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Objetivos: estabelecer critérios laboratoriais para o diagnóstico diferencial entre 

pancreatite aguda de causa biliar e não biliar e identificar testes com sensibilidade 

suficiente para propor a criação de um algoritmo para essa finalidade. Métodos: 

análise retrospectiva observacional, com delineamento transversal, de exames 

laboratoriais de dois grupos de pacientes com pancreatite aguda: A – causa não biliar 

e B – causa biliar. Foram investigados os exames: hematócrito, número de leucócitos, 

lactato desidrogenase (LDH), glicose, lipase, amilase, bilirrubina total, transaminase 

oxalacética (TGO/AST), transaminase pirúvica (TGP/ALT), gamaglutamiltransferase 

(GGT) e fosfatase alcalina (FA). Os dados de 701 pacientes foram submetidos a testes 

não paramétricos e ao Receiver Operating Characteristic (ROC). Resultados: os 

valores de hematócrito, número de leucócitos, LDH e glicose não apresentaram 

diferença significante entre os grupos (p > 0.1); já os valores de lipase, amilase, 

bilirrubina total, TGO, TGP, GGT e FA apresentaram diferença significante entre os 

grupos (p < 0.05), sendo que os testes de TGP, TGO e FA mostraram-se os mais 

sensíveis na determinação da causa biliar, possibilitando o estabelecimento de um 

ponto de corte pelo teste ROC, a partir do qual a probabilidade de acerto aumenta: 

TGP: 123,0 U/L (S: 69,2%; E: 81,5%), TGO: 123,5 U/L (S: 57,3%; E: 78,8%), FA: 126,5 

U/L (S: 66,1%; E: 69,4%). Conclusão: foi possível estabelecer critérios baseados em 

testes laboratoriais, para o diagnóstico diferencial entre pancreatite aguda de origem 

biliar e não biliar, no entanto, os testes não mostraram sensibilidade suficiente para 

propor a criação de um algoritmo. 



Abstract 

xiv 

 

 

 
 

Objectives: to establish laboratory criteria for the differential diagnosis between acute 

pancreatitis of biliary and no-biliary causes and identify tests with sufficient sensitivity 

to propose the creation of an algorithm for this special one. Methods: retrospective 

observational analysis, with cross-sectional design, laboratory tests of two groups of 

patients with acute pancreatitis: A - no-biliary cause and B - biliary cause. The following 

tests were investigated: hematocrit, leukocyte number, lactate dehydrogenase (LDH), 

glucose, lipase, amylase, total bilirubin, oxaloacetic transaminase (GOT/AST), pyruvic 

transaminase (GPT/ALT), gamma-glutamyl transferase (GGT) and alkaline 

phosphatase (ALP). Data from 701 patients were discovered in nonparametric tests 

and the Receiver Operating Characteristic (ROC). Results: the values of hematocrit, 

number of leukocytes, LDH and glucose did not dissipate significant difference 

between groups (p > 0.1); on the other hand, the values of lipase, amylase, total 

bilirubin, GOT, GPT, GGT and ALP dissipated significantly between the groups (p < 

0.05), with the GPT, GOT and ALP tests being the most sensitive in the determination 

of biliary cause, enabling the establishment of a cutoff point by the ROC test, from 

which a probability of correctness increases: GPT: 123.0 U/L (S: 69.2%; E: 81.5%), 

GOT: 123.5 U/L (S: 57.3%; E: 78.8%), ALP: 126.5 U/L (S: 66.1%; E: 69.4%). 

Conclusion: it was possible to establish criteria based on laboratory tests for the 

differential diagnosis between acute pancreatitis of biliary and no-biliary origin, 

however, the tests do not have sufficient sensitivity to propose the creation of an 

algorithm. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desde a primeira descrição clínica de pancreatite aguda (PA), creditada ao 

médico e anatomista holandês Nicholaes Tulp, em 1652, a doença é temida. A 

publicação relatava o caso de um jovem que padecia de uma condição que provocava 

febre persistente e dor, e cuja necrópsia evidenciou o pâncreas edemaciado e 

preenchido por secreção purulenta e necrótica1,2.  

Um século mais tarde, em 1761, Giovanni Morgagni relatou uma necrópsia com 

o pâncreas aumentado, irregular e de consistência cartilaginosa, em um paciente 

acometido por uma síndrome caracterizada por forte dor em abdome superior e 

vômitos1,2.  

Apesar de promissoras, nenhuma das muitas descrições iniciais foi capaz de 

estabelecer uma boa compreensão à cerca da PA e mais de um século passaria antes 

que Reginald Fitz apresentasse em 1889 um estudo padronizado sobre a doença, 

com a descrição de 53 casos documentados. Realizou a análise patológica detalhada 

de alterações hemorrágicas, supurativas e gangrenosas e sugeriu causas para a PA, 

como cálculos biliares e uso abusivo do álcool1,3.  

Em 1929, Robert Elman estabeleceu o uso da amilase sérica como marcador 

de inflamação pancreática, e três anos mais tarde, Cherry e Crandall sugeriram uma 

enzima que seria um marcador mais específico para PA: a lipase. Foi a partir de 

meados do século XX que a PA passou a ser vista como uma doença de múltiplas 

causas e, portanto, requerente de abordagens diferentes quanto a diagnóstico e 

tratamento1,4,5.  

Por ser uma das condições patológicas gastrointestinais mais comuns e cuja 

hospitalização é mandatória, a PA gera um impacto significativo sobre os serviços de 

saúde, no que diz respeito a manejo e custos6-9. Trata-se de um processo inflamatório 

agudo local, que evolui para síndrome de resposta inflamatória sistêmica (SIRS) e, 

em cerca de 20% dos casos, progride para uma forma grave, com necrose pancreática 

e falência de múltiplos órgãos6,7,10.  

Mais especificamente, a PA caracteriza-se por danos às células acinares 

pancreáticas, precipitando a transformação de tripsinogênio em tripsina, o que 

desencadeia a ativação de outras enzimas, resultando em digestão do parênquima 

pancreático. A obstrução do ducto pancreático por cálculos parece ser um dos 
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principais processos responsáveis por esse mecanismo, uma vez que induz um 

aumento na pressão ductal, gerando acúmulo de líquido rico em enzimas no tecido do 

órgão8,11,12.   

Uso prolongado de bebida alcoólica constitui a segunda causa de PA e na 

grande parte das vezes a indução de um surto se superpõe a um quadro de 

pancreatite crônica pré-estabelecido9,11. Os mecanismos pelos quais o álcool provoca 

a doença são complexos e não completamente elucidados, incluindo hipóteses como 

a toxicidade do etanol, a interrupção de processos bioquímicos nas células acinares 

e até mesmo mecanismos imunológicos8,9,11,12. 

São descritos vários outros agentes para a indução de PA, destacando-se uma 

numerosa lista de medicamentos e condições patológicas de hipertrigliceridemia e 

hipercalcemia. Há que se considerar também o trauma pancreático, incluindo 

procedimentos cirúrgicos que envolvem o próprio órgão ou as vias biliares extra-

hepáticas e a manipulação por Colangiopancreatografia Endoscópica Retrógrada 

(CPRE), além de lesões pancreáticas neoplásicas e cistos. Menos frequentemente, 

condições infecciosas, genéticas e autoimunes são apontadas como causas, embora 

mecanismos mais raros sejam comumente classificados como de origem idiopática, 

pela impossibilidade de uma definição causal mais precisa9,11,12.  

 Enquanto os Estados Unidos da América constataram um aumento de cerca 

de 20% nas internações por PA nos últimos 10 anos, o Brasil registrou um acréscimo 

de mais de 50% no mesmo período, gerando um custo total de, aproximadamente, 

250 milhões de Reais ao Sistema Único de Saúde (SUS)9,12,13.  Embora a 

taxa de mortalidade venha apresentando uma tendência a diminuição na última 

década, a incidência da PA tem aumentado entre pacientes cada vez mais jovens, 

sendo uma das explicações para esse fenômeno a epidemia de obesidade, 

contribuindo para o incremento significativo nos casos de colelitíase, 

hipertrigliceridemia e diabetes mellitus (DM)9,12. 

 O diagnóstico de PA, pela Classificação de Atlanta (EUA), revisada em 2012, 

requer pelo menos a presença de dois de três critérios: a) dor abdominal consistente 

com a hipótese diagnóstica; b) valores de amilase e/ou lipase séricas de, no mínimo, 

três vezes o limite superior da normalidade; c) achados sugestivos em exames de 

imagem, como tomografia contrastada (TC) e/ou ultrassonografia (USG) abdominais6-

12,14-16.  

Com exames clínico e laboratoriais típicos, o exame de imagem torna-se 
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desnecessário para elucidar a doença, ficando reservado para casos de diagnóstico 

tardio, em que, apesar da presença de dor, os exames laboratoriais podem já não 

estar significativamente alterados6-8. 

 A medida da lipase é considerada como tendo significado superior à da amilase 

para o diagnóstico da PA, considerando-se sua maior especificidade e o fato de seus 

níveis permanecerem elevados por tempo mais prolongado após o início da 

doença11,14,17-19.  

O estabelecimento de marcadores laboratoriais como preditores do diagnóstico 

diferencial da PA tem sido proposto por numerosos estudos, como a existência de 

uma provável relação entre os valores de lipase e amilase para diferenciar a causa 

biliar da causa alcoólica, porém, não há resultados considerados consensuais20-26. 

Outros testes, como bilirrubina total, fosfatase alcalina (FA), transaminase pirúvica 

(TGP/ALT), transaminase oxalacética (TGO/AST) e, até mesmo, amilase e lipase, de 

forma isolada, parecem poder determinar a origem da PA, sendo a TGP apontada 

como tendo o melhor valor preditivo positivo na definição da causa biliar11,19,20,27-35.  

A primeira escala de gravidade de PA amplamente utilizada data de 1974, 

através da publicação dos Critérios de Ranson, (modificados em 1982), que, com base 

em parâmetros clínicos e laboratoriais, podem estimar a morbidade e a mortalidade 

relacionadas à afecção36,37. Embora vários outros escores tenham sido propostos 

desde então e ainda alguns autores considerem os Critérios de Ranson 

ultrapassados, especialmente por precisarem de 48 horas para serem definidos8,10,38-

40, eles ainda são largamente utilizados pela facilidade na aplicação e especificidade 

na determinação do prognóstico da doença38,41,42.  

Considerando-se que o diagnóstico diferencial dos fatores causais da PA é 

fundamental para seu tratamento e seguimento clínico, torna-se relevante estabelecer 

critérios laboratoriais que elucidem a diferença entre as causas biliares e não biliares, 

para que ele não seja totalmente dependente de critérios imaginológicos, nem sempre 

prontamente disponíveis e, comumente, mais dispendiosos.  

Atualmente, a grande maioria dos estudos sobre PA busca o estabelecimento 

de novos preditores de gravidade ou a criação de protocolos mais eficazes de manejo 

da doença. No entanto, embora tenha critérios bem estabelecidos, o diagnóstico 

precoce ainda é um desafio, que precisa ser bem elucidado, especialmente com uma 

rápida definição da causa da doença.  

 Nem mesmo uma imensurável gama de estudos, ao longo de mais de 100 anos 
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de experiência, foi capaz de facilitar de forma considerável o manejo da PA, 

especialmente quando se trata de definir marcadores de prognóstico e estabelecer 

testes simples e eficazes para o diagnóstico19,43,44.  

 Pannala e colaboradores compararam os eventos que se seguiram após a 

primeira descrição clínica de PA por Tulp à abertura da Caixa de Pandora, tamanhas 

as conjecturas de que o pâncreas seria a fonte de terríveis males e das incertezas 

frente a uma doença completamente desconhecida1. Mais de 350 anos depois e, 

apesar dos incontestáveis avanços à cerca do conhecimento da complexa 

fisiopatologia da PA, enquanto médicos assistentes, ainda experimentamos assombro 

quando enfrentamos repercussões tão gravemente súbitas em determinados 

pacientes.   

 O seguimento clínico-cirúrgico da PA, doença tão incidente e prevalente em 

nosso meio, que pode evoluir de maneira tão grave, repercutindo física, emocional e 

financeiramente em pacientes, equipe médica e serviços de saúde, está distante de 

ser assunto esgotado6,7,16,17,45-48.   

Nessa ordem de ideias, a proposta dessa pesquisa foi elaborar um protocolo 

de diagnóstico diferencial entre pancreatite aguda de origem biliar e não biliar que seja 

rápido, confiável e de fácil aplicação, baseado em critérios laboratoriais.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

Estabelecer critérios baseados em testes laboratoriais para o 

diagnóstico diferencial entre pancreatite aguda de causa biliar e não biliar. 

 

2.2. Objetivo específico 

2.2.1. Identificar testes laboratoriais com sensibilidade suficiente para 

propor a criação de um algoritmo de diagnóstico diferencial entre pancreatite 

aguda biliar e não biliar. 
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3. MÉTODOS 

 

A pesquisa constou de uma análise retrospectiva observacional, com 

delineamento transversal, dos pacientes do Hospital Municipal Dr. José de Carvalho 

Florence (HMJCF), localizado à Rua Saigiro Nakamura, 800, Vila Industrial, em São 

José dos Campos, São Paulo. Trata-se de um hospital público, que presta serviços 

aos pacientes exclusivamente através do SUS.  

Por tratar-se de uma pesquisa retrospectiva, baseada na análise de bancos de 

dados eletrônicos, sem, sob nenhuma hipótese, identificar os sujeitos envolvidos ou 

realizar qualquer forma de contato pessoal com os mesmos ou seus familiares, 

obteve-se dispensa da elaboração do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE).  

O projeto foi encaminhado à Plataforma Brasil e, após liberação, ao Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal Paulista (UNIFESP), tendo início 

somente após sua aprovação (Protocolo Nº 1059/2019) e expressa autorização do 

HMJCF para sua execução.  

Para a coleta de dados foi solicitada ao Serviço de Arquivo Médico e Estatística 

(SAME) do HMJCF uma lista de prontuários de atendimento médico entre o período 

de janeiro de 2014 e dezembro de 2018, com base na Classificação Internacional de 

Doenças (CID), incluindo os códigos condizentes com os diagnósticos de PA, da 

seguinte forma: 

• K85.0 – pancreatite aguda idiopática 

• K85.1 – pancreatite aguda biliar 

• K85.2 – pancreatite aguda induzida por álcool 

• K85.3 – pancreatite aguda induzida por droga 

• K85.8 – outras pancreatites agudas 

• K85.9 – pancreatite aguda não especificada 

• K86.0 – pancreatite crônica induzida por álcool 

• K86.1 – outras pancreatites crônicas 

• K86.3 – outras doenças especificadas do pâncreas 

• K86.9 – doença do pâncreas sem outra especificação 

• K87.1 – transtornos do pâncreas em doenças classificadas em outra parte 
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Inicialmente foram selecionados para o estudo todos os pacientes acima de 

dezoito anos de idade, que foram internados sob os códigos mencionados, 

independentemente de sexo, etnia, ocupação, comorbidades ou da evolução (alta 

hospitalar ou óbito). 

 Os pacientes selecionados foram distribuídos em grupos de acordo com o 

agente causal da pancreatite, com base na consulta dos resumos de alta ou óbito, 

disponíveis na base de dados eletrônica dos pacientes atendidos e internados no 

HMJCF. Os grupos relevantes para o desenvolvimento do estudo em questão foram 

separados em grupo “A”, composto dos pacientes diagnosticados com PA não biliar e 

“B”, PA biliar.  

Não foi necessária a elaboração de um cálculo amostral, por se tratar de um 

estudo considerando pacientes inclusos dentro de uma mesma população (mesmo 

hospital, sob semelhantes condições de atendimento e tratamento).  

O diagnóstico dos pacientes foi estabelecido com base nas informações 

inseridas pelos médicos assistentes nos resumos de alta ou óbito e posterior 

confirmação através dos exames laboratoriais, sendo que a causa biliar foi confirmada 

por ultrassonografia abdominal e/ou tomografia computadorizada de abdome, 

evidenciando cálculos biliares, e a causa não biliar foi determinada pela exclusão da 

presença de cálculos biliares aos mesmos exames. 

Após a identificação dos grupos e, em posse dos números de registro 

constantes nos prontuários dos pacientes, foram analisados os exames laboratoriais 

solicitados na ocasião da admissão hospitalar, sendo considerados apenas os 

resultados registrados em até 48 horas a partir da primeira solicitação. 

Visando a realização da comparação proposta entre os grupos, foram 

analisados os resultados dos seguintes parâmetros, solicitados através do exame 

laboratorial: 

• Hematócrito – Valor de referência: 39 a 50% 

• Número de leucócitos – Valor de referência: 3.500 a 10.500 mm3 

• Lactato desidrogenase (LDH) – Valor de referência: 313 a 618 U/L 

• Glicose – Valor de referência (em jejum): 70 a 99 mg/dl 

• Lipase – Valor de referência: 23 a 300 U/L 

• Amilase – Valor de referência: 30 a 110 U/L 

• Bilirrubina total – Valor de referência: 0.2 a 1.3 mg/dl 
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• Transaminase oxalacética (TGO/AST) – Valor de referência: 14 a 36 U/L 

• Transaminase pirúvica (TGP/ALT) – Valor de referência: 9 a 52 U/L 

• Gamaglutamiltransferase (GGT) – Valor de referência: 12 a 43 U/L 

• Fosfatase alcalina (FA) – Valor de referência: 38 a 126 U/L 

Os exames bioquímicos selecionados foram escolhidos com base no que a 

literatura aponta como os que apresentam as maiores alterações quando se 

estabelece o diagnóstico diferencial de PA11,19,20,27-35, além dos testes considerados 

para o estabelecimento dos critérios de gravidade de Ranson36,37.  

Foram excluídos do estudo os pacientes cujos dados não incluíam a dosagem 

da lipase sérica ou não apresentavam valor de, no mínimo, três vezes o limite superior 

da normalidade, considerado o teste que confirma laboratorialmente o diagnóstico de 

PA de forma mais específica6-12,14-16.  

Embora, pela Classificação de Atlanta, a presença de dois dos três critérios 

seja bastante para estabelecer o diagnóstico de PA7, optou-se pela obrigatoriedade 

do teste de lipase, uma vez que os laudos dos exames de imagem não constavam, 

em sua totalidade, registrados na base de dados eletrônica do HMJCF.  

Após a coleta dos dados e tabulação, foram aplicados testes, confirmando, ou 

não, a diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos. Para a análise 

estatística foi utilizado o software Stata®, sendo aplicado o teste de Shapiro-Wilk, para 

avaliação da normalidade da distribuição, e, em seguida, o teste de Kruskal-Wallis 

para dois grupos independentes. Nos casos em que “p” foi menor que 0,05 a diferença 

estatística foi considerada significante e quando “p” foi maior que 0,1, a diferença foi 

considerada não significante, onde “p” é a probabilidade de erroneamente concluir 

pela significância49. 

Para avaliar a acurácia do desempenho dos testes diagnósticos, através da 

análise da sensibilidade e da especificidade dos mesmos, foi aplicada a análise 

Receiver Operating Characteristic (ROC), expressa pelas correspondentes curvas e 

pelos valores da Area Under the Curve (AUC), com a utilização do software SPSS®. 

Todos os dados coletados na pesquisa ficarão armazenados em arquivo 

protegido por senha, no computador pessoal da pesquisadora responsável, sob a 

forma de tabelas editadas no programa Excel®, e serão guardados por, no mínimo, 

cinco anos após o término do trabalho. 
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4. RESULTADOS 

 
Na seleção dos pacientes, foram encontradas causas diversas para PA, 

destacando-se a biliar (61,73%), a alcoólica (16,11%) e a medicamentosa (13,95%). 

Dentre as causas com menores ocorrências, estão a de natureza idiopática (2,38%), 

a provocada por atos cirúrgicos envolvendo o pâncreas e as vias biliares (2,05%), as 

causas neoplásicas (1,73%), aquelas induzidas por hipertrigliceridemia (1,08%) e, 

menos comumente, as causadas por traumas abdominais (0,54%) e as que incidiram 

após realização de CPRE (0,43%). (Gráfico 1).  

 

 

Gráfico 1 – Distribuição das diferentes causas de pancreatite aguda entre os 925 pacientes 
inicialmente selecionados para o estudo.  
 
 

Dos 925 pacientes elegíveis para o estudo, 224 foram excluídos por não terem 

registrado o valor de lipase ou porque o seu valor não foi igual ou superior a três vezes 

o limite de referência do laboratório, conforme pré-estabelecido. 

Cabe ressaltar que muito provavelmente o número de pacientes encontrado no 

banco de dados está subestimado, uma vez que grande parte das pancreatites pode 

ter sido registrada sob um CID menos específico, como de “dor abdominal”, por 

exemplo, inviabilizando a busca. Além disso, os pacientes que foram excluídos por 
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não terem o valor de lipase registrado, provavelmente portavam exames externos, 

solicitados em Unidade de Pronto Atendimento (UPA), previamente à internação no 

HMJCF, que é o hospital de referência da região.  

 Entre os 701 pacientes incluídos no estudo, 249 (36%) foram diagnosticados 

com PA não biliar, sendo alocados no grupo A, e 452 (64%) foram diagnosticados com 

PA biliar, sendo incluídos no grupo B. (Gráfico 2).  

 

 

Gráfico 2 – Distribuição dos 701 pacientes investigados segundo o fator causal de pancreatite 
aguda não biliar (Grupo A) e biliar (Grupo B).  
 
 

Através da análise estatística, concluiu-se que valores de hematócrito, número 

de leucócitos, LDH e glicose não apresentaram diferença significante, quando 

comparados os resultados entre os grupos A e B. Os Gráficos 3 a 6 apresentam as 

medianas e os valores de “p” dos diferentes exames laboratoriais investigados, que 

não foram estatisticamente significantes. 
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Gráfico 3 – Resultados das medianas dos valores de hematócrito (Valor de referência: 39 a 50%) 
para os 701 pacientes dos grupos A (pancreatite aguda não biliar) e B (pancreatite aguda biliar). 
Sem significância estatística pelos testes de Shapiro-Wilk e Kruskal-Wallis (p > 0.1). 
 
 

 
Gráfico 4 – Resultados das medianas do número de leucócitos (Valor de referência: 3.500 a 
10.500 mm3) para os 701 pacientes dos grupos A (pancreatite aguda não biliar) e B (pancreatite 
aguda biliar). Sem significância estatística pelos testes de Shapiro-Wilk e Kruskal-Wallis (p > 
0.1). 
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Gráfico 5 – Resultados das medianas dos valores de LDH (Valor de referência: 313 a 618 U/L) 
para os 701 pacientes dos grupos A (pancreatite aguda não biliar) e B (pancreatite aguda biliar). 
Sem significância estatística pelos testes de Shapiro-Wilk e Kruskal-Wallis (p > 0.1). 
 
 

 
Gráfico 6 – Resultados das medianas dos valores de glicose (Valor de referência: 70 a 99 mg/dl) 
para os 701 pacientes dos grupos A (pancreatite aguda não biliar) e B (pancreatite aguda biliar). 
Sem significância estatística pelos testes de Shapiro-Wilk e Kruskal-Wallis (p > 0.1). 
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Quando comparados os resultados dos testes aplicados entre os grupos A e B, 

obteve-se diferença estatisticamente significante entre os valores de lipase, amilase, 

bilirrubina total, TGO, TGP, GGT e FA, sendo todos maiores no grupo B em relação 

ao A. Os Gráficos 7 a 13 apresentam as medianas e os valores de “p” das medidas 

dos diferentes exames laboratoriais investigados, que foram estatisticamente 

significantes.  

 

 
Gráfico 7 – Resultados das medianas dos valores de lipase (Valor de referência: 23 a 300 U/L) 
para os 701 pacientes dos grupos A (pancreatite aguda não biliar) e B (pancreatite aguda biliar). 
Com significância estatística pelos testes de Shapiro-Wilk e Kruskal-Wallis (p < 0.05). 
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Gráfico 8 – Resultados das medianas dos valores de amilase (Valor de referência: 30 a 110 U/L) 
para os 701 pacientes dos grupos A (pancreatite aguda não biliar) e B (pancreatite aguda biliar). 
Com significância estatística pelos testes de Shapiro-Wilk e Kruskal-Wallis (p < 0.05). 
 
 

 

Gráfico 9 – Resultados das medianas dos valores de bilirrubina total (Valor de referência: 0.2 a 
1.3 mg/dl) para os 701 pacientes dos grupos A (pancreatite aguda não biliar) e B (pancreatite 
aguda biliar). Com significância estatística pelos testes de Shapiro-Wilk e Kruskal-Wallis (p < 
0.05). 
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Gráfico 10 – Resultados das medianas dos valores de TGO (Valor de referência: 14 a 36 U/L) 
para os 701 pacientes dos grupos A (pancreatite aguda não biliar) e B (pancreatite aguda biliar). 
Com significância estatística pelos testes de Shapiro-Wilk e Kruskal-Wallis (p < 0.05). 
 
 

 

Gráfico 11 – Resultados das medianas dos valores de TGP (Valor de referência: 9 a 52 U/L) para 
os 701 pacientes dos grupos A (pancreatite aguda não biliar) e B (pancreatite aguda biliar). Com 
significância estatística pelos testes de Shapiro-Wilk e Kruskal-Wallis (p < 0.05). 
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Gráfico 12 – Resultados das medianas dos valores de GGT (Valor de referência: 12 a 43 U/L) 
para os 701 pacientes dos grupos A (pancreatite aguda não biliar) e B (pancreatite aguda biliar). 
Com significância estatística pelos testes de Shapiro-Wilk e Kruskal-Wallis (p < 0.05). 
 
 

 

Gráfico 13 – Resultados das medianas dos valores de FA (Valor de referência: 38 a 126 U/L) para 
os 701 pacientes dos grupos A (pancreatite aguda não biliar) e B (pancreatite aguda biliar). Com 
significância estatística pelos testes de Shapiro-Wilk e Kruskal-Wallis (p < 0.05). 
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 A curva ROC é um estimador estatístico empregado na análise do desempenho 

de testes e consiste na representação gráfica de dados quantitativos, segundo sua 

taxa de sensibilidade e especificidade. Um teste é considerado mais adequado para 

discriminar grupos, quanto mais a curva se aproxima do canto superior esquerdo, 

sendo a linha de referência diagonal uma região de aleatoriedade do teste 

(sensibilidade igual à especificidade)50,51.  

Uma estimativa da acurácia global do teste pode ser obtida pela análise da 

Area Under the Curve (AUC), sendo que seu valor pode ser interpretado como: 

péssimo (0,5 – 0,6), ruim (0,6 – 0,7), pobre (0,7 – 0,8), bom (0,8 – 0,9) ou excelente 

(> 9), de acordo com o desempenho na predição do parâmetro avaliado50,51.  

Na aplicação da análise ROC para os testes bioquímicos analisados observou-

se grande variação na acurácia no desempenho dos mesmos como preditores no 

diagnóstico diferencial da PA (Gráfico 14).  

 

 

Gráfico 14 – Curva Receiver Operating Characteristic (ROC) demonstrando a acurácia dos testes 
bioquímicos analisados na predição do diagnóstico diferencial de pancreatite aguda biliar e não 
biliar, através da análise da sensibilidade e da especificidade dos mesmos.  
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Quando aplicada individualmente aos testes, a análise ROC evidenciou melhor 

desempenho dos exames de TGP, TGO e FAL, considerando-se os valores apenas 

até o nono decil (Gráficos 15 a 17 e Tabela 1). 

 

 

Gráfico 15 – Curva Receiver Operating Characteristic (ROC) demonstrando a acurácia do teste 
bioquímico de TGP na predição da causa biliar da pancreatite aguda, através da análise da 
sensibilidade e da especificidade do mesmo, considerando-se valores até o nono decil. 
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Gráfico 16 – Curva Receiver Operating Characteristic (ROC) demonstrando a acurácia do teste 
bioquímico de TGO na predição da causa biliar da pancreatite aguda, através da análise da 
sensibilidade e da especificidade do mesmo, considerando-se valores até o nono decil. 
 

 

Gráfico 17 – Curva Receiver Operating Characteristic (ROC) demonstrando a acurácia do teste 
bioquímico de FA na predição da causa biliar da pancreatite aguda, através da análise da 
sensibilidade e da especificidade do mesmo, considerando-se valores até o nono decil. 
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Tabela 1 – Dados obtidos através da análise Receiver Operating Characteristic (ROC) dos testes 
bioquímicos de TGP, TGO e FA na predição do diagnóstico de pancreatite aguda biliar, 
considerando-se apenas valores até o nono decil. 

 TGP TGO FA 

N 523,0 538,0 440,0 

MÉDIA 167,82 139,32 142,75 

DESVIO PADRÃO 150,42 119,55 65,53 

Q1 43,0 41,0 89,0 

MEDIANA 115,0 101,0 128,0 

Q3 259,0 207,0 182,5 

 
 

 Com base na análise da curva ROC e na AUC foi possível estabelecer pontos 

de corte a partir dos quais a causa da PA seria, provavelmente, de origem biliar, bem 

como estimar a sensibilidade e a especificidade dos testes para essa finalidade 

(Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Análise da curva Receiver Operating Characteristic (ROC) e da Area Under the Curve 
(AUC), demonstrando a sensibilidade e a especificidade dos testes bioquímicos de TGP, TGO e 
FA na predição do diagnóstico de pancreatite aguda biliar, com seus respectivos pontos de 
corte, considerando-se valores até o nono decil.  

 PONTO DE CORTE SENSIBILIDADE ESPECIFICIDADE AUC 

TGP 123,0 69,2% 81,5% 0,809 

TGO 123,5 57,3% 78,8% 0,725 

FA 126,5 66,1% 69,4% 0,735 

 

Alguns pacientes não apresentavam registro de dados laboratoriais completo, 

evidenciando o número de testes que não foram solicitados nas primeiras 48 horas de 

internação ou não constavam no sistema de análise laboratorial do hospital (Tabela 

3). 
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Tabela 3 – Número de pacientes com o determinado teste laboratorial registrado de acordo com 
os grupos de causa biliar e não biliar para pancreatite aguda.  

TOTAL DE PACIENTES SELECIONADOS PARA O ESTUDO = 701 

TESTE CAUSA BILIAR = 452 NÃO BILIAR = 249 

LIPASE 452 249 

AMILASE 443 248 

HEMATÓCRITO 450 249 

NÚMERO DE LEUCÓCITOS 450 249 

BILIRRUBINA TOTAL 408 212 

TGO (AST) 433 243 

TGP (ALT) 423 237 

GGT 363 215 

FA 350 206 

LDH 374 166 

GLICOSE 354 147 

 

 

Os testes de TGP, TGO e FA, cujo desempenho como preditores para o 

diagnóstico da PA de causa biliar foi melhor, apresentavam valores discrepantes 

(outliers) em relação à mediana dos grupos (Gráficos 18, 19 e 20).  
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Gráfico 18 – Valores de TGP dos grupos de pancreatite aguda biliar (B) e não biliar (A), 
destacando-se os valores discrepantes (outliers).  
 
 
 

 
Gráfico 19 – Valores de TGO dos grupos de pancreatite aguda biliar (B) e não biliar (A), 
destacando-se os valores discrepantes (outliers).  
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Gráfico 20 – Valores de FA dos grupos de pancreatite aguda biliar (B) e não biliar (A), 
destacando-se os valores discrepantes (outliers).  



24 
 

 

5. DISCUSSÃO 
 

Direcionar rapidamente o tratamento específico para a causa da PA, após um 

manejo inicial, confere melhor prognóstico, à medida em que influencia as 

intervenções terapêuticas subsequentes, modificando o curso da doença e diminuindo 

consideravelmente a morbimortalidade6,11,15,19,28,29,40. 

Embora já tenha havido discordância em relação a realização da 

colecistectomia na mesma internação, para os pacientes com PA de origem biliar, hoje 

ela é amplamente indicada, especialmente para casos leves, evitando deletérias 

recorrências8,9,15,16,28,45,52,53. Para a resolução de casos graves, associados a evolução 

com necrose pancreática, está bem estabelecida a terapêutica através de CPRE, com 

papilotomia, sendo a colecistectomia, então, postergada por 2 a 6 semanas após a 

alta hospitalar8,9,11,16. 

Medidas educativas, visando a diminuição do consumo de álcool, colaboram 

para a redução das recidivas relacionadas à PA alcoólica, que representam altas taxas 

de reinternação e mortalidade8,9,11,15,16,54. Além disso, a abstinência alcoólica deve ser 

fortemente encorajada pelo alto risco de evolução da doença pancreática, nesses 

casos, para sua forma crônica8,9. 

A suspensão imediata do medicamento implicado como causa de PA, o 

controle mais rígido da trigliceridemia, a perda de peso, a cessação do tabagismo, 

bem como qualquer outra medida que vise eliminar causas diretas e fatores de risco 

para a doença e, com isso, diminuir a chance de recidivas, deve ser precocemente 

adotada8,9.  

 No hospital onde o estudo foi realizado, a equipe médica dedicada ao cuidado 

do paciente com quadro de PA é acionada conforme elucidação da causa, após 

análise clínico-laboratorial na unidade de pronto atendimento, sendo os casos de 

causa biliar seguidos pela equipe cirúrgica e os de não biliar, pela equipe clínica. Para 

tanto é obrigatória a solicitação da USG abdominal, para confirmar ou descartar a 

causa biliar.  

A USG abdominal ainda é o método mais utilizado para definição do diagnóstico 

diferencial entre PA biliar e não biliar, por ser considerado o exame mais sensível na 

detecção de cálculos biliares, além de não implicar em grandes custos, ser pouco 

invasivo e não utilizar radiação7,11,18,27,28,31,53,55. No entanto, sua sensibilidade pode 

não ser tão acurada em casos iniciais de PA, além de não ser recomendado para 
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estadiamento da doença40,55. 

Umas das principais limitações ao uso da USG abdominal para 

estabelecimento do diagnóstico diferencial da PA é a eventual indisponibilidade do 

exame, por exemplo, aos fins de semana, atrasando a intervenção56,57. Encontrar 

meios viáveis e ainda mais econômicos para essa finalidade é um desafio, 

especialmente em serviços públicos de saúde28. 

Numerosos trabalhos tentaram estabelecer ou reconhecem a importância de 

definir critérios laboratoriais para o diagnóstico diferencial entre PA biliar e não biliar, 

especialmente alcoólica. No entanto, grande parte deles não chegou a um consenso 

quanto à essa possibilidade ou contou com amostras pequenas, especialmente os 

estudos nacionais11,19-35. 

Embora o aumento da taxa de hematócrito possa estar relacionado à gravidade 

e a um pior prognóstico,29,58-60 seus valores não foram implicados na elucidação 

diagnóstica, o que foi confirmado nesse estudo, uma vez que não houve diferença 

estatisticamente relevante entre os grupos A e B. (Gráfico 3). 

 Não foram encontrados estudos que apontassem o número de leucócitos como 

variável útil na elucidação diagnóstica da PA, bem como na determinação do 

diagnóstico diferencial da mesma, embora esteja implicado na evolução da doença 

para complicações de origem infeciosa, como a necrose pancreática61,62. O presente 

estudo tampouco encontrou diferença entre os grupos estudados. (Gráfico 4).  

 A LDH é bem estabelecida como fator prognóstico de gravidade para a PA63,64, 

embora não seja apontada como marcador diagnóstico, o que foi confirmado pelo 

estudo, não havendo diferença entre os grupos A e B. (Gráfico 5). 

 Embora o diabetes seja apontado como importante fator de risco para a PA4 e 

valores aumentados de glicose sejam mencionados como indicadores de mau 

prognóstico da doença65,66, a glicemia não constitui elemento de elucidação 

diagnóstica, o que está em conformidade com esse estudo, que não evidenciou 

diferença significativa entre os grupos. (Gráfico 6).  

 É relevante ressaltar que os valores de glicose obtidos podem estar 

superestimados em relação aos valores de referência, uma vez que estes consideram 

a glicemia em jejum, o que pode não condizer com a realidade de pacientes atendidos 

em diferentes horários do dia.  

Considerada como o melhor e mais confiável marcador diagnóstico para PA, a 

lipase apresenta altas sensibilidade e especificidade, conferindo ao teste a preferência 
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sobre todos os outros já estudados, para essa finalidade11,14,17-19,38,53. Embora, os 

valores de lipase possam não estar alterados no início do quadro, PA com valores de 

lipase normais constitui um achado raro37,67. 

Tentar estabelecer uma correspondência entre os valores aumentados de 

lipase e o diagnóstico diferencial da PA já foi objetivo de muitos estudos, sem, 

contudo, haver um consenso, ora sendo apontada como específica para origem biliar, 

ora, não biliar, especialmente alcoólica19,68. Com o mesmo objetivo, numerosos 

trabalhos testaram a relação amilase/lipase, também obtendo resultados 

conflitantes20-26. 

Nesse estudo, os valores de lipase do grupo B foram consideravelmente 

maiores em relação ao grupo A, sugerindo uma utilidade de sua dosagem no 

estabelecimento do diagnóstico diferencial da PA. (Gráfico 7). 

Apesar de bastante utilizada pela sua sensibilidade, a amilase não é 

considerada como o teste mais específico para a detecção da PA, podendo, inclusive, 

apresentar níveis normais na alcoólica e na causada por hipertrigliceridemia, bem 

como seus valores aumentados serem frequentemente associados à causa 

biliar11,12,19,27,33. Sua associação com a lipase para conferir maior acurácia no 

diagnóstico da doença é controversa, bem como uma possível relação de seus valores 

com o grau de inflamação do tecido pancreático18,20,69. 

O presente trabalho confirmou estatisticamente a associação entre valores 

mais aumentados de amilase quando se trata de causa biliar na PA. (Gráfico 8).  

Existem divergências quanto à aplicabilidade da dosagem de bilirrubina total no 

diagnóstico de PA, podendo estar relacionada à causa biliar ou não8,19,32,34,35. Suas 

dosagens geralmente apresentam elevação devido à coledocolitíase associada e não 

necessariamente à PA70. 

Nessa pesquisa pôde-se relacionar de forma bastante relevante a associação 

de valores aumentados na bilirrubina total na PA de causa biliar, quando comparada 

às outras causas. (Gráfico 9).  

Muitos estudos já confirmaram uma relação entre o aumento das 

transaminases hepáticas e a causa biliar da PA, sendo a TGP (ALT) o teste bioquímico 

mais bem estabelecido como marcador mais sensível, com alto valor preditivo 

positivo4,21-26. Embora os valores de TGO (AST) não sejam tão frequentemente 

associados à causa biliar quanto à TGP, os relatos da literatura sugerem relação 

semelhante entre os testes11,32,35.  
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Em acordo com a literatura, confirmou-se a relação entre o aumento 

significativo das transaminases, TGP (ALT) e TGO (AST), com prevalência do grupo 

B, em relação ao A. (Gráficos 10 e 11). 

As enzimas canaliculares, FA e GGT, classicamente descritas como bons 

marcadores de colestase intra-hepática, também são apontadas como preditoras da 

causa biliar na PA, embora valores normais não excluam o diagnóstico19,29,30,32-34.  

No presente estudo, confirmou-se a relação entre os valores aumentados das 

enzimas canaliculares e a causa biliar, mediante a obtenção de valores 

estatisticamente maiores de ambas no grupo B, em relação ao A. (Gráficos 12 e 13).   

Embora os testes tenham evidenciado diferença estatística significante entre 

os valores de lipase, amilase, bilirrubina total, TGO, TGP, GGT e FA, quando 

comparados os grupos A e B, ao ser feita a análise ROC, uma ferramenta mais robusta 

na validação de testes diagnósticos, a mesma não corroborou a maioria deles como 

bons preditores para o diagnóstico diferencial da PA. 

Essa discussão chama atenção para o fato de que o emprego de testes 

estatísticos inadequados ou simplistas para o objetivo proposto pode implicar em 

resultados duvidosos. 

Dentre os exames apontados, através da aplicação dos testes de Shapiro-Wilk 

e Kruskal-Wallis, como estatisticamente significantes para a realização do diagnóstico 

diferencial de PA, apenas TGP, TGO e FA apresentaram valores com sensibilidade e 

especificidade suficientes para a definição de um ponto de corte, a partir do qual a 

probabilidade da causa biliar para a PA é mais alta.   

Um fator relevante parece ter contribuído para que os exames, embora com 

valores de p bastante significantes, não apresentassem uma boa acurácia na análise 

ROC: deveu-se ao fato de alguns pacientes apresentarem dados laboratoriais 

incompletos (Tabela 3), o que evidencia o número de testes que não foram solicitados 

nas primeiras 48 horas de internação ou não constavam registrados pelo sistema de 

análise laboratorial do hospital. Evidenciou-se que dos 452 pacientes do grupo biliar, 

29 (6,41%) não continham o registro do valor de TGP (Tabela 3). 

Embora a não totalidade de exames solicitados não implique em limitações 

para a aplicação do teste de Kruskal-Wallis, uma vez que foi baseado na análise da 

comparação de amostras entre grupos independentes, a análise ROC sofre alterações 

significativas em seus resultados à medida em que os dados não constem dos 

registros. Esse fato parece ter contribuído para que apenas três dos sete testes 
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considerados com diferença significantes entre os grupos apresentassem um valor de 

AUC aceitável (> 0,7).  

Outro fator contribuinte para a diminuição do desempenho dos testes 

analisados como preditores para o diagnóstico diferencial da PA foi a existência de 

valores discrepantes (outliers) em relação à mediana dos grupos (Gráficos 18, 19 e 

20). Para minimizar essa ocorrência, foram adotados os valores dos testes apenas 

até o nono decil, ou seja, 90% dos exames de TGP, TGO e FAL (Tabela 1).  

Ainda que contando com valores limitantes quanto à sensibilidade na 

determinação da causa da PA, pelos motivos acima apresentados, foi possível 

estabelecer pontos de corte para TGP (123,0 U/L), TGO (123,5 U/L) e FA (126,5 U/L), 

a partir dos quais a doença teria, mais provavelmente, origem biliar. Dessa forma, 

abre-se a possibilidade para a criação de um algoritmo simples, que poderia ser 

facilmente aplicável sob a forma de aplicativo digital. 

Por ser considerado o teste com maior valor preditivo positivo na definição da 

causa da pancreatite, a TGP (ALT) já possui um ponto de corte bem estabelecido por 

alguns trabalhos como ≥ 150,0 U/L para origem biliar23,27,29. Nesse estudo, o valor a 

partir do qual a causa biliar foi considerada mais provável foi TGP ≥ 123,0 U/L, com 

base na análise da curva ROC e em seus níveis de sensibilidade e especificidade 

(Tabela 2).  

A dosagem de TGP foi, ainda, o teste com maior AUC (0,809), confirmando sua 

acurácia na determinação da origem biliar da PA, sendo considerado um bom teste 

para esta finalidade, segundo essa classificação (Tabela 2). 

 Através da análise observacional e estatística dos dados obtidos nesse estudo, 

abre-se a viabilidade da criação de um protocolo baseado em critérios laboratoriais 

para que a causa da PA seja definida por testes simples e rápidos.  

O tamanho da amostra e a sensibilidade dos testes foram fatores limitantes e 

inerentes ao banco de dados pesquisado. Frente aos dados coletados não foi possível 

estabelecer quão maior deveria ser a população estudada e qual grau de sensibilidade 

deveriam apresentar os testes para que pudessem ser considerados bons substitutos 

aos critérios diagnósticos atuais. 

Talvez estender retrospectivamente a coleta de dados para os anos anteriores 

aos investigados ou refinar a coleta com dados prospectivos sejam possibilidades 

viáveis para conseguir significância estatística.  

Outra possibilidade seria realizar um estudo multicêntrico com aumento 
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significativo da amostra. Também investir no avanço tecnológico que possibilite a 

utilização de outros marcadores genômicos ou enzimáticos de atividade da doença.  

Ademais de todo o conhecimento adquirido à cerca da PA, doença complexa e 

desafiadora, entende-se que o prognóstico do paciente depende essencialmente de 

um diagnóstico precoce e que oriente a tomada de condutas rápidas e adequadas. A 

busca por meios que norteiem essas ações deve seguir incessante.  
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6.   CONCLUSÕES 
 

6.1. Foi possível estabelecer critérios baseados em testes laboratoriais, para o 

diagnóstico diferencial entre pancreatite aguda de origem biliar e não biliar.  

 

6.2. Os testes laboratoriais não mostraram sensibilidade suficiente para propor a 

criação de um algoritmo de diagnóstico diferencial da pancreatite aguda biliar 

e não biliar. 
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