, os Critérios 

Coreanos 23, Critérios Asiáticos 24 e os critérios Hisort 11. Mais recentemente, em 2011, foi criado 
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um consenso multidisciplinar, o consenso internacional de critérios diagnósticos (CICD) para a 

PAI, que definiu as guidelines da Associação Internacional de Pancreatologia 8. 

De facto, estas últimas têm revelado um bom desempenho diagnóstico. Em 2014, foi 

realizado um estudo no Taiwan com o objetivo de determinar a acuidade diagnóstica destas 

guidelines, focando-se na capacidade de diferenciar a PAI tipo 1 do CaP.  Concluiu-se que a 

sensibilidade, especificidade e precisão das guidelines do CICD são superiores aos critérios 

HISORt e asiático 12.As guidelines do CICD teriam então um melhor desempenho diagnóstico em 

relação aos critérios propostos anteriormente. Estes dados são compatíveis com os encontrados 

noutros estudos que também constataram que os CICD tinham a melhor capacidade de 

diagnóstico em termos de precisão 25 e que, dos cinco critérios propostos, o CIDC seria o mais 

sensível e útil para o diagnóstico de PAI 26. 

A importância destas guidelines está no facto de permitirem flexibilidade no diagnóstico, 

providenciando múltiplas alternativas possíveis conforme a informação disponível, com o 

objetivo de permitir um diagnóstico definitivo ou provável da PAI. O diagnóstico é, assim, 

frequentemente baseado na combinação de critérios imagiológicos, serológicos, envolvimento 

de outros órgãos, histopatológicos e clínicos (resposta a corticoterapia). 

Imagiologia 

A TC e a ressonância magnética (RMN) são as modalidades de imagem principais para 

avaliação do parênquima pancreático e desempenham um papel essencial no diagnóstico da 

PAI. Frequentemente, são as primeiras pistas que aumentam a suspeita de PAI ou CaP. Segundo 

o CICD, o aumento difuso do pâncreas com atraso da captação de contraste é considerado um 

achado típico, considerando um aumento segmentar/focal como um achado indeterminado 8. 

No entanto, numa metanálise de 2015, apesar de predominar o tipo difuso como seria de 

esperar, foi possível observar uma grande proporção do tipo focal. Isto pode ser atribuído ao 

facto de cerca de um terço dos pacientes terem o diagnóstico de PAI após cirurgia e os pacientes 

com o tipo focal tenderem a ser sujeitos a cirurgia por suspeita de malignidade. A maioria das 

lesões do tipo focal são localizadas na cabeça do pâncreas, causando grande dificuldade no 

diagnóstico diferencial com CaP 19. 

Outro achado frequentemente observado é a presença de halo peripancreático 

hipodenso na TC 19. 

A imagiologia do ducto pancreático através da CPRM foi adotada pelo CICD como uma 

importante evidência diagnóstica. Estenoses múltiplas e longas foram reconhecidas como a 

principal manifestação enquanto a dilatação do ducto pancreático foi reconhecida como uma 
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rara manifestação 8. Este facto é corroborado pela mesma metanálise, na qual 68% dos 

pacientes apresentavam estenose do ducto pancreático enquanto que apenas 13,8% 

apresentavam dilatação 19.  

No que diz respeito a estabelecer um diagnóstico de PAI, a imagiologia do parênquima 

e do ducto pancreático complementam-se. Quando são observados os achados típicos de PAI, 

qualquer outro critério adicional pode ser usado para confirmar o diagnóstico definitivo de 

PAI, sem ser necessário recorrer obrigatoriamente à obtenção de espécimes (Anexo 1). 

Serologia 

As concentrações séricas de IgG4 podem ser úteis para distinguir a PAI de CaP, sendo 

uma importante evidência de PAI de acordo com o CICD 8. Este é o único marcador serológico 

recomendado, segundo estas guidelines, sendo a sua elevação marcada no soro, maior que duas 

vezes o limite superior do normal, fortemente sugestiva de PAI quando associada a icterícia 

obstrutiva e tumefação pancreática difusa. Uma vez que os valores limite de IgG4 no soro variam 

consoante o laboratório, normalmente estando entre os 130mg/dl e os 140mg/dl, é considerada 

a relação acima do valor normal e não o seu número absoluto. 

Inicialmente, quando se associou que a PAI estaria relacionada com concentração sérica 

elevada de IgG4, acreditava-se que este marcador era altamente sensível e específico para a PAI 

27. No entanto, atualmente, sabe-se que a sobre-expressão de IgG4 não é exclusiva da doença 

associada à IgG4, podendo ser observada noutras patologias, incluindo o CaP e até mesmo numa 

pequena minoria da população sem doença  28. Ghazale et al observaram que cerca de 10% dos 

pacientes com CaP tinham elevações ligeiras de níveis de IgG4 (elevações inferiores a duas vezes 

o limite superior do normal) assim como 5% da população 29. Além disso, estudos recentes têm 

verificado que nem todos os pacientes com diagnóstico de PAI têm níveis aumentados de IgG4 

no soro 30,31. Num estudo multicêntrico envolvendo 731 pacientes, a prevalência da elevação 

dos níveis de IgG4 sérica na PAI tipo 1 histologicamente confirmada era apenas 63% 18. 

Adicionalmente, segundo uma metanálise de 2016, constatou-se que apesar de este marcador 

ter uma boa especificidade de cerca de 94%, a sua sensibilidade é relativamente baixa, com 

valores de 74%, para diagnosticar a PAI 32. Desta forma, a concentração de IgG4 no soro não 

pode ser usada isoladamente para fazer um diagnóstico firme ou diferenciar de outras doenças. 

Nos pacientes com elevação entre uma a duas vezes o valor superior do normal, informação 

clínica adicional é vital para fazer um diagnóstico correto 33. 

Com o objetivo de aumentar a sensibilidade diagnóstica, Song et al. propuseram 

combinar a quantificação serológica de IgG4 com a de IgG em vez de só a primeira, 
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isoladamente. Concluíram que de facto a quantificação combinada da IgG sérica total e da IgG4 

pode aumentar a sensibilidade diagnóstica, sem sacrificar a especificidade quando comparadas 

com os resultados da quantificação isolada de IgG4. Adicionalmente, o estudo demonstrou que 

a quantificação de autoanticorpos, nomeadamente os ANA e o fator reumatoide (FR) não 

apresentavam benefício adicional quando combinados com a IgG e a IgG4 34. Segundo o CICD, a 

elevação de IgG, IgG4 e ANA é frequentemente observada na PAI. No entanto, a elevação de 

cada um destes marcadores tem sido visto noutras patologias. Quando todos estes marcadores 

são quantificados, a sua falsa positividade pode ser significativamente elevada, até 40% 8. 

Segundo um estudo realizado em 2014, foi demonstrado que o uso combinado dos 

níveis serológicos de IgG4 (>280mg/dl) e CA19.9 (<85.0 U/ml) aumenta a precisão diagnóstica 

para distinguir a PAI do CaP, especialmente na PAI do tipo focal 35. 

Outros testes analíticos 

Apesar de não constar nos critérios de diagnóstico, tem sido relatada associação entre 

PAI e diabetes mellitus (DM). Em 2002, foi conduzido uma pesquisa no Japão, na qual foi 

reportado que pacientes com PAI tinham DM associado numa taxa de 66,5%, entre estes a maior 

parte tinha desenvolvido DM simultaneamente com o início da PAI 36. Em 2011, foi conduzido 

um estudo com o objetivo de apurar as características da presença de DM na PAI 37. Neste 

estudo, 34,3% dos pacientes tinham DM antes do diagnóstico de PAI, 56,9% dos doentes 

desenvolveram DM na mesma altura que o diagnóstico de PAI e 8,8% desenvolveram DM depois 

do inicio da terapia com CE. Estes achados são concordantes com os dados do estudo realizado 

em 2002 36. O mecanismo do início simultâneo de DM e PAI foi considerado ser o fluxo de sangue 

comprometido para as células das ilhotas de Langerhans e a função danificada das mesmas por 

causa da fibrose e inflamação 38-40. No entanto, são necessários mais estudos. 

A par da insuficiência endócrina, tem sido observada também insuficiência exócrina 

nestes doentes. Num estudo realizado em 2010, cuja função exócrina do pâncreas era avaliada 

consoante o nível de elastase fecal 1, foi observado que cerca de 62% dos pacientes com PAI 

tinham insuficiência severa, 19% tinham insuficiência ligeira e apenas 19% tinham função 

pancreática normal 41. 

Estes dados revelam que é importante a realização de testes para avaliar a função 

pancreática, no contexto desta doença. 
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Patologia 

Atualmente, é possível fazer um diagnóstico de PAI tipo 1, sem recorrer a métodos 

invasivos, se outros critérios diagnósticos clássicos estiverem presentes. Por isso, apesar de 

patognomónico, o padrão histopatológico não é essencial para o diagnóstico de PAI tipo 1. No 

entanto, quando se recorre à biópsia, pelo menos três dos seguintes critérios têm de estar 

presentes para a obtenção de um diagnóstico definitivo: 

1. Infiltrado linfoplasmocítico periductal sem infiltração granulocítica; 

2. Flebite obliterativa; 

3. Fibrose estoriforme; 

4. Células positivas para IgG4 (presença superior a dez células por campo de grande 

aumento) 8. 

A forma peculiar de fibrose na PAI foi descrita pela primeira vez por Notohara et al que 

a comparavam à forma de “espinha de peixe”42. Zamboni et al descreveram as alterações 

fibróticas na PAI como a presença de células inflamatórias e miofibroblastos intercalados com 

feixes de colagénio 43. Em 2011, foi realizado um estudo internacional cujo objetivo era validar 

os critérios de diagnóstico histológico para PAI. Foi então considerado que este tipo de fibrose 

é caracterizado, essencialmente, por 2 processos: 1) Organização num padrão com múltiplos 

feixes curtos multidireccionados, irradiando a partir de um centro, e originando um modelo 

pouco organizado; 2) Denso infiltrado linfoplasmocítico intercalado com fibrose. Este padrão 

próprio foi reconhecido em 90% dos casos de PAI tipo 1 44. 

Observa-se também, frequentemente, flebite das veias peripancreáticas dada a 

infiltração linfoplasmocítica que envolve as mesmas. A inflamação geralmente inicia-se na 

periferia das veias, propagando-se através da parede à medida que a inflamação progride 

(perivenulite). Eventualmente, esta lesão dará origem à flebite obliterativa, caracterizada por 

uma obstrução venosa organizada com destruição da parede. A flebite obliterativa é 

característica da PAI mas pode ser difícil de reconhecer. Esta, geralmente, tem uma aparência 

nodular com o infiltrado linfoplasmocítico concentrado predominantemente na periferia. O 

centro da lesão é menos celular e pálido com estenose do lúmen, caso a veia não esteja 

completamente obliterada. Estes achados são vistos em 90% dos casos com PAI tipo 1 44 . 

Tem sido demonstrado que o aumento moderado do número de células plasmáticas 

IgG4-positivas (superior a dez células por campo de grande aumento) é útil no diagnóstico de 

PAI. Mas, à semelhança dos níveis séricos de IgG4, o IgG4 tecidual não é específico de PAI  44. No 

entanto, segundo um estudo de Moon et al, a imunomarcação positiva para IgG4 da papila 
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duodenal major revelou-se uma ferramenta muito específica e moderadamente sensível para o 

diagnóstico de PAI. Desta forma, a imunomarcação da papila duodenal pode ser útil para apoiar 

o diagnóstico de PAI, especialmente quando há suspeita clínica de PAI mas os níveis séricos de 

IgG4 estão normais ou o tecido pancreático não está disponível 45.  

Atualmente, os exames de imagem têm um papel fulcral nesta patologia. Estudos têm 

demonstrado a utilidade da USE neste contexto, dada a sua capacidade de obter amostras de 

tecido quer por PAAF quer por biópsia Tru-cut. Na PAAF são obtidas amostras reduzidas para 

revisão citológicas, a maioria das quais têm perda da arquitetura tecidual. Atualmente, não há 

um consenso quanto à utilidade da citologia no diagnóstico da PAI, havendo uma relutância por 

parte dos patologistas em confiar apenas nos espécimes da PAAF 6,46-49. Apenas um dos quatro 

critérios histopatológicos de diagnóstico para a PAI tipo 1 pode ser rotineiramente determinado 

citologicamente (células plasmáticas IgG4 positivas) 50. Alguns estudos sugerem que o papel da 

PAAF por USE é predominantemente excluir cancro mais do que diagnosticar PAI 51-53. Contudo, 

com 10 a 40% de taxa de falsos negativos não se pode basear numa PAAF negativa para excluir 

CaP 54-58. Com a capacidade de recolher uma amostra maior e a capacidade de preservar a 

arquitetura dos tecidos, a biópsia Tru-cut pode fielmente distinguir a PAI 59. 

Adicionalmente, as guidelines do CICD recomendam uma biópsia Tru-cut em pacientes 

com uma massa focal e/ou icterícia obstrutiva e o diagnóstico continue incerto 8. Desta forma, 

os achados da biópsia podem alterar a gestão clínica destes pacientes. Ao realizar biópsia Tru-

cut por USE, o cancro pancreático pode ser excluído e uma intervenção cirúrgica desnecessária 

pode ser evitada. 

Envolvimento de outros órgãos 

 Dada a natureza sistémica da DA-IgG4, o envolvimento de outros órgãos também 

está incluído nos critérios de diagnóstico da PAI tipo 1. Este envolvimento pode ser 

percetível através da apresentação clínica (como no caso do acometimento das glândulas 

salivares), de exames imagiológicos (nomeadamente quando são visíveis estenoses dos 

ductos biliares extrapancreáticos ou fibrose retroperitoneal) ou de avaliação 

histopatológica, observando nos órgãos atingidos as mesmas características que nas 

amostras de tecido pancreático 8. Além da PAI, condições que têm sido documentadas 

como representando manifestações da DA-IgG4 são: 
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1) Colangite esclerosante associada a IgG4 

2) Doença de Mikulicz  

3) Sialoadenite esclerosante crónica 

4) Pseudotumor orbital inflamatório 

5) Dacroadenite esclerosante crónica 

6) Fibrose retroperitoneal 

7) Aortite esclerosante crónica 

8) Tiroidite de Riedel 

9) Pneumonite intersticial  

10) Nefrite tubulointersticial 

11) Hipofisite 

 A nomenclatura e reconhecimento das manifestações de cada órgão no contexto de 

DA-IgG4 ainda não está bem definida, devendo inclusive colocar-se a hipótese de haver mais 

órgãos acometidos nesta doença que ainda não foram descritos dado o seu reconhecimento 

recente  10.  

Tratamento 

A terapêutica atual da DA-IgG4 baseia-se no uso de CE ocorrendo, frequentemente, uma 

resposta clínica rápida (particularmente em estádios iniciais quando a fase inflamatória da 

doença predomina em relação à fase fibrótica). 30,60,61  

A indicação major para tratamento com corticosteroides na PAI é a presença de doença 

ativa e sintomática. Contudo, este pode estar também estar indicado em pacientes que mostram 

evidência em estudos analíticos e de imagem de disfunção orgânica mesmo que estejam 

assintomáticos 60,62.  

A prednisona com uma dose inicial de 30-40 mg/dia ou 0,6 mg/kg é um tratamento 

inicial comum 63 19. Esta dose pode ser ajustada conforme particularidades do paciente em 

questão. Em alguns doentes, como nos diabéticos e idosos, uma dose mais baixa (10-20mg/dia) 

pode ser preferível  60,64. 

Em geral, a prednisona é administrada durante quatro semanas, seguida da redução 

gradual de dose diária em 5mg/semana, com base na monitoração dos parâmetros clínicos 62. O 

objetivo da terapia de indução em muitos centros é descontinuar os CE, três a seis meses após 

o início do tratamento 60. 
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A ausência de resposta pode ser representativa da presença de um fenótipo mais 

fibrótico e menos inflamatório ou de um diagnóstico alternativo. De facto, se a resposta ao 

tratamento não for a esperada, deve se colocar a hipótese de se estar perante um cancro 

pancreático e há necessidade de reavaliação do diagnóstico 8. 

Os parâmetros a serem seguidos incluem alívio dos sintomas, mudanças seriadas nas 

imagens abdominais do pâncreas e dos ductos biliares, diminuição dos níveis séricos de 

gamaglobulina e IgG4  60,62. 

Um estudo internacional multicêntrico recente analisou 1064 pacientes com PAI. A 

remissão clínica com CE foi alcançada em 99% dos pacientes com PAI tipo 1 65. De facto, a 

literatura revela uma mensagem unânime de que esta patologia responde de uma forma notável 

ao tratamento inicial estes fármacos. O tratamento com CE pode, assim, reverter mudanças 

funcionais e morfológicas causadas pela inflamação, melhorando, concomitantemente, a 

insuficiência exócrina e endócrina causada pela PAI 41. 

A remissão espontânea, ou pelo menos a remissão temporária, têm sido relatadas em 

pacientes com PAI 66,67. Uma melhora espontânea no estudo analítico e na imagiologia tem sido 

observada em pacientes com aumento difuso do pâncreas. Segundo um estudo, a regressão 

devido à PAI é possível não só em pacientes com um aumento difuso do pâncreas mas também 

naqueles com massas focais 68. No entanto, o follow-up destes casos tem sido, normalmente, 

curto assim como um padrão de recidiva com lesão orgânica progressiva tem sido bem descrito. 

A natureza metacrónica da DA-IgG4 sugere que, apesar de poder haver uma melhoria 

temporária da doença num órgão, esta pode reemergir meses ou anos mais tarde num sítio 

diferente 60. 

De facto, comparando o outcome a longo-prazo dos pacientes com tratamento ou sem 

tratamento com CE, verificou-se não só que a recidiva é maior na ausência de tratamento 62 mas 

que estes pacientes se encontram mais sujeitos a complicações da doença 69. 

Por outro lado, importa ter em consideração que a PAI é uma doença que, mesmo com 

tratamento com CE, tem tendência a recidivar, tanto durante o tratamento como após. Segundo 

um estudo internacional multicêntrico, mesmo com tratamento, a doença recidivou em 35,8% 

dos pacientes com PAI tipo 1 69. No entanto, os CE permanecem efetivos como tratamento das 

recidivas, estando indicado em pacientes que recidivaram após uma indução de remissão bem 

sucedida 60. Para tratamento de recidiva, a azatioprina também tem sido utilizada com sucesso 

69. 
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Têm sido apresentadas alternativas ao tratamento convencional com CE como os 

imunomoduladores (IM) e o rituximab (RTX), tanto para colmatar a baixa tolerância como os 

efeitos adversos dos CE, bem como com o objetivo de tentar diminuir a taxa de recidivas. 

Segundo um estudo realizado por Hart et al, constatou-se que a sobrevivência livre de recidiva 

era semelhante naqueles tratados com CE e IM em comparação com aqueles tratados apenas 

com esteroides. Concluiu-se também que RTX era efetivo no tratamento de pacientes 

resistentes tanto aos IM como aos pacientes intolerantes a CE. 70. 

Adicionalmente, importa ter em consideração que a corticoterapia comporta o risco de 

uma variedade de efeitos adversos. Estes fármacos têm, assim, inúmeros efeitos adversos que 

são diretamente proporcionais à duração do tratamento e frequência da administração, o que 

limita a adesão terapêutica 60. Desta forma, quando se prescreve um esquema de tratamento 

com CE deve-se ter em consideração tanto os riscos como os benefícios desta terapia.  

Dada a natureza desta patologia, a lesão irreversível de alguns órgãos pode ocorrer 

dentro de semanas ou meses, se um tratamento efetivo não for iniciado. A prevenção da fibrose 

e o seu impacto orgânico potencialmente destrutivo é o principal objetivo do tratamento. Assim 

que a fibrose estiver presente, o armentário terapêutico atual é limitado 60. 

Prognóstico 

Devido ao reconhecimento recente de pacientes com esta condição, as sequelas a longo 

prazo da doença ainda não estão bem esclarecidas.  

Geralmente o prognóstico a curto prazo da PAI é considerado favorável com base na 

notável melhora dos achados clínicos e imagiológicos após tratamento com CE. Em 

contrapartida, a informação sobre o prognóstico a longo prazo da PAI é limitada porque a 

descoberta de altas concentrações séricas de IgG4 em pacientes com PAI foi feita há 

aproximadamente dezasseis anos. 27 

Estudos recentemente publicados indicaram como outcomes a longo prazo o 

desenvolvimento de calcificações pancreáticas 65,71-73 , insuficiência exócrina e insuficiência 

endócrina 73-75. Adicionalmente, foi verificada uma incidência variável de desenvolvimento de 

CaP. 
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Calcificações pancreáticas 

É controverso se de facto a formação de calcificações pancreáticas é uma complicação 

comum ou incomum da PAI tipo 1, sendo que há uma grande variação de valores desta 

ocorrência, desde 5% a 41% 65,71-73. 

Insuficiência exócrina e endócrina 

Foi verificado, em estudos com um longo follow-up, que um número considerável de 

doentes com PAI tinha disfunção pancreática exócrina e endócrina 73-75. Recentemente, foi 

sugerido um subtipo de diabetes, diabetes tipo 3c ou diabetes pancreatogénico, que ocorre 

quando um processo inflamatório ou neoplásico destrói a arquitetura global do pâncreas, 

resultando em insuficiência exócrina e endócrina concomitantes 76. A pancreatite crónica 

representa a etiologia mais comum e bem caracterizada da diabetes tipo 3c, correspondendo a 

cerca de 80% das causas da mesma 77. Dado a PAI ser uma forma de pancreatite crónica e a 

fisiopatologia de ambas cursar com fenómenos de inflamação e fibrose, é razoável deduzir que 

a insuficiência endócrina desenvolvida no contexto de PAI se possa dever a este subtipo de 

diabetes. 

Desenvolvimento de cancro pancreático 

O processo inflamatório crónico desempenha um papel na carcinogénese em vários 

órgãos. Desta forma, seria razoável assumir que a PAI tipo 1 também pudesse comportar o risco 

de carcinogénese pancreática. De facto, vários case report 78-83 e estudos coorte 30,65,84-88 

reportaram casos de PAI que, sincronicamente ou metacronicamente, desenvolveram CaP. No 

entanto, tal associação ainda é controversa. Nos diferentes trabalhos realizados, incluindo um 

grande estudo envolvendo vários países, a taxa de incidência do desenvolvimento de CaP variou 

de 0% a 4,8% durante um período de seguimento de 33-75 meses 30,65,75,84-92. Enquanto se 

aguarda a clarificação deste aspeto, não se poderá descartar a possibilidade do CaP constituir 

uma sequela a longo prazo da PAI, até se entender melhor a sua evolução clínica. 

Há ainda a possibilidade de a PAI ser uma manifestação de um síndrome paraneoplásico 

30,92 que corresponde a uma condição rara desencadeada por uma resposta alterada do sistema 

imunitário a uma neoplasia 93.  

Apesar do prognóstico ainda ser incerto, parecem existir indícios de um risco aumentado 

de morbilidade e mortalidade em relação à população em geral, principalmente no contexto de 

disfunção multiorgânica relacionada com DA-IgG4 30. Por esse motivo, durante o 
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acompanhamento dos pacientes com PAI, é necessária uma vigilância cuidadosa, não apenas 

para a recidiva da doença mas também para o desenvolvimento de complicações. 

Conclusão  

 O enquadramento global deste doente, nomeadamente a idade e apresentação clínica 

colocava o CaP como uma das principais hipóteses diagnósticas. Esta possibilidade foi reforçada 

com o achado imagiológico de uma massa focal heterogénea, o que poderia facilmente ter 

induzido um diagnóstico erróneo. Não obstante, a presença de determinados aspetos como: 

aumento sérico da IgG4, marcadores tumorais negativos e de achados imagiológicos 

compatíveis com os critérios de diagnóstico de PAI permitiu que, perante clínicos conhecedores 

desta nova entidade, se prosseguisse investigação com diferentes possibilidades, não só no que 

se refere ao diagnóstico, mas também ao prognóstico e opções de tratamento. A realização da 

biópsia permitiu excluir definitivamente a possibilidade de CaP e estabelecer o diagnóstico de 

PAI tipo 1, corroborando alguns dos achados obtidos até então. 

Apesar de ter sido feita a proposta de instituição de corticoterapia ao doente, sendo a 

terapêutica indicada para estes casos, o doente acabou por a rejeitar, tendo, ainda assim, sido 

observada uma completa regressão espontânea, quer clínica, quer laboratorial, da doença. No 

entanto, dado o atual desenvolvimento de atrofia pancreática, coloca-se a questão se esta 

poderia ter sido evitada, caso o doente tivesse aceite o tratamento. 

O reconhecimento desta nova entidade por parte dos clínicos permitiu um diagnóstico 

precoce, evitando abordagens invasivas adicionais. Contudo, nem sempre é possível obter 

conclusões semelhantes de forma tão clara, pelo que se torna fundamental não só o 

reconhecimento da doença mas também das várias possibilidades propostas para estabelecer o 

diagnóstico. Este aspeto ganha maior importância perante a sua diversidade de apresentação. 

Ainda assim, a abordagem destes doentes deverá ser extremamente cautelosa, considerando, 

em todos os momentos, a possibilidade de diagnóstico de CaP. 

Desta forma e, sendo a PAI uma patologia geralmente subdiagnosticada, a 

consciencialização do seu potencial de mimetização, aliada a uma melhor compreensão do seu 

curso clínico, pode resultar num impacto significativo ao nível dos cuidados de saúde. 
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Anexo 1 

Esquematização das etapas sequenciais na investigação diagnóstica de PAI, concordante com 

os critérios do CICD. 

  

Icterícia Obsrutiva 

e/ou

Tumefação Pancreática

Típico

Ver outros critérios

Níveis Séricos IgG4

e/ou

Envolvimento de Outros 
Orgãos

ACHADOS SUGESTVIOS:

Tratamento com CE

RESPOSTA FAVORÁVEL AO

TRATAMENTO:

PAI tipo I confirmada

AUSÊNCIA DE RESPOSTA AO

TRATAMENTO:

Reconsiderar Diagnóstico

AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA

Biópsia

Atípico

Biópsia

*Segundo o CICD
existindo imagiologia atípica, 
nomeadamente a presença 

de uma massa focal na 
presença de:

1. IgG4 sérico > 2x o limite 
superior do normal e 

2. Presença de envolvimento 
de outros orgãos

Poder-se-ia atribuir o 
diagnóstico de PAI tipo I (sem 

necessidade de biópsia).

No entanto, considerando 
considerando o diagnóstico 

diferencial com carcinoma do 
pancrecas, muitas vezes opta-

se por realizar 
(preventivamente) 

confirmação histológica

TC RMN
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Anexo 2 

Parecer da Comissão de ética do Centro Hospitalar do Porto à realização do trabalho. 
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