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RESUMO

INTRODUÇÃO: A pancreatite aguda biliar (PAB) é uma inflamação aguda,
decorrente da ativação irregular de enzimas pancreáticas. Nesse cenário,
quadros inflamatórios, até complicações como a necrose pancreática
ocorrem, seguidas da falência persistente do mesmo. Quanto à etiologia,
notam-se fortes indícios de correlação com a litíase biliar. OBJETIVOS:
Correlacionar a gênese da colelitíase e/ou coledocolitíase com a PAB,
analisando a interferência da litíase obstrutiva do ducto pancreático (DC)
e o desencadeamento da inflamação pancreática. MÉTODOS: Utilizando
vasto levantamento bibliográfico nos bancos PUBMED e SCIELO, foram
selecionados artigos de 2012 a 2020, empregando os descritores
“Pancreatite aguda”, “Litíase Biliar”, “Pancreatite biliar”, em inglês e
português. RESULTADOS E DISCUSSÕES : Com base na pesquisa
realizada, a PAB destaca-se por oriunda da colelitíase, tendendo a evoluir
para uma colecistite, seguida de coledocolitíase, cujo cálculo biliar
emergente pode obstruir regiões como as partes distal e proximal do
colédoco, atingindo ainda a papila e/ou o próprio DC. Em virtude do
bloqueio do DC, o refluxo biliar não cessa, porém, o fluxo do suco
pancreático é bloqueado. Ao obstruir a papila, a bile não chega ao
duodeno, resultando em um refluxo dessa substância para o DC, havendo
o desenvolvimento da PAB, que resulta de grave inflamação e enzimas
ativas, com grave comprometimento pancreático. CONCLUSÃO: A PAB
possui forte correlação com o surgimento de cálculos biliares, o que
desencadeia uma série respostas inflamatórias e enzimáticas, resultando
em graves lesões pancreáticas, salientando assim a importância de
avaliar a saúde da vesícula biliar e fígado em pacientes acometidos por
PAB.
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