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Introdução e Objetivo

A atrofia pancreática juvenil (APJ) é uma síndrome de provável cunho autoimune. Geralmente se inicia como uma

pancreatite imunomediada e evolui para atrofia acinar pancreática (AAP) e insuficiência pancreática exócrina (IPE),

resultando clinicamente em perda de peso, mesmo diante de um apetite voraz e alto consumo de alimento, e

esteatorreia. A APJ acomete usualmente cães com menos de 13 meses de idade e acredita-se ser hereditária em

raças como Pastor Alemão e Collie. Este trabalho objetivou relatar um caso de pancreatite linfocítica atrófica como

achado incidental em canino jovem

Relato de Caso

Cadela, 
Shih-Tzu, 
2 meses.

Vermifugação 
profilática.

Episódios de 
crise epilética 

Óbito após 
crises. 

APJ como 
achado 

incidental na 
autópsia.

Resultados

Macroscopicamente, notou-se palidez generalizada da carcaça e alterações circulatórias multissistêmica graves

que justificaram a morte do animal por colapso hemodinâmico. No pâncreas observou-se marcada diminuição de

volume e áreas mais pálidas e firmes multifocalmente (figura 1A). Microscopicamente, há infiltrado

linfoplasmocítico acentuado em interstício perilobular e periductal, e, em parte dos lóbulos, periacinar, nos quais o

epitélio apresenta picnose nuclear, cariólise, ou lise celular completa, com evidente perda da massa celular nesses

lóbulos, contudo, sem fibrose. Há discreta vacuolização do epitélio acinar, multifocalmente (Figuras 1B e C). Ductos

e componentes endócrinos apresentam-se preservados.
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Figura 1: A) Pâncreas: diminuído de volume, com áreas multifocais pálidas e firmes (seta vermelha). B) Pâncreas:

presença de infiltrado linfoplasmocítico perilobular (seta azul) e periductal (seta preta); H&E, 10X. C) Pâncreas:

infiltrado linfoplasmocítico periacinar (asterisco), picnose nuclear e cariólise em células epiteliais acinares (setas azuis)

e discreta vacuolização do epitélio acinar, multifocalmente (cabeças da seta); H&E, 40X.

*

Conclusões

A pancreatite linfocítica foi um achado incidental neste animal, não associada à causa mortis, e em raça não

considerada de risco elevado para AAP. Diferentemente do que foi constatado neste animal, em cães com AAP

estabelecida, a inflamação é menos pronunciada ou ausente, com destruição da porção exócrina do pâncreas e

fibrose, acarretando em IPE clinicamente detectável, o que possivelmente teria ocorrido futuramente, caso o animal

tivesse sobrevivido.
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