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RESUMO 
  
  
Malluta EF. Avaliação do pâncreas através da ecoendoscopia em pacientes 
portadores de Doença de Crohn [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2008.  57p. 
 
INTRODUÇÃO: O comprometimento pancreático em pacientes com Doença de 
Crohn (DC) é objeto de poucos estudos, porém as poucas séries sobre o assunto 
indicam um acometimento de uma parcela significativa dos pacientes, variando de 
1,2% a 58%. O ultra-som endoscópico (EUS) apresenta a vantagem de apresentar 
uma sensibilidade muito maior que o ultra-som abdominal e a tomografia 
computadorizada. Quando comparado à colangiopancreatografia retrógrada 
endoscópica, este possui, além de uma maior sensibilidade, um índice de 
complicações significativamente menor. OBJETIVOS: Avaliar a incidência de 
alterações pancreáticas ao ultra-som endoscópico em pacientes com Doença de 
Crohn, correlacionando com fatores clínicos, bioquímicos e endoscópicos. 
MÉTODOS: Cinqüenta e um pacientes com DC, com idade entre 18 e 60 anos 
(média de 38 anos), sem história prévia de doença pancreática, diabetes mellitus ou 
alcoolismo, foram submetidos ao exame de EUS. O grupo controle foi formado por  
20 pacientes submetidos ao EUS e que não apresentavam história de doença 
pancreato-biliar ou de Crohn. Dados clínicos, endoscópicos e laboratoriais foram 
coletados para posterior correlação. Onze variáveis ecoendoscópicas foram 
analisadas, tanto ductais quanto parenquimatosas. Os pacientes com três ou mais 
alterações foram submetidos à colangiorressonância magnética (CRNM). Para 
análise da função pancreática, foi realizado dosagens de elastase fecal em 39 
pacientes. RESULTADOS: Dos pacientes analisados, 56% pertenciam ao sexo 
feminino, com tempo médio de diagnóstico da enfermidade de 7 anos e índice de 
atividade da doença (CDAI) médio de 102. Dois pacientes, (3,9%) apresentaram 
quatro alterações ecoendoscópicas, três pacientes, (5,9%) possuíram três alterações, 
11 pacientes, (21,5%) tiveram duas alterações e 13 pacientes, (25,5%) apresentaram 
apenas uma alteração ao EUS. As alterações parenquimatosas totalizaram 39 
achados, contra 11 alterações ductais. Apenas três pacientes (16%) do grupo controle 
apresentaram uma alteração ecoendoscópica (p<0,001). Os pacientes com três ou 
mais alterações ao EUS realizaram a CRNM, que não mostrou alterações em nenhum 
dos casos. Quatro pacientes, (10%) apresentaram dosagens de elastase fecal 
compatíveis com insuficiência pancreática exócrina, sem apresentar correlação com a 
ecoendoscopia. O único fator preditivo correlacionado com o número de alterações 
ao EUS foi doença ileal exclusiva. CONCLUSÕES: Os pacientes com DC possuíram 
uma alta incidência de anormalidades na morfologia pancreática (aproximadamente 
10% com três ou mais alterações no EUS). Estas alterações foram localizadas 
predominantemente em parênquima, o que pode justificar a falta de correlação com a 
CRNM.                       
 
Descritores:   1. Endossonografia     2. Pancreatite crônica     3. Doença de Crohn 
4. Elastase pancreática     5. Colangiografia     6. Avaliação 



 

SUMMARY 
  
  
Malluta EF. Pancreas evaluation using the endoscopic ultrasound in Crohn’s disease 
[thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2008.  57p. 
 
BACKGROUND: Pancreas injury usually is not mentioned as an extra-intestinal 
manifestation of Crohn’s disease, but the few available series suggest pancreatic 
injury in a significant proportion of these patients, ranging from 1.2% to 58% in this 
series. Endoscopic ultrasound (EUS) presents the advantage of having a much higher 
sensitivity than the abdominal ultrasound or computadorized tomography in 
evaluating pancreas abnormalities. Compared to the endoscopic retrograde 
cholangiopancreatography, EUS has at least an equal sensitivity, with a lower 
complication rate.   AIMS: To evaluate the incidence of pancreatic alterations by 
means of the EUS in Crohn’s disease, correlating them with clinical, endoscopic and 
biochemical data. METHODS: Fifty one patients with Crohn’s disease, age between 
18 and 60 years-old (mean = 38), without previous history of pancreatic disease, 
diabetes mellitus or alcoholism, were submitted to EUS. The control-group was 
formed by 20 patients submitted to EUS with no previous history of pancreatic or 
Crohn’s disease. Clinical, endoscopic and biochemical data were collected in order to 
determine possible predictive factors. Eleven variables were analyzed, both in 
pancreatic parenchyma and ducts. The patients with 3 or more alterations were 
submitted to magnetic resonance. Pancreatic function was determined using fecal 
elastase assay in 39 patients.  RESULTS: Of the 51 analyzed patients, 56% were 
female, with mean diagnosis time of seven years (1-25) and Crohn’s disease Activity 
Index (CDAI) of 102 (20-419). Two patients (3.9%) presented 4 alterations in the 
EUS exam, 3 (5.9%) presented 3 alterations, 11 (21.5%) had 2 alterations and 13 
(25.5%) had 1 alteration in the EUS, which were statistically significant when 
compared to the control-group, in whom only 16% presented 1 exam alteration 
(p<0.001). The parenchymal abnormalities were more common, totalizing 39 
findings when compared to 11 ductal abnormalities. The patients with 3 or more 
alterations in the exam were submitted to magnetic resonance; however, pancreatic 
lesions were not detected. Four patients (10%) had low fecal elastase measurement, 
suggestive of exocrine pancreatic insufficiency. None of these patients had 
significant pancreatic alterations in EUS. The only predictive factor that correlated 
with the number of alterations in EUS was isolated ileal disease. CONCLUSIONS: 
Patients with Crohn’s disease had a higher incidence of pancreatic abnormalities 
(10% with 3 or more alterations in endoscopic ultrasound) in comparison to the 
control-group. These alterations were found most frequently in the pancreatic 
parenchyma, which might explain the lack of correlation with the magnetic 
resonance, which is more prone to detect duct abnormalities. The only predictive 
factor to these alterations on EUS was ileal disease. 
 
Descriptors:   1. Endosonography     2. Chronic Pancreatitis     3. Crohn’s disease 
4. Pancreatic elastase     5. Cholangiography 

 



 

 

1. INTRODUÇÃO 
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O comprometimento pancreático em pacientes com Doença de Crohn (DC) é 

objeto de poucos estudos, na maioria das vezes tratando-se de relatos de casos 

isolados1-5. As séries sobre esta associação são limitadas e extremamente heterogêneas. 

Excluindo-se uso de alguns medicamentos, a colangite esclerosante primária 

e o envolvimento inflamatório do duodeno, causas bem estabelecidas de pancreatite 

neste grupo6,7, a prevalência de distúrbios pancreáticos em pacientes com DC varia 

de 1,2% a 58%, de acordo com a população estudada e o método de avaliação 

pancreática empregado8-15. 

Esta diferença de percentual explica-se pelo fato de não haver consenso com 

relação aos métodos para avaliação da pancreatite crônica. Os testes disponíveis 

dividem-se entre os que avaliam a função do órgão e os que estudam a morfologia 

pancreática. Alguns apresentam uma baixa sensibilidade, não sendo capazes de 

detectar estágios iniciais da enfermidade. Outros possuem reduzida especificidade, 

sendo comum neste grupo a presença de alterações que não traduzem necessariamente 

doença pancreática. Outros problemas encontrados nos exames são os altos custos de 

alguns métodos, a dificuldade de reprodutibilidade de alguns testes e o fato de alguns 

serem muito invasivos e/ou provocarem efeitos adversos, muitas vezes severos. 
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O ultra-som endoscópico (EUS) tem se tornado cada vez mais útil na prática 

clínica, com uma sensibilidade muito grande na visualização de processos normais e 

patológicos em muitos órgãos. No estudo do pâncreas e vias biliares, este traz a 

vantagem de possuir uma sensibilidade muito maior que a ultra-sonografia 

abdominal ou tomografia computadorizada, além de um índice de complicações 

muito inferior à colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE), sendo 

comparável a um exame rotineiro de endoscopia digestiva alta16.  

  

 

1.1  DOENÇA DE CROHN E PÂNCREAS 

  

Em geral, os casos de pancreatite em pacientes com DC estão relacionados a 

determinadas situações bem estabelecidas. Alguns medicamentos utilizados no 

tratamento da DC, como a sulfassalazina, a azatioprina, a 6-mercaptopurina e os 

corticoesteróides, estão relacionados, em menor ou maior grau, ao desenvolvimento 

de pancreatite aguda. Outra situação relacionada à pancreatite aguda nesta população 

é a maior incidência de litíase biliar, que ocorre em pacientes com acometimento 

inflamatório do íleo terminal, o que leva a uma diminuição do “pool” de sais biliares 

e aumento na concentração de colesterol, com conseqüente formação da chamada 

“bile litogênica”. Pacientes com comprometimento de trato gastrointestinal alto, 

particularmente duodeno, podem apresentar refluxo do conteúdo duodenal para o 

ducto pancreático através de uma ampola de Vater inflamada e incompetente, 
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levando a uma obstrução intermitente do fluxo pancreático com aumento repentino 

da pressão no ducto pancreático ou através da formação de fístula entre duodeno e 

ducto pancreático, levando ao desenvolvimento de pancreatite. Outra situação 

descrita é na presença de colangite esclerosante primária associada à DC4,6,7. Na 

ausência dos fatores supra-citados, a pancreatite que ocorre no curso da DC é 

chamada “pancreatite idiopática”. 

A despeito da baixa incidência de pancreatite idiopática clinicamente 

manifesta nesta população (1,2 a 1,5% nas poucas séries disponíveis3,9), estudos 

post-mortem em pacientes com DC sem sintomas pancreáticos evidenciaram a 

presença de fibrose pancreática distribuída em áreas interlobulares e periductais em 

15 de 39 pacientes (38%), e dilatação acinar em 31% destes pacientes10, alterações 

similares às observadas na retocolite ulcerativa inespecífica (RCUI)17.   

Para melhor caracterizar estas alterações histopatológicas pancreáticas e 

tentar correlacionar com a clínica, alguns estudos avaliaram a função exócrina na 

DC. Através da quantificação de enzimas pancreáticas e do bicarbonato de sódio no 

aspirado duodenal após estímulo com secretina, observou-se uma redução na 

concentração destas substâncias que variou de 4,2 a 58% dos pacientes. Esta variação 

ocorreu devido aos diferentes métodos utilizados nestas avaliações, com padrões de 

sensibilidade e especificidade bastante variáveis11-13. Winter et al. demonstraram que 

pacientes com DC e desnutrição importante apresentam uma redução na função 

exócrina pancreática, traduzindo-se por redução no débito enzimático. Entretanto, 

esta disfunção é transitória, com os níveis voltando aos semelhantes ao grupo 

controle com a realimentação e conseqüente ganho ponderal dos pacientes18. 
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           Com relação aos estudos morfológicos do pâncreas, observou-se uma 

prevalência de alterações compatíveis com pancreatite crônica que variaram de 6,3 a 

8,7% dos pacientes, dependendo do método complementar utilizado (ultra-som 

abdominal, tomografia computadorizada, CPRE)13,15. 

Os mecanismos para lesão pancreática em DC propostos atualmente 

envolvem a produção de auto-anticorpos e a ativação de imuno-complexos, causando 

lesões predominantemente em parênquima pancreático4,6,19. 

 

 

1.2  ULTRA-SOM ENDOSCÓPICO E PANCREATITE CRÔNICA 

             

O ultra-som endoscópico (EUS) apresenta algumas vantagens para o estudo 

do pâncreas, quando comparado a outras modalidades diagnósticas. Ele avalia tanto o 

parênquima quanto os ductos pancreáticos, ao contrário da CPRE, que avalia apenas 

o ducto pancreático20-22. Pelo fato do transdutor estar muito próximo do pâncreas, o 

exame é considerado de alta sensibilidade23, possuindo grande correlação com 

achados histológicos para pancreatite crônica24. 

Os critérios para o diagnóstico de pancreatite crônica (PC) ao ultra-som 

endoscópico são divididos em dois grupos: parenquimatosos e ductais. Os 

parenquimatosos compreendem focos hiperecogênicos (pontos hiperecogênicos 

distanciados por 1 a 2mm), lobularidade (lobos de 2 a 5mm), presença de cistos 
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(estruturas ovaladas de paredes definidas com tamanho superior a 2mm, restrita ao 

parênquima), calcificações e estrias hiperecogênicas (linhas hiperecóicas 

irregulares de comprimento variado). As alterações ductais são dilatação (maior 

que 3mm na cabeça, 2mm no corpo e 1mm na cauda), irregularidade, margens do 

ducto principal hiperecogênicas (parede do ducto vista como uma estrutura distinta 

e hiperecóica) e ramos laterais visíveis (estruturas anecóicas irradiadas do ducto 

pancreático)21,25. 

Comparando-se o EUS à CPRE, considerada padrão-ouro para o diagnóstico 

de PC26-30, observa-se uma grande concordância quando o exame de EUS é normal 

ou demonstra pancreatite moderada ou severa, porém muitos pacientes apresentam 

alterações leves ao EUS e CPRE normal25,31-33. 

Sabe-se que pacientes idosos, obesos ou com diabetes mellitus apresentam 

alterações ecoendoscópicas no pâncreas que não traduzem necessariamente doença34, 

o que pode justificar uma parcela dos pacientes com discretas alterações ao EUS e 

CPRE normal. Excluindo-se este grupo, a hipótese é que os pacientes apresentam 

pancreatite em uma fase precoce, sendo a ecoendoscopia um exame mais sensível 

que a CPRE nesta situação, visto que, fisiopatologicamente, as alterações 

parenquimatosas precederiam as ductais na seqüência necrose-fibrose no 

desenvolvimento da pancreatite crônica (PC)35. 

Alguns autores acompanharam indivíduos com alterações pancreáticas apenas 

ao EUS, com CPRE normal. Em um estudo com 18 pacientes cirróticos com 

alterações endossonográficas isoladas, não se observou alterações à CPRE após um 

seguimento médio de 22 meses36. Em outro estudo, acompanhou-se 
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prospectivamente 32 pacientes com suspeita clínica de pancreatite crônica, CPRE 

normal e EUS sugestivo de PC em um tempo médio de 18 meses, observando em 

69% destes, o diagnóstico posterior de PC por nova CPRE37. 

           Para se aumentar a especificidade do exame, alguns autores defendem que a 

avaliação do pâncreas pelo EUS deva ser considerada normal se apresentar dois ou 

menos critérios endoscópicos, e alterada se houver três ou mais alterações23,25,38,39, 

pois com este ponto de corte observa-se uma grande correlação do diagnóstico 

ecoendoscópico de pancreatite crônica comparado a testes de função pancreática, à 

CPRE e a histologia confirmando pancreatite crônica16,21,25,31-33,40. 

           Os únicos testes de função exócrina do pâncreas que podem detectar PC em 

um estágio precoce são os testes de Lundh e da secretina35,41. Ambos são testes ditos 

invasivos, que requerem intubação duodenal e coleta do aspirado, medindo-se 

bicarbonato e enzimas pancreáticas. Os maiores problemas em relação a estes testes 

são os riscos de aspiração de conteúdo biliar ou intestinal e a possibilidade de 

aspiração incompleta do suco duodenal, associados à presença de falso-positivos e 

falso-negativos em diversas situações21. Observou-se grande concordância quando se 

comparou o teste da secretina com CPRE em PC42, observando-se inclusive em 

algumas séries uma maior sensibilidade da CPRE27,43. 

A dosagem de elastase fecal é considerada como melhor opção dentre os 

testes não-invasivos de função pancreática44, apresentando a facilidade na execução, 

que envolve apenas uma coleta de amostra de fezes, quando comparado aos testes 

invasivos de função, de difícil execução e reprodutibilidade, visto que os resultados 

mostram certa correlação45. Entretanto, este método pode apresentar falso-positivos 
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em doenças intestinais por diluição e conseqüente redução da concentração 

enzimática, além de apresentar uma baixa sensibilidade em pancreatites leves ou 

moderadas35,44,46-49. 

Ao se comparar o EUS com a somatória de quadro clínico, CPRE e teste de 

secretina para o diagnóstico de PC, observou-se uma sensibilidade de 80%, 

especificidade de 86% e acurácia diagnóstica de 84% ao se considerar três ou mais 

alterações ecoendoscópicas como significativas de pancreatopatia21.   

           Avaliando-se os diversos métodos de estudo para o diagnóstico de pancreatite 

crônica, os testes citados mais sensíveis foram EUS (88-100%), teste da secretina 

(81-90%) e CPRE (68-93%); sendo os mais específicos EUS (90-100%), CPRE (89-

97%), teste da secretina (90-95%)35.  

 



 

 

2. OBJETIVOS 
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Avaliar a incidência de alterações pancreáticas ao ultra-som endoscópico em 

pacientes com Doença de Crohn, correlacionando com fatores como tempo de 

doença, localização, uso de medicamentos e índice de atividade da doença. 

 



 

 

3. MÉTODOS 
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Cinqüenta e um pacientes com diagnóstico de Doença de Crohn foram 

selecionados para o presente estudo, desenhado como corte transversal, 

observacional e caso-controle. 

Os pacientes realizaram ultra-som endoscópico (EUS) para a avaliação da 

morfologia pancreática, bem como dosagens de elastase fecal para a análise da 

função pancreática e amilase e lípase séricas. Para se comparar os achados 

morfológicos, realizou-se a colangiorressonância magnética em pacientes com o 

EUS alterado. Dados clínicos, endoscópicos e laboratoriais foram correlacionados 

com os resultados dos exames. 

  

 

3.1  CASUÍSTICA 

  

Pacientes com diagnóstico de Doença de Crohn através de critérios 

clínicos, radiológicos, endoscópicos e/ou anátomo-patológicos foram 

selecionados do Ambulatório de Intestino e da Enfermaria de Gastroenterologia 



Métodos 13

do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo, entre os anos de 2004 e 2006. Foram incluídos pacientes com idade 

variando entre 18 e 60 anos. 

Excluíram-se pacientes com consumo de etanol superior a 30g/d, presença 

de obesidade ou diabetes mellitus, pacientes com diagnóstico prévio de 

pancreatite, além de pacientes com idade inferior a 18 anos ou superior a 60 anos 

de idade.  

Foram observados dados como idade, sexo, tempo de início da doença, índice 

de atividade da doença (CDAI)50 (Anexo A), localização anatômica da enfermidade, 

presença de estenoses ou fístulas, manifestações extra-intestinais, cirurgias prévias, 

uso prévio e atual de medicações.  

O grupo controle utilizado na avaliação ecoendoscópica foi composto por 20 

pacientes que realizaram EUS e que não tinham suspeitas de doença pancreática ou 

biliar, ou história de doença inflamatória intestinal (por exemplo, pacientes em 

avaliação de lesões submucosas esofágicas ou gástricas). 

Na análise da elastase fecal, selecionamos dois grupos controle. O grupo 

denominado “controle-positivo” foi composto por 10 pacientes com diagnóstico de 

pancreatite crônica de origem alcoólica diagnosticada por história clínica e exames 

radiológicos (ultra-som e/ou tomografia computadorizada abdominal). O grupo 

“controle-negativo” foi composto por 10 indivíduos sadios, sem evidências clínicas 

de doenças intestinais ou pancreáticas de quaisquer etiologias. 
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3.2  ULTRA-SOM ENDOSCÓPICO 

  

           O exame de ultra-som endoscópico (EUS) foi realizado pela equipe de 

endoscopia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo, utilizando-se um aparelho linear, com freqüência de 7,5MHz (GFUCT 

160, Olympus, Hamburgo, Alemanha), após jejum do paciente por oito horas e 

sedação endovenosa com propofol, com monitorização cardio-pulmonar adequada 

durante todo o exame. Com o paciente em decúbito lateral esquerdo, o pâncreas foi 

visualizado locando-se o aparelho em duodeno (para a avaliação da cabeça) e em 

estômago, para se estudar o corpo e a cauda pancreática. Com a finalidade de se 

aperfeiçoar o contato com o transdutor, foram instiladas pequenas quantidades de 

água durante a avaliação. O diâmetro do ducto pancreático foi medido no nível da 

confluência da veia esplênica e da veia mesentérica superior. 

           As alterações pancreáticas verificadas ao EUS foram divididas em 

parenquimatosas e ductais16,21,51(Tabela 1). 

Tabela 1 – Alterações ecoendoscópicas pancreáticas 

Alterações parenquimatosas Alterações ductais 

Focos hiperecogênicos Dilatação 

Lobularidade Irregularidades 

Cistos Margens hiperecogênicas do ducto principal 

Calcificações Ramos laterais visíveis 

Estrias hiperecogênicas   

Atrofia    

Padrão ecóico heterogêneo   
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O grupo controle foi composto por 20 pacientes que realizaram EUS e que 

não tinham suspeitas de doença pancreática ou biliar, ou história de doença 

inflamatória intestinal.  

Foram excluídos do grupo controle pacientes com idade inferior a 18 ou 

superior a 60 anos e com presença de etilismo, obesidade ou diabetes mellitus. 

   

 

3.3  COLANGIORRESSONÂNCIA MAGNÉTICA 

             

Os pacientes que apresentaram três ou mais alterações sugestivas de 

pancreatite no exame de ultra-som endoscópico foram submetidos ao exame de 

colangiorressonância magnética no Serviço de Radiologia do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, para se tentar observar 

alguma correlação entre os dois métodos.  

As imagens de ressonância magnética foram realizadas em 1,5T (Sigma, GE 

Medical Systems, Milwaukee, WI). As seqüências realizadas para cada exame foram: 

axial T2 FSE (fast spin echo), axial dual SPGR (in-phase e out-phase), coronal 

SSFSE com saturação de gordura, axial SPGR com saturação de gordura e axial 

SPGR dinâmico (arterial e portal). 
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As seqüências foram obtidas em apnéia com a colaboração dos pacientes, 

após jejum de seis horas dos mesmos, não sendo administrado nenhum tipo de 

contraste ou sedação antes ou durante o exame.  

As seqüências foram realizadas nos três planos espaciais e, em algumas 

situações, em planos oblíquos. As imagens foram analisadas na estação de trabalho, 

com projeção em máxima intensidade e reconstrução multiplanar.  

             

 

3.4  ELASTASE FECAL 

  

            Foram coletadas amostras de fezes de 39 pacientes do grupo de Doença de 

Crohn. Não foi possível contarmos com as amostras fecais de todo o grupo que 

realizou a ecoendoscopia, pois alguns pacientes alegaram dificuldade no 

armazenamento e transporte das mesmas, e outros deixaram de freqüentar o 

Ambulatório de Intestino do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, não sendo possível contactá-los posteriormente. 

A dosagem de elastase pancreática fecal foi realizada pelo método ELISA 

(enzyme-linked immunosorbent assay), através de dois anticorpos policlonais que 

reconhecem diferentes epitopos em seqüências definidas do peptídeo da elastase 

humana (BIOSERV Diagnostics, Rostok, Alemanha).  
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           As amostras de fezes foram coletadas pelos pacientes e estocadas em 

temperatura aproximada de -20ºC até o dia da extração do material e realização 

das reações. Aproximadamente 40mg de cada amostra foram adicionados à 

solução de extração na proporção de 1ml de solução para cada 10mg de fezes e 

a seguir homogeneizadas, realizando-se a extração do sobrenadante no dia 

seguinte. 

           Do sobrenadante, 50μl foram retirados das amostras de pacientes e 

controles e colocados nas microplacas previamente sensibilizadas com anticorpos 

dirigidos contra elastase pancreática humana. Após incubação por 60 minutos, o 

segundo anticorpo, marcado com biotina, se ligou à elastase pancreática 

imobilizada, deixando-se na incubadora em temperatura ambiente por mais 30 

minutos. Para visualizar a ligação, a biotina foi conjugada ao complexo 

estreptavidina-peroxidase (50μl), mantendo-se em temperatura ambiente por 30 

minutos. Enfim, na última parte do experimento, a peroxidase oxidou o substrato 

TMB após incubação por 20 minutos, cessando esta reação ao se administrar 

100μl de solução de H2SO4. A absorbância de cada placa foi então lida em 

espectrofotômetro a 450nm. 

             Todos os testes foram realizados em duplicata em cada amostra coletada. 

 

 



Métodos 18

3.5  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

  

A análise estatística foi realizada através do software “SPSS for Windows 10.0”.  

A comparação entre os pacientes com Doença de Crohn e o grupo controle 

para a realização do ultra-som endoscópico foi determinada através do teste t de 

student, com intervalo de confiança de 95%.  

Já para análise das dosagens de elastase fecal entre os grupos de Doença de 

Crohn, pancreatite crônica e indivíduos normais, utilizaram-se o one-way ANOVA.  

No estudo de correlação entre as diversas variáveis clínicas, laboratoriais e 

endoscópicas no grupo de Doença de Crohn, o método utilizado foi o da correlação 

de Spearman.    

Valores de p < 0,05 foram considerados estatisticamente significativos. 

 

 

3.6  ASPECTOS ÉTICOS 

  

O presente estudo, em concordância com as diretrizes éticas internacionais 

para pesquisas envolvendo seres humanos, foi aprovado pela Comissão de Ética para 
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Análise de Projetos de Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo (CAPPesq).  

Todos os pacientes participantes do estudo tiveram consentimento livre e 

esclarecido, conforme Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo B). 

  

  



 

 

4. RESULTADOS 
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Dos cinqüenta e um pacientes que realizaram ultra-som endoscópico (EUS), 

28 (56%) pertenciam ao sexo feminino e 23 (44%) ao sexo masculino, com média de 

idade de 38 anos (18-59 anos). 

O tempo médio decorrido entre a descoberta da doença e a entrada no estudo 

foi de sete anos (1-25 anos), sendo que o índice de atividade da doença (CDAI) 

médio foi de 102 (20-419). A maioria dos pacientes apresentava acometimento ileal, 

seja isoladamente, em 46% dos casos, quanto em associação com a localização 

colônica, em cerca de 37% dos casos. Em 8% dos casos o acometimento era 

exclusivamente em trato gastrointestinal superior. 

Aproximadamente 40% dos pacientes apresentavam história atual ou 

pregressa de fístulas enterais, e 20% manifestavam a forma estenosante da 

enfermidade. As manifestações extra-intestinais da doença ocorreram em 58% dos 

pacientes, sendo predominantemente ósteo-articulares, apresentando-se 

principalmente com artralgias de grandes articulações. Com relação às medicações, 

56% afirmaram fazer uso atual ou pregresso de azatioprina. 
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Nenhum paciente apresentou elevação de lipase sérica, sendo que em 9% dos 

casos houve aumento de amilase, inferior a 1,5 vezes seu limite superior da 

normalidade (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Características epidemiológicas dos pacientes com Doença de Crohn 

Variáveis Pacientes 
Sexo (%) 
Feminino 
Masculino 

 
28 (55) 
23 (45) 

Idade (DP) 38,5 (± 10,4) 
Tempo de doença (DP) 7,2 (±5,7) 

Uso De Azatioprina 
Sim 
Não 
Não informado 

 
29 (57) 
5 (10) 
17 (33) 

Amilase (DP) 74,7 (±28,7) 
Lipase (DP) 32,7 (±11,6) 
Manifestações extra-intestinais 
Sim 
Não 
Não informado 

 
30 (59) 
16 (31) 
5 (10) 

CDAI (DP) 102 (±80) 
Localização (%) 
Íleo 
Cólon 
Íleo-colônica 
TGI superior 
Anorretal 
Não informado 

 
23 (45) 
6 (12) 
16 (31) 
6 (12) 

0 
0 

Forma da doença (%) 
Estenosante 
Fistulizante 
Inflamatória 
Não informado 

 
12 (23) 
21 (41) 
8 (16) 
10 (20) 

Legenda: CDAI – Índice de atividade da Doença de Crohn, DP – Desvio-padrão, TGI – Trato 
gastrointestinal 
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 4.1  ULTRA-SOM ENDOSCÓPICO 

  

Os 51 pacientes realizaram o exame de ultra-som endoscópico conforme 

descrito na sessão “Métodos”. Dois deles (3,9%) apresentaram quatro alterações 

sugestivas de pancreatopatia crônica e três pacientes (5,9%) possuíam três alterações 

ao EUS (tabela 3). 

  

Tabela 3 – Achados ao ultra-som endoscópico (EUS) em pacientes com Doença de 

Crohn e no grupo controle 

Número de alterações ao 
EUS 

Doença de Crohn (%) Controles (%) 

4 2 (3,9) 0 

3 3 (5,9) 0 

2 11 (21,5) 0 

1 13 (25,5) 3 (16) 

0 22 (43,2) 17 (84) 

TOTAL 51 (100) 20 (100) 

p < 0,001 

           Os pacientes que apresentaram três ou mais alterações na ecoendoscopia 

possuíam média de idade de 39 anos (18-56 anos), com três pacientes (60%) 

pertencentes ao sexo masculino e dois pacientes (40%), ao sexo feminino. O tempo 

médio decorrido entre a descoberta da doença e a entrada no estudo foi de 7,4 anos 

(2-20 anos), sendo que o índice de atividade da doença (CDAI) médio foi de 88 
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(20-206). Não foi demonstrada significância estatística entre as características 

epidemiológicas do grupo com Doença de Crohn e que apresentaram três ou mais 

alterações ecoendoscópicas quando comparado ao grupo com DC e que apresentaram 

duas ou menos alterações (Tabela 4). 

Houve uma maior prevalência de alterações parenquimatosas nos exames de 

pacientes com Doença de Crohn, somando-se 39 achados ecoendoscópicos no total 

dos exames. O total de achados relativos a alterações ductais foi de 11 (tabela 5). 

Com relação ao grupo controle, apenas três pacientes (16%) apresentaram 

uma alteração ao ultra-som endoscópico, com os demais pacientes não apresentando 

nenhuma alteração ao EUS (tabela 1). A comparação entre os pacientes com Doença 

de Crohn e o grupo controle mostrou-se estatisticamente significativa (p < 0,001).  

A única variável analisada que apresentou correlação com os dados do EUS 

foi a localização ileal da doença (p = 0,04). 
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Tabela 4 – Comparação entre dados epidemiológicos dos pacientes com Doença de 

Crohn com dois ou menos achados e com três ou mais achados ao ultra-som 

endoscópico (EUS) 

Variáveis DC e 2 ou 
menos 

alterações ao 
EUS 

DC e 3 ou mais 
alterações ao 

EUS 

Valor de 
p 

Total 

Sexo (%)               
Feminino 
Masculino 

 
26 (56) 
20 (44) 

 
2 (40) 
3 (60) 

 
0,44 

 
28 (55) 
23 (45) 

Idade (DP) 38,4 (± 10,2) 38,8 (± 13,6) 0,48 38,5 (± 10,4) 
Tempo de 
doença (DP) 

7,2 (±5,7) 7,4 (±7,1) 0,49 7,2 (±5,7) 

Uso Azatioprina   
Sim 
Não 
Não Informado 

 
26 (56) 
3 (7) 

17 (37) 

 
3 (60) 
2 (40) 

0 

 
 

0,61 

 
29 (57) 
5 (10) 
17 (33) 

Amilase (DP) 73,6 (±23,7) 74,8 (±29,5) 0,46 74,7 (±28,7) 
Lípase (DP) 27,5 (±10,6) 33,3 (±11,7) 0,48 32,7 (±11,6) 
Manifestações 
extra-intestinais   
Sim 
Não 
Não informado 

              
              
28 (61) 

            13 (28) 
              5 (11) 

              
                           

2 (40) 
       3 (60) 

0  

 
 

0,89 

 
30 (59) 
16 (31) 
5 (10) 

CDAI (DP) 103 (±80) 88 (±82) 0,30 102 (±80) 
Localização (%) 
Íleo 
Colon 
Íleo-colônica 
TGI alto 
Anorretal 
Não informado 

 
19 (41) 
5 (11) 
16 (35) 
6 (13) 

0 
0 

 
4 (80) 
1 (20) 

0 
0 
0 
0 

 
0,04 

- 
- 
- 
- 

 
23 (45) 
6 (12) 
16 (31) 
6 (12) 

0 
0 

Forma (%) 
Estenosante 
Fistulizante 
Inflamatória 
Não Informado 

 
11 (24) 
19 (41) 
7 (16) 
9 (19) 

 

 
1 (20) 
2 (40) 
1 (20) 
1 (20) 

 

 
- 
- 
- 
- 

 
12 (23) 
21 (41) 
8 (16) 
10 (20) 

Legenda: CDAI – Índice de atividade da Doença de Crohn, DC – Doença de Crohn, DP – Desvio-
padrão, TGI – Trato gastrointestinal 
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Tabela 5 – Alterações parenquimatosas e ductais na ecoendoscopia de pacientes com 

Doença de Crohn e grupo controle 

Alteração Doença de 
Crohn (%) 

Controles (%) 

Parenquimatosas 
  

Focos hiperecóicos 15 (35) 3 (100) 

Estrias hiperecóicas 11 (21) 0 

Margens externas globulares 4 (7) 0 

Lobularidade 1 (2) 0 

Cistos 0 0 

Calcificação 0 0 

Atrofia  2 (3) 0 

Padrão ecóico heterogêneo 6 (11) 0 

Totais alterações parenquimatosas 39 3 

Ductais 
  

Dilatação ducto principal 0 0 

Dilatação ductos secundários 0 0 

Irregularidade ductal 0 0 

Margens ductais hiperecóicas 11 (21) 0 

Totais alterações ductais 11 0 

Total 50 (100) 3 (100) 

p < 0,001 
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4.2  COLANGIORRESSONÂNCIA MAGNÉTICA 

  

Quatro pacientes com Doença de Crohn e com três ou mais alterações ao 

ultra-som endoscópico realizaram colangiorressonância nuclear magnética (CRNM). 

Um paciente faleceu antes de fazer a CRNM, de causa não relacionada à Doença de 

Crohn ou aos exames realizados. 

Todos os pacientes que a realizaram não apresentaram alterações sugestivas 

de pancreatite crônica. 

  

 

4.3  ELASTASE FECAL 

  

Trinta e nove pacientes com Doença de Crohn, 10 pacientes com pancreatite 

crônica alcoólica e 10 controles sadios realizaram a dosagem de elastase fecal. 

As dosagens médias de elastase fecal em cada grupo foram de 450μg de 

elastase/g fezes para o grupo de pacientes com Doença de Crohn, 487μg/g fezes no 

grupo controle de indivíduos sadios e 125μg/g fezes no grupo de pacientes com 

pancreatite crônica, não se observando diferença estatística entre o grupo de Doença 

de Crohn e os indivíduos normais (Figura 1).  
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Figura 1. Concentrações médias de elastase fecal (em μg/g fezes) nos grupos de 

pacientes com Doença de Crohn, pancreatite crônica e indivíduos sadios.  

 

Não houve correlação entre atividade da Doença de Crohn, mensurada pelo 

CDAI, e níveis de elastase fecal. 

Quatro pacientes (10%) com DC apresentaram exames sugestivos de 

insuficiência pancreática exócrina (dosagens inferiores a 200μg/g fezes), dois deles 

considerados insuficiência exócrina severa. Estes pacientes não apresentaram 

alterações na morfologia pancreática ao exame de ultra-som endoscópico. Por outro 

lado, os pacientes com três ou mais alterações na ecoendoscopia apresentaram níveis 

de elastase fecal dentro dos parâmetros normais. Também não houve correlação entre 

os níveis de elastase fecal e as características epidemiológicas da população. 



 

  

5. DISCUSSÃO  
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O presente estudo evidenciou comprometimento pancreático em pacientes 

portadores de Doença de Crohn quando comparados ao grupo controle na avaliação 

morfológica através do ultra-som endoscópico (EUS), com 9,8% dos pacientes 

apresentando três ou mais alterações. 

Dois estudos anteriores avaliaram morfologicamente o pâncreas em DC. Em 

avaliação retrospectiva envolvendo 255 pacientes com Doença de Crohn 

acompanhados por mais de três anos, observou-se uma prevalência de 6,3% de 

alterações morfológicas pancreáticas em indivíduos sem sinais ou sintomas de 

pancreatite crônica observadas aos exames de ultra-som abdominal, tomografia 

computadorizada ou CPRE15. Estas alterações foram observadas em uma maior 

freqüência nos cinco primeiros anos de diagnóstico da Doença de Crohn, sendo 

sugerido que a pancreatopatia seria um evento precoce em pacientes com DC.  

Heikius et al. analisaram através de CPRE 46 pacientes com DC e que 

apresentavam o teste do PABA alterado (teste de baixa especificidade, porém com 

alta sensibilidade para pancreatite crônica26) de um universo inicial de 237 pacientes. 

Os autores encontraram alterações no ducto pancreático sugestivas de PC em 20 

pacientes, o que representou 8,7% do total dos pacientes que começaram o estudo13, 

não havendo correlação destas alterações com o tempo de diagnóstico da DC. Nosso 
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estudo corrobora com esta observação, pois também não foi observada qualquer 

relação entre tempo de diagnóstico de DC e morfologia pancreática alterada.  

A maior prevalência em nossa casuística (9,8% com três ou mais alterações 

ecoendoscópicas) pode ser explicada pelo método de avaliação morfológica 

escolhido. O EUS parece possuir uma maior sensibilidade na detecção precoce de 

pancreatite crônica quando comparado à CPRE, por avaliar tanto ducto quanto 

parênquima pancreático35. Na avaliação de pancreatopatias em pacientes com DC a 

escolha do EUS é a mais racional, uma vez que as alterações pancreáticas nesta 

situação são predominantemente parenquimatosas, conforme demonstrado em 

estudos anátomo-patológicos10. Avaliando-se ecoendoscopicamente nossos 

pacientes, observou-se um maior predomínio de alterações parenquimatosas, 

totalizando 39 achados, em comparação a apenas 11 alterações ductais. 

Kahal et al. avaliaram 130 pacientes com diagnóstico estabelecido de 

pancreatite crônica ou com forte suspeita clínica para tal enfermidade, sem DC ou 

qualquer outra doença associada. Noventa e dois pacientes apresentavam alterações 

sugestivas de PC tanto na CPRE quanto no EUS. Trinta e dois pacientes não 

apresentavam alterações na CPRE, porém evidenciavam alterações ecoendoscópicas, 

sendo em média dois achados sugestivos de pancreatopatia em cada exame realizado. 

Todos os 32 pacientes apresentavam achados parenquimatosos na ecoendoscopia, 

sendo que cinco deles evidenciavam também alterações ductais. Estes pacientes 

foram acompanhados prospectivamente em um tempo médio de 18 meses e, no final 

deste período, foi realizada uma nova CPRE. Em 69% dos exames realizados 

confirmou-se o diagnóstico de PC37. Um ponto importante deste estudo é que, 
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inicialmente, os pacientes com EUS alterado apresentavam em média duas alterações 

ecoendoscópicas, o que para a maioria dos autores seria considerado como artefato. 

Após o seguimento, entretanto, verificou-se que os achados eram na maioria das 

vezes alterações precoces de pancreatopatia, confirmados posteriormente com outros 

métodos. Outros autores obtiveram resultados semelhantes em um segmento de três 

anos em pacientes com alterações leves ao EUS, com a confirmação diagnóstica de 

PC em 70% dos casos52.  A conclusão dos autores é que o EUS apresenta uma maior 

sensibilidade, pois avalia tanto ducto quanto parênquima pancreático. Em nosso 

estudo, procuramos comparar o EUS com a colangiorressonância magnética, por esta 

ser um método de sensibilidade e especificidade semelhante à CPRE para o 

diagnóstico de PC, com um índice de complicações muito mais baixas53-56. Como na 

CPRE, entretanto, o método apresenta uma baixa sensibilidade para alterações 

pancreáticas precoces57. Ao se comparar EUS e colangiorressonância magnética no 

diagnóstico de PC, verificou-se que o EUS apresenta uma sensibilidade muito maior 

(93% contra 65% da CRNM)58.  

Observamos níveis baixos de elastase fecal em 10,2% dos pacientes com 

Doença de Crohn. Não foi caracterizada correlação entre estes achados e as 

alterações observadas ao ultra-som endoscópico, ou seja, nenhum paciente com 

níveis reduzidos de elastase apresentava alterações ecoendoscópicas 

significativas, bem como nenhum paciente com exame de EUS sugestivo de 

pancreatopatia apresentou baixos níveis de elastase, fato previamente observado 

em pacientes com pancreatite idiopática59 e em casos de pancreatite leve ou 

moderada31,43,60,61, situações onde o uso de elastase fecal torna-se limitado pela 

sua sensibilidade. Em estudo que avaliou a morfologia e a função pancreática, 
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utilizando-se respectivamente a CPRE e o teste da secretina em 237 pacientes 

com doença inflamatória intestinal (DII), observou-se alterações na função 

pancreática em 4,2% e, em 8,7% dos pacientes, anormalidades na morfologia, 

porém não se observou correlação entre estes achados, provavelmente por tratar-

se de alterações ductais mínimas13, que são as alterações mais comumente 

encontradas em pacientes com DC na colangiopancreatografia endoscópica2,3.  

Lindstrom e colaboradores, analisando pacientes com DII e colangite esclerosante 

primária, observaram alterações primárias na morfologia ao invés de função 

pancreática62. Além da maior prevalência de alterações morfológicas, deve-se 

levar em conta a especificidade diagnóstica da elastase fecal, que gira em torno 

de 79%63, o que pode justificar alguns pacientes com este teste alterado e EUS 

normal. 

Poucos estudos anteriores analisaram a função pancreática exócrina em DC. 

O decréscimo na função ocorreu em 4,2% a 58% dos pacientes estudados11-14, com 

tal variação ocorrendo pelo fato de não haver uma padronização nos testes de 

função pancreática. O teste da secretina, que envolve intubação duodenal e é 

considerado padrão-ouro entre os testes invasivos de função pancreática35,64 foi 

aplicado em 54 pacientes com DC e sem história prévia ou fatores de risco para o 

desenvolvimento de pancreatite, notando-se redução na concentração máxima de 

bicarbonato em 4,2% dos exames13. Angelini et al., utilizando o teste da secretina-

ceruleína em 17 pacientes com DC observaram, em 35% dos pacientes, um 

decréscimo na secreção de enzimas e bicarbonato e, em 58% das vezes, um 

decréscimo na concentração da lipase no aspirado duodenal11. Utilizando o teste de 

Lundh, Hegnohj et al. notaram um significativo decréscimo na concentração de 
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amilase e lipase no aspirado duodenal de 143 pacientes com DC, significativamente 

maior nos casos de pacientes com comprometimento isolado de íleo terminal e com 

atividade da doença de moderada a severa12.  Ao se avaliar 15 pacientes com 

Doença de Crohn com coleta de líquido diretamente do ducto pancreático por 

CPRE e dosagens de bicarbonato, lipase e amilase nos minutos um e cinco após 

administração de secretina EV, observou-se uma redução do volume secretado e na 

concentração de lipase e amilase em pacientes que apresentavam doença intestinal 

extensa e em franca atividade65.  

Recentemente, uma nova entidade foi descrita: a pancreatite auto-imune66, 

definida como um processo inflamatório auto-imune caracterizado por infiltrado 

inflamatório predominantemente linfoplasmocitário, associado a fibrose do pâncreas 

provocando insuficiência do órgão67-71. Ela apresenta associação com várias doenças 

auto-imunes, notando-se uma relação com doença inflamatória intestinal em 17 a 

22% dos casos19,67. Nestes casos, é chamada de pancreatite auto-imune secundária ou 

sindrômica72. 

Histologicamente observa-se infiltrado peri-ductal composto por linfócitos T 

CD4 e CD8 em sua grande maioria, mas também com agregados de linfócitos B em 

pequena quantidade, macrófagos e plasmócitos, associado a fibrose inter e intra-

lobular, podendo ocorrer atrofia do parênquima19,67. Na CPRE, observa-se um 

estreitamento difuso ou segmentar do ducto pancreático principal68, sendo os achados 

mais comuns ao EUS um aumento focal ou difuso do pâncreas associado a um 

parênquima difusamente hipoecóico e um padrão de esclerose ductal, com margens 

ductais hiperecóicas72.  
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No estudo do pâncreas, os achados ecoendoscópicos correlacionam-se com 

achados histopatológicos, não havendo aumento da sensibilidade ou da 

especificidade quando adicionado ao exame a realização de biópsia por agulha 

fina16,24. Observou-se em nosso estudo como principais achados focos hiperecóicos 

(35%), margens ductais hiperecóicas (21%), estrias hiperecóicas (21%) e padrão 

ecóico heterogêneo (11%). Estas alterações correspondem, respectivamente, a fibrose 

focal, fibrose periductal, fibrose em ponte e edema16,22, características muito 

prevalentes em pancreatite auto-imune67,72.  

Especula-se que as alterações pancreáticas na Doença de Crohn devam-se 

principalmente pela ativação de imunocomplexos4,6,19. Ao se analisar o soro de 59 

pacientes com DC, observou-se que em 39% havia a presença de anticorpo contra o 

pâncreas exócrino, sendo 29% de alta titulação. Notou-se que estes auto-anticorpos 

eram mais freqüentes em pacientes com maior tempo de doença e os que possuíam 

manifestações extra-intestinais da enfermidade, sendo menos prevalente em 

pacientes em uso de corticoesteróides. No mesmo estudo foram encontrados os auto-

anticorpos em pacientes com Retocolite Ulcerativa Inespecífica (RCUI), numa baixa 

prevalência (4%) e em baixa titulação73. Outro estudo envolvendo 212 pacientes com 

DC e familiares de primeiro grau mostrou a presença de auto-anticorpos contra 

pâncreas exócrino (da subclasse IgG) em 27% dos pacientes, sendo extremamente 

específico para DC74. Em estudo envolvendo pacientes com DC e RCUI, 

Koutroubakis e colaboradores identificaram a positividade do auto-anticorpo 

pancreático em quase 42% dos pacientes com DC, preferencialmente em pacientes 

que apresentam a forma estenótica da doença. Os autores encontraram uma 

positividade em 25% dos pacientes com RCUI75.  
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Seibold et al. buscaram avaliar a incidência de insuficiência pancreática em 

pacientes com e sem estes auto-anticorpos. Em 64 pacientes, 40% apresentavam 

auto-anticorpos pancreáticos. Foi observado que 15,6% dos pacientes tiveram o teste 

da fluorosceína dilaurato patológicos, 12,5% apresentaram a quimotripsina fecal 

alterada e 14% possuíam alta concentração de gordura nas fezes (todos com baixa 

sensibilidade para alterações precoces do pâncreas). Verificou-se uma maior 

incidência de insuficiência pancreática em pacientes com auto-anticorpos positivos 

(19 a 27% dependendo do método utilizado, contra 8% nos três métodos em paciente 

anticorpo-negativos) e em pacientes com doença localizada em íleo terminal e cólon 

de forma extensa14.     

Estes auto-anticorpos teriam um tropismo pelo ácino pancreático exócrino9. 

Neste mecanismo proposto, justifica-se o encontro de alterações inespecíficas, 

caracterizadas pela presença de linfócitos T em abundância e um número menor de 

agregados de linfócitos B no tecido pancreático19, com fibrose intra e inter-lobular, 

marcada regressão acinar e fibrose peri-ductular, sendo raro a presença de 

granulomas5,76, que foram descritos apenas na associação de DC de trato 

gastrointestinal alto e pancreatite28.  

As alterações pancreáticas não seriam tão comuns e proeminentes quantas 

outras manifestações extra-intestinais verificadas na DC pelo fato dos auto-antígenos 

serem sintetizados no pâncreas e tornarem-se componentes do suco pancreático, porém 

entrarem em contato com o sistema imune apenas na parede intestinal, ocorrendo ali a 

produção de auto-anticorpos e a formação de imunocomplexos, levando à ativação de 

complemento e à resposta inflamatória observada na DC73.  
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Concluindo, o presente estudo evidenciou, em uma casuística de 51 pacientes, 

9,8% destes com três ou mais alterações sugestivas de pancreatite crônica ao EUS, 

estatisticamente significativa em relação ao grupo controle. Entretanto, estes 

pacientes não apresentavam sinais clínicos de pancreatite crônica, possivelmente por 

se tratar de alterações precoces. Estudos prospectivos futuros devem ser realizados 

para identificar, neste grupo de pacientes, se tais alterações morfológicas podem 

evoluir para o desenvolvimento de insuficiência pancreática exócrina ou endócrina e, 

em caso positivo, quais os fatores de risco e qual o tempo médio até o início de suas 

manifestações clínicas.  

 



 

 

6. CONCLUSÕES 
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1.    Foi observado em 9,8% dos pacientes com Doença de Crohn alterações no 

exame de ultra-som endoscópico sugestivas de Pancreatite Crônica. 

2.  A única variável estatisticamente significativa para a presença de alterações 

pancreáticas na Doença de Crohn foi a localização da enfermidade 

exclusivamente em íleo terminal. 

  



 

 

7. ANEXOS 
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ANEXO A 

ÍNDICE DE ATIVIDADE NA DOENÇA DE CROHN 

(Crohn’s disease activity índices – CDAI) 

Variável Descrição da variável Multiplicador Total

1 Nº de evacuações líquidas ou pastosas (a cada dia 
por 7 dias)  

x2  

2 Dor abdominal, soma diária dos índices em 7 dias 
(0-não, 1-leve, 2-moderada, 3-severa) 

x5  

3 Bem-estar geral, soma diária dos índices em 7 
dias (0-geralmente bem, 1-pouco abaixo do 
normal, 2-pobre, 3-muito pobre, 4-terrível)  

x7  

4 Nº das complicações listadas (artralgia ou artrite; 
irite ou uveíte; eritema nodoso ou pioderma 

gangrenoso ou estomatite aftosa; fissura, fístula 
ou abscesso anal; febre acima de 37,8oC) 

x20  

5 Uso de difenoxilato ou loperamida (0-não, 1-sim) x30  

6 Massa abdominal (0-não, 2-questionável, 5-sim) x10  

7 Hematócrito (masculino 47-Ht, feminino 42-Ht) x6  

8 Peso (1-peso/peso ideal) x 100 (adicionar ou 
subtrair de acordo com o sinal) 

x1  

Total    



Anexos 42

ANEXO B 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Instruções para preenchimento no verso) 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU 
RESPONSÁVEL LEGAL 
1. NOME DO PACIENTE .:............................... ........................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ...................................... SEXO :    .M �   F �  
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO.............................................................. Nº ............. APTO: .................. 
BAIRRO:  ............................... CIDADE  ................................................................... 
CEP:................  TELEFONE: DDD (............) ................................ 

2.RESPONSÁVEL LEGAL ........................................................................................... 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ............................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ...................................... SEXO :    .M �   F �  
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO.............................................................. Nº ............. APTO: .................. 
BAIRRO:  ............................... CIDADE  ................................................................... 
CEP:................  TELEFONE: DDD (............) ................................ 

___________________________________________________________________ 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA....AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO 
PANCREÁTICA EM PACIENTES PORTADORES DE DOENÇA DE CROHN 

PESQUISADOR: ....ÉVERSON FERNANDO MALLUTA.. 

CARGO/FUNÇÃO: MÉDICO INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº .101794. 

UNIDADE DO HCFMUSP: DISCIPLINADE GASTROENTEROLOGIA CLÍNICA  
3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

SEM RISCO �  RISCO MÍNIMO x� RISCO MÉDIO � 

 RISCO BAIXO �  RISCO MAIOR � 

(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como conseqüência imediata 
ou tardia do estudo) 

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : .....aproximadamente 24 meses 

___________________________________________________________________       
III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU 
SEU REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA CONSIGNANDO: 
1. justificativa e os objetivos da pesquisa: Em um terço dos casos, os pacientes 

com Doença de Crohn podem apresentar problemas em seu pâncreas, 
problemas que podem causar uma piora nos sintomas de dor e diarréia. 
Este estudo tem como objetivo avaliar o funcionamento do pâncreas em 
pacientes com Doença de Crohn.  
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2. procedimentos que serão utilizados e propósitos, incluindo a identificação dos 
procedimentos que são experimentais: Os pacientes farão exames de sangue 
e realizarão um exame semelhante à endoscopia digestiva, que conta com 
um aparelho de ultra-som em sua extremidade para melhor estudo do 
pâncreas. Os pacientes que apresentarem alterações neste exame 
realizarão um exame de ressonância magnética do abdome, para melhor 
avaliação do órgão.  

3. desconfortos e riscos esperados: realização do ultra-som endoscópico, que 
envolve os riscos mínimos de um exame de endoscopia rotineiro. 

4. benefícios que poderão ser obtidos: O diagnóstico do comprometimento do 
pâncreas facilita o controle dos sintomas pela reposição de substâncias 
que o órgão parou de produzir.  

5. procedimentos alternativos que possam ser vantajosos para o indivíduo : o outro 
exame para verificar o comprometimento chama-se 
Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, que apresenta um risco 
alto de complicações. 

 

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS 
DO SUJEITO DA PESQUISA CONSIGNANDO: 

1. acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e 
benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas. 

Você poderá ter acesso, a qualquer momento, sobre informações dos 
exames realizados, riscos e benefícios desta e tirar dúvidas quando 
desejado. 

 

2. liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de 
participar do estudo, sem que isto traga prejuízo à continuidade da assistência. 

 A qualquer momento você terá liberdade de retirar seu consentimento e 
deixar de participar do estudo, sem que com isso você deixe de receber 
acompanhamento adequado . 

 

3. salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade. 

 Todas as informações fornecidas pelo paciente serão mantidas em 
completo sigilo, como também os seus exames. 
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4. disponibilidade de assistência no HCFMUSP, por eventuais danos à saúde, 
decorrentes da pesquisa. 

 Independentemente de sua participação na pesquisa você sempre terá 
direito ao atendimento médico no HCFMUSP. 

 

5. viabilidade de indenização por eventuais danos à saúde decorrentes da 
pesquisa. 

 Não está prevista qualquer indenização adicional por danos à sua 
saúde decorrentes desta pesquisa, sabendo também que essa pesquisa não 
envolve maiores riscos. 
 
 

V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS 
RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA 

CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES 
ADVERSAS. 

Dr. Éverson Fernando Malluta – tel: 8118 0286  

e-mail: eversonfernando@yahoo.com 

 
___________________________________________________________________ 

VI. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: 

 

 

___________________________________________________________________ 
VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido 
o que me foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa  

São Paulo,                    de                            de 200        . 

________________________________________       _______________________ 
assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal           assinatura do pesquisador  
                                                                                   (carimbo ou nome Legível) 
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ANEXO C 

DADOS DOS PACIENTES 
Iniciais Sexo Idade Alterações 

EUS 
Focos 

hiperecóicos 
Estrias 

hiperecóicas 
Margens 

globulares 
Lobularidade Cistos 

AAN M 29        0        0        0        0        0 0 
ABS   M 27        2        0        0        1        0 0 
AS M 39        3        1        1        0        0 0 
AVS M 36        1        1        0        0        0 0 
ALZ F 47        0        0        0        0        0 0 
ALF M 30        0        0        0        0        0 0 
CAP F 45        2        1        1        0        0 0 
CPM F 53        1        0        0        0        0 0 
CMS F 28        1        0        1        0        0 0 
DASV F 38        0        0        0        0        0 0 
ESS M 46        0        0        0        0        0 0 
ECM   M 25        1        0        0        0        0 0 
ES  M 41        0        0        0        0        0 0 
EGF  F 34        0        0        0        0        0 0 
ERF   M 48        0        0        0        0        0 0 
EMS F 27        2        1        0        0        0 0 
EPC F 43        2        1        0        0        0 0 
ECP M 28        0        0        0        0        0 0 
EJ   M 27        0        0        0        0        0 0 
EBAC   F 57        1        0        0        0        0 0 
GB M 36        1        0        0        0        0 0 
IPR  F 54        1        0        0        0        0 0 
JAD    M 39        0        0        0        0        0 0 
JFFR M 56        4        1        1        1        0 0 
JRC M 38        0        0        0        0        0 0 
LLF F 18        3        1        1        0        0 0 
LABN  F 23        2        1        0        0        0 0 
LBG F 27        1        1        0        0        0 0 
MCC F .        0        0        0        0        0 0 
MCPES F 59        2        0        1        0        1 0 
MNC F 56        1        1        0        0        0 0 
MNN F 43        1        1        0        0        0 0 
MHAH  F 28        1        0        0        0        0 0 
ML M 28        2        1        0        0        0 0 
MAA M 48        0        0        0        0        0 0 
MCAS M 32        0        0        0        0        0 0 
MA   F 38        3        1        1        1        0 0 
MPS  F 39        2        1        1        0        0 0 
NFCBA   F 45        1        0        0        0        0 0 
OGBF M 37        0        0        0        0        0 0 
RRE M 20        0        0        0        0        0 0 
RFA M 23        1        0        0        0        0 0 
RI  F 42        0        0        0        0        0 0 
RZ F 54        0        0        0        0        0 0 
SS F 43        0        0        0        0        0 0 
SBS F 39        2        0        1        0        0 0 
SSB   F 44        0        0        0        0        0 0 
SRS F 44        2        0        1        0        0 0 
TMA   F 40        0        0        0        0        0 0 
VSL M 43        4        1        1        1        0 0 
VCOT F 37        0        0        0        0        0 0 
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Iniciais Litíase Calcificações Dilatação Dilatação2 Irregularidade Margens 
hiperecóicas 

Atrofia 

AAN        0        0        0        0        0        0        0 
ABS          0        0        0        0        0        1        0 
AS        0        0        0        0        0        0        0 
AVS        0        0        0        0        0        0        0 
ALZ        0        0        0        0        0        0        0 
ALF        0        0        0        0        0        0        0 
CAP        0        0        0        0        0        0        0 
CPM        0        0        0        0        0        1        0 
CMS        0        0        0        0        0        0        0 
DASV        0        0        0        0        0        0        0 
ESS        0        0        0        0        0        0        0 
ECM          0        0        0        0        0        1        0 
ES         0        0        0        0        0        0        0 
EGF         0        0        0        0        0        0        0 
ERF          0        0        0        0        0        0        0 
EMS        0        0        0        0        0        1        0 
EPC        0        0        0        0        0        1        0 
ECP        0        0        0        0        0        0        0 
EJ          0        0        0        0        0        0        0 
EBAC          0        0        0        0        0        0        0 
GB        0        0        0        0        0        0        1 
IPR         0        0        0        0        0        0        0 
JAD           0        0        0        0        0        0        0 
JFFR        0        0        0        0        0        0        0 
JRC        0        0        0        0        0        0        0 
LLF        0        0        0        0        0        1        0 
LABN         0        0        0        0        0        1        0 
LBG        0        0        0        0        0        0        0 
MCC        0        0        0        0        0        0        0 
MCPES        0        0        0        0        0        0        0 
MNC        0        0        0        0        0        0        0 
MNN        0        0        0        0        0        0        0 
MHAH         0        0        0        0        0        1        0 
ML        0        0        0        0        0        1        0 
MAA        0        0        0        0        0        0        0 
MCAS        0        0        0        0        0        0        0 
MA          0        0        0        0        0        0        0 
MPS         0        0        0        0        0        0        0 
NFCBA          0        0        0        0        0        1        0 
OGBF        0        0        0        0        0        0        0 
RRE        0        0        0        0        0        0        0 
RFA        0        0        0        0        0        1        0 
RI         0        0        0        0        0        0        0 
RZ        0        0        0        0        0        0        0 
SS        0        0        0        0        0        0        0 
SBS        0        0        0        0        0        0        0 
SSB          0        0        0        0        0        0        0 
SRS        0        0        0        0        0        0        1 
TMA          0        0        0        0        0        0        0 
VSL        0        0        0        0        0        0        0 
VCOT        0        0        0        0        0        0        0 
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Iniciais Padrão 
ecóico 

heterogêneo 

Microlitíase Tempo 
de 

doença 

Localização Forma Manifestações 
extra-

intestinais 

Azatioprina CDAI 

AAN        0        0 12 Íleo-colon Fistulosa Sim . 46 
ABS          0        0 7 Cólon Estenosante Sim Sim 184 
AS        1        1 20 Íleo Fistulosa Não Não . 
AVS        0        0 3 Íleo Fistulosa Sim Sim 73 
ALZ        0        0 1 Cólon Inflamatória Sim Não 61 
ALF        0        0 6 Íleo . . Sim 53 
CAP        0        0 5 Íleo Estenosante Sim . 65 
CPM        0        0 25 Íleo Estenosante Não Sim 109 
CMS        0        0 10 Íleo Inflamatória Não Não 92 
DASV        0        0 3 Íleo Inflamatória Sim Sim 64 
ESS        0        0 2 Cólon Inflamatória Não . 58 
ECM          0        0 4 Cólon Fistulosa Sim Sim 386 
ES         0        0 15 Íleo-colon Estenosante Sim . 66 
EGF         0        0 5 Íleo Fistulosa Sim . 140 
ERF          0        0 12 Íleo Fistulosa Sim Sim 118 
EMS        0        0 4 Íleo Estenosante Sim Sim . 
EPC        0        0 12 Íleo Estenosante Sim Sim 51 
ECP        0        0 2 Íleo-colon Fistulosa Não Sim 145 
EJ          0        0 . Íleo-colon Fistulosa Sim Sim 98 
EBAC          1        0 18 Íleo-colon Fistulosa Sim Sim 120 
GB        0        0 20 Íleo-colon . Não Sim 95 
IPR         1        0 17 Íleo-colon . Sim  107 
JAD           0        0 11 Íleo Fistulosa Não  52 
JFFR        1        0 6 Íleo Inflamatória Sim Sim 20 
JRC        0        0 1 Íleo-colon . Não . 144 
LLF        0        0 2 Cólon . Não Sim 48 
LABN         0        0 5 Cólon Fistulosa Sim . 231 
LBG        0        0 5 Íleo Fistulosa Sim Sim 419 
MCC        0        0 . . . . . . 
MCPES        0        0 5 Íleo . Sim . 56 
MNC        0        0 9 Íleo Fistulosa Sim . . 
MNN        0        0 13 . . . . 88 
MHAH         0        0 5 Íleo-colon Inflamatória Sim . 91 
ML        0        0 4 Íleo Inflamatória Não Sim 31 
MAA        0        0 6 . . . . 51 
MCAS        0        0 9 Íleo-colon Estenosante Sim Sim 65 
MA          0        0 4 Íleo Estenosante Sim Sim 81 
MPS         0        0 4 Íleo Estenosante Não Sim 52 
NFCBA         0        1 4 Íleo-colon Estenosante Não Sim 50 
OGBF        0        0 3 Íleo Fistulosa Não Sim 30 
RRE        0        0 4 Íleo-colon Fistulosa Não . 147 
RFA        0        0 3 Íleo-colon Fistulosa Não . 43 
RI         0        0 2 Íleo-colon Fistulosa Sim . 118 
RZ        0        0 5 Íleo Fistulosa Sim Não 55 
SS        0        0 2 Íleo-colon Inflamatória Sim Sim 109 
SBS        1        0 2 Íleo Estenosante Sim Sim 75 
SSB          0        0 5 Íleo-colon Estenosante Sim Sim 86 
SRS        0        0 . . . . . . 
TMA          0        0 3 Íleo-colon Fistulosa Sim Sim 123 
VSL        1        0 5 Íleo Fistulosa Não Não 206 
VCOT        0        0 7 Íleo Fistulosa Sim Sim 119 
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