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RESUMO 

Introdução A pancreatite aguda (PA) é uma inflamação aguda do pâncreas, onde 
as enzimas digestivas pancreáticas são ativadas no parênquima do próprio órgão e 
na circulação sanguínea, ocasionando a uma resposta inflamatória sistêmica. O 
objetivo desse estudo é correlacionar o quadro clínico de um paciente com 
pancreatite aguda com a literatura. Metodologia: O estudo consiste em um relato de 
experiência qualitativo e transversal. Foi realizado em um Hospital Distrital de 
referência em Fortaleza- CE, com um paciente de 51anos, sexo masculino, 
internado por pancreatite aguda. Os dados foram coletados a partir de relatos do 
acompanhante e dados dos prontuários no período de 18 de maio a 25 de maio 
2016. Foi apresentado o exame físico e exames laboratoriais do paciente. 
Resultados e Discussão: Os vômitos podem ser de natureza reflexa ou por 
compressão do duodeno pelo pâncreas edemaciado, o sintoma inicial, e 
predominante é a dor. Às vezes, ocorre parada de eliminação de gases e fezes e, 
ocasionalmente, dispnéia. Ao exame físico, nos casos mais graves, o paciente está 
em sofrimento, com sudorese, e pode haver icterícia e cianose. A leucocitose é 
frequente nas pancreatites graves. A proteína C reativa é o marcador mais utilizado 
isoladamente, visto que é barato e fácil de ser dosado e o nível normal é de até 
10mg/l. A hiperglicemia leve e transitória é frequente, sobretudo durante os ataques 
iniciais, onde a liberação de glucagon, de catecolaminas e de glicocorticoides é 
maior. Uma queda progressiva da pO2 arterial, que ocorre dentro de vários dias 
após o início dos sintomas, denota o desenvolvimento da síndrome da Angústia 
Respiratória do Adulto e edema pulmonar. Em alguns pacientes, em que a 
pancreatite é letal, a amilase pode estar normal, provavelmente, pela grande 
destruição glandular. A lipase é o melhor indicador de pancreatite em pacientes que 
são vistos vários dias após o início da crise pancreática. Conclusões: O paciente 
apresentou no exame físico vômitos, icterícia, dor a palpação do abdome e as taxas 
de glicose, amilase, lipase, leucócitos, PCO2 e proteína C deram alterados, assim, é 
possível através desse estudo correlacionar os sinais e sintomas e exames 
laboratoriais do quadro clínico de pancreatite aguda com a literatura, possibilitando 
um aprendizado maior sobre essa patologia e estimulando novos estudos.  

 

Palavras-chave – Pancreatite Aguda; Tratamento; Diagnóstico; Classificação; 
Enfermagem. 
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ABSTRACT: 

Introduction: Acute pancreatitis (AP) is an acute inflammation of the pancreas, 
which pancreatic digestive enzymes are activated in the parenchyma of the organ 
itself and in the bloodstream, causing a systemic inflammatory response. The 
purpose of this study is correlated or the clinical picture of a patient with acute 
pancreatitis with literature. Methodology: The study consists in a qualitative and 
transversal experience report. It was carried out in a reference District Hospital in 
Fortaleza-CE, with a 51-year-old, male, patient admitted for acute pancreatitis. The 
data were collected from the companion's reports and data from the medical records 
from May 18 to May 25, 2016. The patient's physical examination and laboratory 
tests were presented. Results and Discussion: Vomiting can be reflexive or due to 
compression of the duodenum by the swollen pancreas, the initial symptom, and the 
predominant one is pain. Sometimes gas and stool elimination stops and, 
occasionally, dyspnea. On physical examination, in the most severe cases, the 
patient is suffering, with sweating, and there may be jaundice and cyanosis. 
Leukocytosis is common in severe pancreatitis. C-reactive protein is the most used 
marker alone, since it is cheap and easy to be dosed and the normal level is up to 
10mg / l. Mild and transient hyperglycemia is frequent, especially during initial 
attacks, where the release of glucagon, catecholamines and glucocorticoids is 
greater. A progressive drop in arterial pO2, which occurs within several days after the 
onset of symptoms, denotes the development of Adult Respiratory Distress syndrome 
and pulmonary edema. In some patients, in whom pancreatitis is lethal, amylase may 
be normal, probably due to great glandular destruction. Lipase is the best indicator of 
pancreatitis in patients who are seen several days after the onset of the pancreatic 
crisis. Conclusions: In the physical examination, the patient presented vomiting, 
jaundice, pain, palpation of the abdomen and glucose, amylase, lipase, leukocytes, 
PCO2 and protein C rates changed, thus it is possible through this study to correlate 
the signs and symptoms and laboratory tests of the patient. clinical picture of acute 
pancreatitis with the literature, enabling greater learning about this pathology and 
stimulating further studies. 

Keywords - Acute Pancreatitis; Treatment; Diagnosis; Classification; Nursing. 
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INTRODUÇÃO 

A pancreatite aguda (PA) é uma inflamação aguda do pâncreas, onde as enzimas 
digestivas pancreáticas são ativadas no parênquima do próprio órgão e na 
circulação sanguínea, ocasionando a uma resposta inflamatória sistêmica (DIJK; 
HALLENSLEBEN; SANTVOORT, 2017). Trata-se de uma das causas mais 
frequentes de internação por condições do trato gastrointestinal, apresentando 
aumento da incidência nos últimos 10 anos (ROBERTS; MORRISON-REES; JOHN, 
2017). 
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Em 90% dos casos a doença apresenta-se na forma leve ou edematosa, com bom 
prognóstico, pouco tempo de internação e mortalidade inferior a 1%. Em 10% dos 
pacientes a doença se manifesta na forma grave ou necro-hemorrágica, com taxas 
de mortalidade mais elevadas, podendo evoluir com necrose pancreática, infecção 
local, choque distributivo e até falência de múltiplos órgãos (FORSMARK; VEGE; 
WILCOX, 2016). Quanto à etiologia, 40% dos casos de PA decorrem da patologia 
calculosa biliar, enquanto a segunda maior causa é o etilismo, encarregado por 20% 
dos casos. Há ainda outras causas menos recorrentes, como iatrogenia, 
hipertrigliceridemia, uso de fármacos, entre outros (FORSMARK; VEGE; WILCOX, 
2016). O diagnóstico da PA é fundado em achados clínicos, laboratoriais e 
radiológicos, com diferentes acurácias a depender do critério utilizado (MATHEUS; 
MACHADO, 2008). O objetivo desse estudo é correlacionar o quadro clínico de um 
paciente com pancreatite aguda com a literatura. 

METODOLOGIA 

O estudo se caracteriza como um relato de experiência, que mostra-se como 
narrativa de experiência profissional, com abordagem qualitativa e realizado em 
função do tempo transversal (DYNIEWICZ, 2009). O local da pesquisa foi um 
Hospital Distrital de referência no município de Fortaleza-Ce. O estudo foi realizado 
comum paciente de 51 anos, sexo masculino, internado no período de 05 de maio 
de 2016 a 25 de maio de 2015, com diagnóstico médico de pancreatite aguda e 
outras enfermidades. O acompanhante concordou em ajudar voluntariamente nas 
evoluções propostos pelo estudo. Os dados foram coletados a partir de relato do 
acompanhante e exame físico seguindo os passos do Histórico de Enfermagem. 
Foram colhidos dados dos prontuários como, anotações, evoluções dos profissionais 
de saúde, prescrição medicamentosa, e exames laboratoriais, no período de 13 de 
abril a 25 de maio 2016. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

EXAME FÍSICO DIA 25/05/2016: 

“Paciente consciente, orientado, totalmente dependente, emagrecido, acamado, 
verbalizando poucas palavras. Acompanhante relata que paciente não dormiu a 
noite por conta de episódios de vômitos. Couro cabeludo e unhas sem alteração. 
Turgor diminuído. Pele apresentando ictérica. Tórax simétrico. Monitoração cardíaca 
e oximetria. Acesso venoso central em subclávia direita para Nutrição parenteral 
(NPT) e medicações. Sonda nasogástrica em aspiração, apresentando 
hematêmese, para tratamento de náuseas e vômitos. Paciente relata náuseas. 
Eupnéico, taquipnéico, respirando por ar ambiente. Nega tosse. Abdome globoso, 
distendido, dolorido a palpação. Úlcera em região sacral e pé esquerdo em estádio 
II. Higiene por banho no leito. Diurese por sonda vesical de demora (SVD) 
apresentando hematúria. Edema nos MMII. Acompanhante relata que paciente 
realizou cirurgia para retirada de fecaloma. Eliminação intestinal por fralda sem 
alteração. Verificação de sinais vitais apresenta PA: 130X70 mmHg (Normotensão), 
FC: 76 bpm (normocardia), FR: 24 rpm (taquipnéico), T: 36,1 ºC (Normotermia). 
Segue sob cuidados da enfermagem.” 
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Os vômitos podem ser de natureza reflexa ou por compressão do duodeno pelo 
pâncreas edemaciado (CENEVIVA, 1995).  O sintoma inicial, e predominante, é a 
dor, embora, eventualmente, possa estar ausente. A melhora pode ser obtida com 
decúbito lateral e a flexão das coxas sobre o abdômen, além da aspiração gástrica e 
jejum (FERREIRA-SANTOS; SANTOS, 2000). Às vezes, ocorre parada de 
eliminação de gases e fezes e, ocasionalmente, dispnéia. Ao exame físico, nos 
casos mais graves, o paciente está em sofrimento, com sudorese, e pode haver 
icterícia e cianose (CENEVIVA et al, 1995). 

EXAMES LABORATORIAIS 

Tabela 1 

EXAME 05/05 10/05 17/05 25/05 REFERÊNCIA 

Glicose 126 132 127 120 70 - 100 

Amilase 515,8 477,2 756,6 518,4 7,0 ± 0,1 

Lipase 372 243 170 166 13 – 60  

Leucócitos 16.160 8,5 13,320 17.640 7,0 ± 3,0 

PCO2 - - - 51,90 80 - 100 

Proteína C 16,30 16,07 19,34 19,02 ≤ 10 

 

Tabela criada pela autora 

A leucocitose é frequente nas pancreatites graves, pode ocorrer reação leucemóide, 
mesmo na ausência de infecção (FERREIRA-SANTOS; SANTOS, 2000). A proteína 
C reativa é o marcador mais utilizado isoladamente, visto que é barato e fácil de ser 
dosado e o nível normal é de até 10mg/l. A hiperglicemia leve e transitória é 
frequente, sobretudo durante os ataques iniciais, onde a liberação de glucagon, de 
catecolaminas e de glicocorticoides é maior. Uma queda progressiva da pO2 arterial, 
que ocorre dentro de vários dias após o início dos sintomas, denota o 
desenvolvimento da síndrome da Angústia Respiratória do Adulto e edema pulmonar 
(RANSON, 1994). Em alguns pacientes, em que a pancreatite é letal, a amilase 
pode estar normal, provavelmente, pela grande destruição glandular. A lipase é o 
melhor indicador de pancreatite em pacientes que são vistos vários dias após o 
início da crise pancreática (KOLAR; ELLIS; HEVITT, 1984). 

CONCLUSÕES 

O paciente apresentou no exame físico vômitos, icterícia, dor a palpação do abdome 
e as taxas de glicose, amilase, lipase, leucócitos, PCO2 e proteína C deram 
alterados, assim, é possível através desse estudo correlacionar os sinais e sintomas 
e exames laboratoriais do quadro clínico de pancreatite aguda com a literatura, 
possibilitando um aprendizado maior sobre essa patologia e estimulando novos 
estudos.  



 

_____________________________________________________________ 

Revista Interdisciplinar de Ciências Médicas - Anais - Teresina-PI  

CNPJ:14.378.615/0001-60  

Registro: ISSN 2594-522X 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BECKNGHAM J & BORNMAN PC. ABC of disesases of liver,pancreas,and biliary 
system. acute pancreatitis. BMJ 322 (7286): 595-598, 2001 

CENEVIVA R; SANTOS JS; ANDRADE JI & SILVA Jr OC. Pancreatite aguda. 
Medicina, Ribeirão Preto 28: 701-721, 1995 

DIJK, Sven M Van; HALLENSLEBEN, Nora D L; SANTVOORT, Hjalmar C Van, et  
al. Acute pancreatitis: recent advances through randomised trials. Gut. 
2017;66(11):2024-32. Disponível em < https://doi.org/10.1136/gutjnl-2016-313595>. 
acesso em 09 de jul. 2020. 

DYNIEWICZ, A.M. Metodologia da pesquisa em saúde para iniciantes. São Caetano 
do Sul, SP, 2009. Difusão Editora, 2a edição. 

FERREIRA-SANTOS R & SANTOS JS. Pancreatite aguda 1940- 2000: Evolução de 
conceitos e condutas In: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GASTROENTEROLOGIA. 
A Gastroenterologia 

FORSMARK, Chris E; VEGE, Santhi Swaroop; WILCOX, C Mel. Acute Pancreatitis. 
N Engl J Med. 2016;375(20):1972-81. Disponível em < 
https://doi.org/10.1056/NEJMc1616177>. Acesso em 09 de jul. 2020. 

KOLAR JC; ELLIS CJ & HEVITT MD. Comparison of serum amylase pancreatic 
isoamylase and lipase in patients with hyperamylasemia. Dig Dis Sci 29: 289-293, 
1984. 

MATHEUS, André Siqueira; MACHADO, Marcel Cerqueira Cesar. Tratamento da 
pancreatite aguda grave: ainda um desafio. Arq. Gastroenterol.,  São Paulo ,  v. 45, 
n. 3, p. 179-180,  Sept.  2008 . Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S000428032008000300001&
lng=en&nrm=iso>. acesso em 09 de jul. 2020. 

RANSON JHC. Acute pancreatitis. In: LENINE BA; COPELAND ME; HOWARD RJ; 
SUGERMAN HJ & WARSHAW AL. Current practice of gastrointestinal and 
abdominal surgery. Churchill Livingstone, New York, p.1-29, 1994. 

ROBERTS, Stephen E ; MORRISON-REES, Sian; JOHN, Ann et  al. The incidence 
and aetiology of acute pancreatitis across Europe. Pancreatol. 2017;17(2):155-65. 
Disponível em <https://doi.org/10.1016/j.pan.2017.01.005>. acesso em 09 de jul. 
2020. 


