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Resumo 

 
Marques VLS. Pancreatite em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico juvenil 

[tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2017. 

 

Introdução: Pancreatite é uma manifestação incomum e com risco de vida no 

lúpus eritematoso sistêmico juvenil (LESJ). Objetivo: Estudar a classificação da 

pancreatite em pacientes com LESJ de acordo com as definições do Grupo 

Internacional de Estudos de Pancreatite Pediátrica (INSPPIRE) e determinar 

prevalência geral, características clínicas, alterações laboratoriais e prognóstico do 

primeiro episódio. Métodos: Um estudo de coorte retrospectivo multicêntrico incluiu 

852 pacientes com LESJ estudados em 10 serviços de referência terciária de 

reumatologia pediátrica. Resultados: Pancreatite foi diagnosticada em 22 de 852 

(2.6%) pacientes com LESJ. Foram classificados como pancreatite aguda em 20 

(91%), pancreatite aguda recorrenteem 2 (9%), e nenhum deles apresentou 

pancreatite crônica. Nenhum deles tinha cálculos biliares, pancreatite traumática, ou 

relatou o uso de álcool e/ou tabagismo. A comparação dos pacientes com 

pancreatite (primeiro episódio) e sem esta complicação, revelou uma menor 

duração da doença [1 (0–10) vs. 4 (0–23) anos, P<0,0001] e maior mediana do 

Índice de Atividade de Doença do LES 2000 [21 (0–41) vs. 2 (0–45), P<0,0001]. A 

frequência de febre (P<0,0001), perda de peso (P<0,0001), serosite (P<0,0001), 

nefrite (P<0,0001), hipertensão arterial (P<0,0001), insuficiência renal aguda 

(P<0,0001), síndrome de ativação macrofágica (P<0,0001), e morte (P=0,001) 

foram maiores em pacientes com pancreatite. A freqüência de metilprednisolona 

endovenosa (P<0,0001) e a mediana da prednisona [55 (15–60) vs. 11 (1–90) 

mg/dia, P<0,0001] foram significantemente maiores em pacientes com pancreatite. 

Dois pacientes apresentavam pancreatite aguda recorrente com dois episódios 

distintos, com intervalo sem dor entre os dois episódios de 1 e 4 anos. Conclusão: 

Este foi o primeiro estudo classificando a pancreatite usando as definições do 

Grupo Internacional de Estudos de Pancreatite Pediátrica em pacientes com LESJ 

mostrando uma predominância da pancreatite aguda associado ao tratamento com 

glicocorticóide e atividade grave da doença.  

 

Descritores: lúpus eritematoso sistêmico; prednisona; pancreatite; febre; nefrite; 

morte. 



 

Marques VLS. Pancreatitis in juvenile systemic lupus erythematosus patients 

[thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2017. 

 
Abstract 

 
Introduction: Pancreatitis is a rare and a life-threatening systemic lupus 

erythematosus (SLE) manifestation in childhood-onset SLE (cSLE). Objective: To 

study the classification of pancreatitis in cSLE according to the International Study 

Group of Pediatric Pancreatitis and determine the overall prevalence, clinical 

features, laboratory, and first episode outcomes. Methods: A multicenter cohort 

study in 10 pediatric rheumatology centers, included 852 patients with cSLE. 

Results: Pancreatitis was diagnosed in 22 of 852 (2.6%) patients with cSLE. It was 

classified as acute pancreatitis in 20 (91%), acute recurrent pancreatitis in 2 (9%), 

and none of them had chronic pancreatitis. None of them had gallstones, traumatic 

pancreatitis, or reported alcohol/tobacco use. The comparison of patients with 

pancreatitis (first episode) and without this complication revealed a shorter disease 

duration [1 (0–10) vs. 4 (0–23) anos, P<0.0001] and higher median of Systemic 

Lupus Erythematosus Disease Activity Index 2000 [21 (0–41) vs. 2 (0–45), 

P<0.0001]. The frequencies of fever (P<0.0001), weight loss (P<0.0001), serositis 

(P<0.0001), nephritis (P<0.0001), arterial hypertension (P<0.0001), acute renal 

failure (P<0.0001), macrophage activation syndrome (P<0.0001), and death 

(P=0.001) were also higher in patients with pancreatitis. The frequencies of 

intravenous methylprednisolone use (P<0.0001) and the median of prednisone dose 

[55 (15–60) vs. 11 (1–90) mg/dia, P<0.0001] were significantly higher in patients 

with pancreatitis. Of note, the 2 patients with acute recurrent pancreatitis had 2 

episodes, with pain free interval of 1 and 4 years. Conclusions: This was the first 

study characterizing pancreatitis using the International Study Group of Pediatric 

Pancreatitis standardized definitions in patients with cSLE showing that the 

predominant form is acute pancreatitis seen in association with glucocorticoid 

treatment and active severe disease. 

  

Descriptors: lupus erythematosus, systemic; prednisone; pancreatitis; fever; 

nephritis; death. 
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O lúpus eritematoso sistêmico (LESJ) é uma doença autoimune rara, 

grave, sistêmica e que pode afetar vários órgãos. Ainda que na maioria das 

vezes seja diagnosticada na idade adulta, cerca de 15 a 20% dos casos 

ocorre em crianças e adolescentes, cujas manifestações acontecem 

habitualmente com maior gravidade  (1,2). 

 A incidência anual do LESJ nos Estados Unidos da América ocorre 

entre 0,4 e 0,6 casos/100.000 crianças e adolescentes, sendo excepcional 

antes dos dois anos de idade. Há uma nítida predominância no sexo 

feminino em todas as faixas etárias.  A proporção varia de 4:3 em pacientes 

menores de 10 anos de idade a 10:1 nos maiores de 10 anos de idade (1,2).  

 Pacientes com LESJ tem maior probabilidade de ter sérias 

complicações decorrentes do LES comparados aos adultos, incluindo nefrite, 

hemorragia pulmonar, anemia hemolítica e envolvimento do sistema nervoso 

central. Em decorrência da doença ativa e de maior gravidade, esses 

pacientes com LESJ são tratados com elevadas doses de glicocorticóides e 

ciclofosfamida (1,2).   

As razões do fenótipo mais grave do LESJ ainda permanecem pouco 

entendidas. Vários fatores podem influenciar o comportamento inicial e 

evolutivo da doença, tais como: suscetibilidade genética, influência hormonal 

estrogênica, alterações do sistema imunológico (inato e adaptativo) e 

exposição ambiental (como raios ultravioletas e poluentes atmosféricos) 

(1,2). 

O LESJ pode também envolver o pâncreas. De fato, a pancreatite é 

uma manifestação incomum e potencialmente com risco de vida no LESJ (1-
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10). A pancreatite tem sido atribuída à atividade da doença ou terapia 

medicamentosa em adultos (3-7) e crianças (3,8-10) com LES. Entretanto, 

os dados estão limitados a relatos de casos e séries de casos na população 

pediátrica. 

Recentemente, o Grupo Internacional de Estudos de Pancreatite 

Pediátrica (conhecido como INSPPIRE) propôs definições padronizadas e 

desenvolveu algoritmos diagnósticos para avaliar e tratar a pancreatite 

pediátrica (11). Não há estudos, no entanto, usando essas novas definições 

em uma grande população de pacientes com LESJ. 

Além disto, não há um estudo multicêntrico que classificou 

sistematicamente a pancreatite em pacientes com LESJ de acordo com as 

novas definições do INSPPIRE, assim como determinou prevalência geral, 

características clínicas, laboratoriais e evolução do primeiro episódio. 

 

 



 

2. OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       Objetivos   5 

  

 

 

 

1. Avaliar a prevalência e os subtipos da pancreatite em pacientes com 

LESJ de acordo com as definições do INSPPIRE.  

 

2. Avaliar a possível associação de dados demográficos, manifestações 

clínicas, alterações laboratoriais, atividade/dano cumulativo da 

doença e tratamento em pacientes com LESJ que apresentam 

pancreatite versus os que não apresentam pancreatite. 



 

3. MÉTODOS 
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3.1. Delineamento do Estudo 

 

Este foi um estudo de coorte retrospectivo multicêntrico que incluiu 

1017 pacientes com LESJ acompanhados em 10 serviços de referência 

terciária de Reumatologia Pediátrica no Estado de São Paulo. Cento e 

sessenta e cinco pacientes foram excluídos devido a prontuários médicos 

incompleto (n=96), doença do tecido conjuntivo indiferenciado com 3 ou 

menos critérios do ACR (n=43), lúpus eritematoso cutâneo isolado (n=11), 

lúpus eritematoso neonatal (n=8), lúpus induzido por drogas (n=5) e outras 

doenças auto-imunes (n=2). Os restantes 852 doentes com LESJ 

constituíram o grupo de estudo. Estes 852 pacientes preencheram os 

critérios do American College of Rheumatology (ACR) (12), com início da 

doença antes dos 18 anos (13), e em acompanhamento até os 25 anos de 

idade. 

Foi realizado um encontro de pesquisadores para este estudo na 

cidade de São Paulo, a fim de definir um protocolo de acordo com as 

definições dos parâmetros clínicos, escores de atividade da doença e dano 

cumulativo. O treinamento de coleta de dados foi realizado no local de cada 

centro, utilizando os mesmos dados específicos. Os dados foram coletados 

entre novembro de 2012 e outubro de 2014. Os registros dos prontuários 

médicos do paciente foram cuidadosamente revisados e inseridos em um 

banco de dados padronizado para dados demográficos, características 

clínicas, achados laboratoriais, tratamentos, evolução e características da 

pancreatite. 
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3.2. Pancreatite Pediátrica 

 

A pancreatite pediátrica foi definida de acordo com as definições do 

INSPPIRE (11). A pancreatite aguda (PA) foi diagnosticada pela presença de 

pelo menos dois de três características: dor abdominal e/ou vômitos; níveis 

séricos de amilase pancreática e/ou lipase pelo menos três vezes maiores 

que o limite superior da normalidade e evidencia de PA nos exames de 

imagem [ultrassonografia abdominal ou tomografia computadorizada (TC)] 

(11,14,15). A pancreatite grave foi definida como: disfunção múltipla de 

órgãos, necrose pancreática ou morte (11). A PA recorrente foi definida 

como pelo menos dois episódios separados de PA, com resolução completa 

da dor ou normalização completa dos níveis de enzima pancreática sérica, 

antes do episódio subseqüente de PA. A pancreatite crônica exigia pelo 

menos uma das seguintes: dor abdominal e anormalidades radiográficas da 

lesão pancreática crônica, evidência de insuficiência pancreática exócrina 

e/ou endócrina e anormalidades sugestivas de pancreatite (11). 

 

3.3. Dados demográficos, Avaliação Clínica, Atividade da 

Doença, Danos à Doença e Terapia com Drogas 

 

Os dados demográficos incluíram gênero, etnia, idade atual, idade no 

início do LESJ e duração da doença. As manifestações clínicas do LES 

foram definidas como: sintomas constitucionais (febre e perda de peso), 

envolvimento do sistema reticuloendotelial (adenomegalia, hepatomegalia e 
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esplenomegalia), lesões mucocutâneas (erupção malar ou discóide, 

fotossensibilidade, úlceras nasais ou orais, vasculite e alopecia), 

envolvimento musculoesquelético (artrite e miosite), serosites (pleurites e 

pericardites), nefrite (proteinúria ≥ 0,5g/24 horas, presença de cilindrúria, 

hematúria persistente ≥ 5 glóbulos vermelhos por campo de alta potência 

e/ou leucocitúria persistente ≥ 5 leucócitos por campo), anormalidades 

hematológicas [anemia hemolítica auto-imune, leucopenia (contagem de 

leucócitos < 4000/mm3), linfopenia (contagem de linfócitos < 1500/mm3)] e 

trombocitopenia [contagem de plaquetas <100.000/mm3] duas ou mais 

ocasiões na ausência de drogas ou infecção. O lúpus neuropsiquiátrico 

incluiu avaliação das 19 síndromes de acordo com critérios de classificação 

do ACR (16). A síndrome antifosfolípide foi diagnosticada de acordo com a 

presença de trombose arterial e/ou venosa e anticorpos antifosfolípides (17). 

A pressão arterial elevada foi definida como pressões arteriais 

sistólica e/ou diastólica percentil ≥ 95 para gênero, idade e estatura em ≥3 

ocasiões (18). A insuficiência renal aguda (IRA) foi determinada pelo 

aumento súbito da creatinina sérica ≥ 2 mg/dL (19) ou pelos critérios 

modificados de risco, insuficiência, falha, perda de função renal e doença 

renal terminal (20). A doença renal crônica foi definida como anormalidades 

estruturais ou funcionais do rim por três meses (com ou sem a taxa da 

diminuição da filtração glomerular) ou taxa de filtração glomerular < 60 

mL/minuto/1,73 m2 por ≥3 meses (21). 

A avaliação laboratorial incluiu velocidade de hemossedimentação 

(VHS), proteína C reativa (PCR), hemograma completo, ureia sérica e 
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creatinina, análise urinária e proteinúria de 24 horas. Níveis de 

complementos (CH50, C3 e C4), anticorpos anti-DNA de dupla hélice, 

anticorpos anti-cardiolipina IgG e IgM foram realizados em cada centro. Os 

valores de corte foram considerados anormais de acordo com o fabricante 

do kit. O anticoagulante lúpico foi detectado de acordo com as diretrizes da 

Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia (22). A atividade da 

doença do LES e os danos cumulativos foram avaliados através do SLE 

Disease Activity Index 2000  (SLEDAI-2K) (23) e do Systemic Lupus 

International Collaborating Clinics/ACR-Damage Index (SLICC-ACR/DI) (24), 

respectivamente. 

Foram também registrados os dados atuais sobre o tratamento 

medicamentoso (prednisona, pulsoterapia com metilprednisolona 

endovenosa, difosfato de cloroquina, sulfato de hidroxicloroquina, 

metotrexato, azatioprina, ciclosporina, micofenolato mofetil, ciclofosfamida 

intravenosa, gamaglobulina intravenosa, rituximabe e plasmaférese). 

Os pacientes foram divididos em dois grupos para avaliação das 

manifestações atuais do lúpus, laboratoriais e tratamento: pacientes com 

pancreatite (avaliados no diagnóstico do primeiro episódio) e pacientes sem 

pancreatite (avaliados na última visita). 
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3.4. Análise Estatística 

 

Os resultados foram apresentados como um número absoluto 

(freqüência) para variáveis categóricas e mediana (variação) ou média ± 

desvio padrão para variáveis contínuas. As comparações das variáveis 

categóricas foram avaliadas pelo teste de Pearson x2 ou pelo teste exato de 

Fisher, conforme necessário. As variáveis contínuas de pacientes com LESJ 

com e sem pancreatite foram comparadas pelo teste de Mann-Whitney ou 

teste t, conforme necessário. Os níveis de significância da variável 

independente foram estabelecidos em 5% (p<0,05). A correção de Holm-

Bonferroni para múltiplas comparações foi realizada ajustando o nível de 

significância. 

 



 

 

4. RESULTADOS 
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4.1. Prevalência e caracterização da Pancreatite no LESJ 

 

A pancreatite foi diagnosticada em 22 de 852 (2,6%) pacientes com 

LESJ. Os pacientes com pancreatite foram classificados como PA em 20 

(91%), PA recorrente em 2 (9%), e nenhum deles apresentou pancreatite 

crônica. Pancreatite grave foi observada em 11/22 pacientes (50%). Nenhum 

deles tinha cálculos biliares, pancreatite traumática, ou relatou o uso de 

álcool e/ou tabagismo. Dois pacientes apresentavam PA recorrente com dois 

episódios distintos, com intervalo sem dor entre os dois episódios de 1 e 4 

anos, respectivamente. 

O primeiro episódio de pancreatite foi observado no início da doença 

em 6 (27%) pacientes com LESJ. As manifestações clínicas, exames 

laboratoriais, imagem e tratamento em 22 pacientes com LESJ de acordo 

com o primeiro episódio de pancreatite foram incluídos na Tabela 1. As 

principais características clínicas do primeiro episódio de pancreatite foram: 

dor abdominal em 20 e vômitos em 20 pacientes com LESJ. A amilase 

sérica foi aumentada em todos os pacientes e a lipase em 20 (7 deles 

tinham ≥ 7 vezes o limite superior da normalidade). A avaliação de imagem 

foi realizada em 16/22 (73%) pacientes. A ultrassonografia abdominal foi 

realizada em 12 pacientes com LESJ com pancreatite e revelou edema 

pancreático em 5/12, todos eles com amilase e lipase elevadas. A TC 

abdominal foi realizada em 12 pacientes com LESJ e somente o edema 

pancreático foi evidenciado em 6/12, necrose pancreática em 1/12 e edema 

pancreático com coleções de fluido peripancreático e bolhas de gás 
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adjacentes em 1/12. Níveis de amilase e lipase elevadas foram observados 

em 7/8 pacientes com LESJ com TC anormal. Apenas um paciente com 

necrose pancreática evidenciada na TC, apresentou dor abdominal, vômitos 

e níveis elevados de amilase, porém sem aumento da lipase sérica (Tabela 

1). 

Nenhum deles necessitou de laparotomia ou cirurgia. As admissões 

nas Unidades de Terapia Intensiva foram necessárias em 21 pacientes com 

LESJ por atividade sistêmica da doença [nefrite em 15/20 (75%), serosite em 

10/21 (48%), síndrome de ativação macrofágica 8/21 (38%) e envolvimento 

neuropsiquiátrico 2/21 (9%)]. Hidratação endovenosa foi realizada em todos 

os pacientes, analgésicos (morfina ou opióides) em 19 e nutrição enteral ou 

parenteral em 20. Sete pacientes com PA morreram e 3 destes tiveram 

lipase sérica ≥ 7 vezes acima do limite da normalidade. No momento do 

diagnóstico de pancreatite, 19 pacientes estavam em múltiplos tratamentos 

simultâneos para LESJ (Tabela 1). Os pacientes lúpicos com PA foram 

tratados com gamaglobulina endovenosa em 7 e ciclofosfamida endovenosa 

em 8. Quinze pacientes foram tratados com pulsoterapia de 

metilprednisolona endovenosa e 11 (73%) destes sobreviveram. Sete 

pacientes morreram e as causas da morte foram sepse em 6 e IRA em 1. 
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Tabela 1 - Manifestações clínicas, exames laboratoriais, imagem e tratamento em 22 pacientes com lúpus eritematoso 
sistêmico juvenil (LESJ) de acordo com o primeiro episódio de pancreatite 
 
 
 

 
IRA = insuficiência renal aguda; AM = antimalarico; AZA = azatioprina; LESJ = lúpus eritematoso sistêmico juvenil; TC = tomografia computorizada; CI = ciclosporina; NE = nutrição enteral; 
CFE = ciclofosfamida endovenosa; IME = imunoglobulina endovenosa; ME = Meperidina; MMF = micofenolato mofetil; MO = Morfina; MP = metilprednisolona; MTX = metotrexato; ND = não 
disponível; AINE = Anti-inflamatórios não esteróides; PD = prednisona; EP = edema pancreático; FP = coleções de fluidos peripancreáticos e bolhas de gás adjacentes; PLAS = 
plasmaferese; NP = nutrição parenteral; NEP = Necrose pancreática; US = ultra-sonografia 

Paciente Dor abdominal Vômito Amilase 
(> 3 vezes o limite 

superior do normal) 

Lipase 
(> 3 vezes o limite 

superior do normal) 

Alteração 
abdominal US  

Alteração 
abdominal TC 

IRA Pancreatite 
grave 

LESJ / pancreatite tratamento 

1 + + + + - - + + MP, IME / MO, NE 

2 + + + + - - + + PD, AM / MO, NP 

3 + + + + - - + - PD, MP, AM, CFE / MO, NP 

4 - + + + - ND - - PD, MP, AM, MMF MO, NE 

5 + + + + ND - - + PD, AM, MMF / ME, NE 

6 + + + + - ND - - PD, AM, MMF / MO, NE 

7 + + + - ND NEP ND + PD, MP, AZA, IME / MO, NE 

8 + + + + - ND + - PD, MP, AM, AINE, AZA, CFE, IME/ MO, NP 

9 + + + + EP ND + + PD, MP, AM, AZA, CFE, IME / MO, NE 

10 + + + + EP EP + + PD, MP, AM, AZA, IME / MO, PN 

11 + - + + ND ND - - PD, MP, AM, AZA, CFE, IME / paracetamol 

12 + - + + ND ND + + PD, MP, AM, AZA, CI, MMF, IME, CFE / MO 

13 - + + + EP EP - - PD, MP, AM, CFE / paracetamol, NE  

14 + + + + EP EP, FP + + MP, CFE, PLAS / ME, NE 

15 + + + + ND EP - + MP, AM, CI / ME, NE 

16 + + + + ND EP - - PD / paracetamol, NE  

17 + + + + ND ND - - PD, MP, AM / MO, NE 

18 + + + - ND ND - + PD, MP, AM, CFE / MO, NE 

19 + + + + EP EP - - PD, MMF / MO, NE 

20 + + + + - EP - - PD, MP, AM, AZA, MMF, PLAS / MO, NE, NP 

21 + + + + ND ND - - MTX / MO, NE 

22 + + + + ND ND - + PD / MO, NE 
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4.2. LESJ com Pancreatite versus LESJ sem Pancreatite 

 

A comparação posterior de dados demográficos, manifestações 

clínicas e escores de atividade/dano da doença em 852 pacientes com 

pancreatite (primeiro episódio) e sem pancreatite foi demonstrada na Tabela 

2. Após a correção de Holm-Bonferroni para múltiplas comparações (P 

<0,0016), a duração da doença foi significantemente menor nos pacientes 

com pancreatite comparada com aqueles sem PA [1 (0-10) vs. 4 (0-23) anos, 

P<0,0001]. As freqüências de febre (70% vs. 6%, P<0,0001), perda de peso 

(50% vs. 3%, P<0,0001), hepatomegalia (36% vs. 2%, P<0,0001), 

esplenomegalia (18% vs. 1%, P<0,0001), serosite (45% vs. 2%, P <0,0001), 

nefrite (75% vs. 20%, P<0,0001), síndrome de ativação macrofágica (36% 

vs. 0,5%, P<0,0001), IRA (38% vs. 3%, P<0,0001) e morte (32% vs. 7%, 

P=0,001) foram significantemente maiores em pacientes com LESJ com 

pancreatite comparados com aqueles sem pancreatite. A mediana do 

SLEDAI-2K [21 (0-41) vs. 2 (0-45), P<0,0001) foi significantemente maior em 

pacientes com pancreatite (Tabela 2). 

Os exames laboratoriais e a terapia medicamentosa de 852 

pacientes com LESJ de acordo com o primeiro episódio de pancreatite foram 

ilustrados na Tabela 3. Após a correção de Holm-Bonferroni para múltiplas 

comparações (P<0,0016), VHS [50 (7-120) vs. 19 (1-135) mm/1ªhora, 

P<0,0001] e PCR [6,3 (0-486) vs. 0,7 (0-404) mg/dL, P<0,0001] foram 

significantemente maiores nos pacientes com pancreatite. As freqüências de 

leucopenia (48% vs. 8%, P<0,0001), linfopenia (62% vs. 17%, P<0,0001), 
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trombocitopenia (62% vs. 4%, P<0,0001) e os auto anticorpos anti-DNA de 

dupla hélice (82% vs. 36%, P<0,0001) também foram significantemente 

maiores em pacientes com pancreatite. As frequências dos seguintes 

tratamentos foram significantemente maiores nos pacientes com pancreatite 

comparadas com os pacientes sem pancreatite: pulsoterapia com 

metilprednisolona endovenosa (68% vs. 9%, P<0,0001), ciclofosfamida 

endovenosa (36% vs. 5%, P<0,0001) e gamaglobulina endovenosa (32% vs. 

2%, P<0,0001). As  medianas da dose atual da prednisona em mg/dia [55 

(15-60) vs. 11 (1-90) mg/dia, P<0,0001) e em mg/kg/dia [1,0 (0,2-2,0) vs. 0,2 

(0,02- 10) mg/kg/dia, P<0,0001) foram significantemente maiores em 

pacientes com LESJ com pancreatite. Não foram observadas diferenças na 

dose cumulativa de prednisona, dose cumulativa da pulsoterapia com 

metilprednisolona endovenosa e da dose total de glicocorticóides em ambos 

os grupos (P>0,05, Tabela 3). 

Análise adicional do subgrupo de 22 pacientes lúpicos com 

pancreatite e 66 pacientes sem pancreatite (aleatoriamente selecionados 

dos 830 pacientes com LESJ) que apresentaram duração da doença 

semelhante [1 (0-10) vs. 1 (0 -10) anos, P=0,434] e após correção de Holm-

Bonferroni para múltiplas comparações (P<0,0025), o primeiro grupo 

apresentou maior frequência de serosite (45% vs. 8%, P<0,0001) e nefrite 

(75% vs. 30%, P<0,0001) . A maior mediana da SLEDAI-2K [21 (0 -41] vs. 6 

(0-35), P<0,0001] e uma maior dose atual de prednisona em mg/dia [55 (15-

60) vs. 20 (3-60) mg/dia, P<0,0001) também foram observadas em pacientes 

com pancreatite. As freqüências de pulsoterapia com metilprednisolona 
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endovenosa (68% vs. 14%, P<0,0001), drogas imunossupressoras (82% vs. 

42%, P=0,001) e gamaglobulina endovenosa (32% vs. 3%, P=0,001) foram 

significantemente maiores em pacientes lúpicos com pancreatite. 
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Tabela 2 - Dados demográficos, manifestações clínicas e escores de 

atividade/dano da doença em 852 pacientes com lúpus eritematoso 

sistêmico juvenil (LESJ) de acordo com o primeiro episódio de pancreatite 

 

Variáveis 

Com   

pancreatite 

(n=22) 

Sem  

pancreatite 

(n=830) 

P  

Dados demográfico    

    Gênero feminino 20 (91)   712 (86) 0,756 
    Duração da doença, anos, n=844  0,6 (0-10) 4 (0-23) <0,0001* 

    Idade atual, anos, n=849 15 (9-20)   17 (2-26) 0,085 

Manifestações clínicas atuais    

    Febre, n=846 14/20 (70) 46/826 (6) <0,0001* 

    Perda de peso > 2 kg, n=823 10/20(50) 28/803 (3) <0,0001* 

    Linfadenopatia, n=847 3/22 (14) 13/825 (2)    0,007 

    Hepatomegalia, n=848 8/22 (36) 18/826 (2) <0,0001* 

    Esplenomegalia, n=848 4/22 (18) 6/826 (1) <0,0001* 

  Envolvimento mucocutâneo, n=850 10/22 (45) 238/828 (29)    0,089 

    Rash Malar, n=847 7/22 (32) 717/825 (14)    0,031 

    Lúpus Discóide, n=848 2/21 (9) 12/827 (1)    0,044 

    Fotossenssibilidade, n=850 5/22(23) 110/828 (13)    0,204 

    Úlcera mucosa, n=849  3/22(14) 34/827 (4)    0,066 

    Alopécia, n=849  6/22(27) 64/827 (8)    0,007 

    Vasculite, n=848 5/22(23) 57/826 (7)    0,018 

  Envolvimento musculoesquelético, n=850  5/22 (23) 54/828  (6)    0,014 

   Artrite, n=849  5/22(23) 48/827 (6)    0,009 

   Miosite, n=849 2/22(9) 7/827 (1)    0,021 

  Serosite, n=850 10/22 (45) 13/828 (2) <0,0001* 

   Pleurite, n=848 9/22(41) 11/826 (1) <0,0001* 

   Pericardite, n=848 5/22(23) 11/826 (1) <0,0001* 

  Envolvimento neuropsiquiátrico, n=849 2/21 (9) 68/828 (8)    0,689 

  Sistema nervoso central, n=846 5/21 (24) 67/825 (8)    0,027 

  Sistema nervosa periférico, n=844 0/22 (0) 4/822 (1)   1,000 

  Nefrite, n=829 15/20 (75) 160/809 (20) <0,0001* 

  Trombose autoimmune atual (SAF), n=827 2/19 (10) 11/808 (1)   0,034 

  Síndrome de ativação macrofágica n=850 8/22 (36) 4/828 (0,5) <0,0001* 

  Outros    

    Hipertensão arterial, n=843 13/22 (59) 101/821 (12) <0,0001* 

    Insuficiência renal aguda, n=841 8/21 (38) 28/820 (3) <0,0001* 

    Insuficiência renal crônica, n=841 2/21 (9) 23/820 (3) 0,126 

    Morte, n=846 7/22 (32) 60/824 (7) 0,001 

Escore de atividade / dano da doença atual    

SLEDAI-2K, n=754 21 (0-41) 2 (0-45) <0,0001* 

SLICC/ACR-DI, n=764 0 (0-3) 0 (0-9) 0,502 

Os resultados foram apresentados em n (%) e mediana (intervalo). ACR = American College of 
Rheumatology; SAF = síndrome antifosfolípide; LESJ = lúpus eritematoso sistêmico juvenil; SLEDAI-
2K = Índice de atividade da doença do lúpus eritematoso sistêmico 2000; SLICC/ACR-DI = Sistêmico 
Lupus International Collaborating Clinics / ACR- Damage Index. Valor de *P de acordo com a correção 
de Bonferroni para comparações múltiplas (P <0,0016) 
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Tabela 3 - Exames laboratoriais atuais e terapia medicamentosa de 852 

pacientes com lúpus eritematoso sistêmico juvenil (LESJ) de acordo com o 

primeiro episódio da pancreatite 

 

Variáveis 

Com  

pancreatite 

(n=22) 

Sem 

pancreatite 

(n=830) 

* P 

Exames laboratoriais atual    

  VHS (mm/1ª/hora), n=708 50 (7-120) 19 (1-135) <0,0001* 

  PCR (mg/dL), n=551 6,3 (0-486) 0,7 (0-404) <0,0001* 

  Anemia hemilítica autoimune, n=825  3/22 (14) 25/803 (3)    0,035 

  Leucopenia <4.000/mm
3
, n=791 10/21 (48) 61/770 (8) <0,0001* 

  Linfopenia <1.500/mm
3
, n=791 13/21 (62) 134/770 (17) <0,0001* 

  Trombocitopenia, <150.000/mm
3
, n=795  13/21 (62) 33/774 (4) <0,0001* 

  C3, C4 and/or CH50 reduzidos, n=616  11/16 (69) 267/600 (44) 0,054 

  Anti-DNA dupla hélice, n=717 14/17 (82) 255/700 (36)  <0,0001* 

Anti-inflamatório não esteroidal, n=841 1/22 (4) 45/819 (5) 1,000 

Glicocorticóide    

   Prednisona, n=844 18/22 (82) 649/822 (79) 1,000 

              Dose atual, mg/dia, n=667 55 (15-60) 11 (1-90) <0,0001* 

                            mg/kg/dia, n=645 1,0 (0,2-2,0)  0,2 (0,02-10) <0,0001* 

          Dose acumulativa, gm, n=711 15,02 (0,02-49,1) 19,34 (0,12-105,51) 0,170 

 Metilprednisolona endovenoso, n=839 15/22 (68) 72/817 (9) <0,0001* 

         Dose acumulativa, n=474 3,0 (1,0-74,06) 9,0 (0,24-138,5) 0,095 

 Dose total de glicocorticóide, gm, n=690 15,8 (1,32-119,66) 26,24 (0,42-205,54) 0,100 

 Antimaláricos, n=840 15/22 (68) 552/818 (67) 1,000 

  Difosfato de cloroquina, n=816 6/22 (27) 129/794 (16) 0,237 

  Sulfato de hidroxicloroquina, n=817 7/21 (33) 438/796 (55) 0,073 

Agentes imunossupressores, n=844 18/22 (82) 493/822 (60) 0,039 

  Azatioprina, n=841 7/22 (32) 280/819 (34) 0,817 

  Ciclosporina, n=844 2/22 (9) 30/822 (4) 0,201 

  Metotrexato, n=843 1/22 (4) 69/821 (8) 1,000 

  Micofenolato mofetil, n=844 6/22 (27) 112/822 (14) 0,108 

  Ciclofosfamida, n=843 8/22 (36) 43/821 (5) <0,0001* 

Outros    

  Imunoglobulina endovenosa, n=843 7/22 (32) 14/821 (2) <0,0001* 

  Rituximabe, n=842 0/22 (0) 1/820 (0) 1,000 

Os resultados foram apresentados em n (%) e mediana (intervalo), PCR = proteína C reativa; LESJ = lúpus 
eritematoso sistêmico juvenil; VHS = velocidade de hemossedimentação. Valor de *P de acordo com a correção de 
Bonferroni para múltiplas comparações (P <0,0016) 
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Este estudo multicêntrico demonstrou que a pancreatite no LESJ foi 

predominantemente uma complicação aguda e auto-limitada com rara 

recorrência ou cronicidade. A vantagem do presente estudo foi a inclusão de 

uma expressiva população que apresentava uma doença auto-imune rara. 

Este foi realizado em 10 centros selecionados de hospitais universitários, 

utilizando um protocolo padronizado para minimizar o viés. Além disso, a 

classificação do consenso do INSPPIRE permitiu uma definição mais precisa 

dos subtipos de pancreatite (11). Entretanto, a principal limitação deste 

estudo foi o desenho retrospectivo e possíveis dados faltantes. 

O presente estudo ressaltou que a pancreatite foi uma manifestação 

rara do LESJ, com freqüência similar à relatada em séries de casos 

anteriores (6,8,9). Mais importante ainda, a exclusão dos principais fatores 

relacionados à pancreatite, incluindo o uso de álcool, tabagismo e presença 

de cálculos biliares (3,11), reforçou a possibilidade de que o pâncreas seja 

de fato um órgão alvo do lúpus. Os mecanismos sugeridos para a 

pancreatite associada ao lúpus incluem vasculite, deposição de 

imunocomplexos, microtrombos e espessamento vascular da íntima e 

isquemia (3,8). 

Além disso, alta mediana de pontuação da atividade da doença, e 

altas freqüências de nefrite ativa, síndrome de ativação macrofágica e 

serosite observadas nestes pacientes, sugeriram que a pancreatite ocorre no 

cenário de uma inflamação global multissistêmica. Foi também evidenciado 

envolvimento renal grave em pacientes lúpicos com pancreatite (10,25). 
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A pancreatite tem sido descrita precocemente no curso de LESJ, 

com maior freqüência nos primeiros dois anos de diagnóstico da doença 

(5,6,8), podendo ser observada na primeira manifestação do LESJ (8), como 

ocorreu em um terço dos pacientes deste estudo. 

Um outro aspecto relevante observado neste estudo foi que a 

pancreatite lúpica grave ocorreu no contexto da atividade da doença 

multisistêmica, necessitando admissão em Unidades de Terapia Intensiva e 

com alta taxa de mortalidade. A freqüência de mortalidade de pacientes com 

LESJ com pancreatite foi de 32% e esta foi similar a outros estudos 

publicados na literatura médica (25%-54%) (3,9). A mortalidade global 

destes pacientes com LESJ foi alta e não atribuída a complicações da 

pancreatite, pois a maioria dos pacientes falecidos apresentava sepse, como 

também relatado em outras populações com lúpus grave (26,27). 

Um dos aspectos do presente estudo foi a ausência de associação 

da pancreatite aguda com trombose autoimune, também conhecida como 

SAF. Então possivelmente microtromboses no pâncreas não foram 

relevantes no presente estudo.  

Curiosamente, 42% dos pacientes com LESJ com altos níveis de 

lipase sérica (7 vezes acima do limite superior) faleceram. De fato, um 

estudo sugeriu que esse exame poderia ser um preditor de gravidade da 

pancreatite pediátrica, com alta sensibilidade e valor preditivo negativo (28). 

Entretanto, outros estudos não evidenciaram esta associação entre altos 

níveis de lipase sérica e óbito (29). 
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Além disso, a IRA pode ser uma causa isolada de elevação da lipase 

sérica (30). Os altos níveis concomitantes de lipase e amilase com sintomas 

clínicos de pancreatite nos pacientes lúpicos com IRA sugeriram que a 

uremia não foi a principal causa de elevação da lipase. 

Um aspecto interessante é que exames de imagem não são 

necessários para o diagnóstico de pancreatite, se os outros dois critérios 

estiverem presentes. Em populações pediátricas, a ultrassonografia 

abdominal é freqüentemente normal em pacientes com pancreatite e mais 

comumente utilizada em comparação com a TC, pois de fato a 

ultrassonografia abdominal não apresenta riscos de exposição à radiação 

(11). As imagens de TC e de ressonância magnética são exames precisos 

para o diagnóstico da pancreatite e também podem fornecer informações 

úteis para predizer desfechos graves, como edema pancreático, necrose, 

coleções de líquido peripancreático e bolhas de gás adjacentes (31). A 

avaliação por imagem não foi realizada em 6 pacientes devido à 

indisponibilidade do exame no momento do diagnóstico da pancreatite. 

Mesmo sem as realizações dos exames de imagem, todos tinham 

diagnóstico de pancreatite confirmado por parâmetros clínicos e 

laboratoriais. 

O uso de altas doses atuais de glicocorticóide parece indicar um 

marcador de gravidade da doença. O fato que 73% dos pacientes tratados 

com pulsoterapia de metilprednisolona endovenosa sobreviveram, sugeriu 

que esse fármaco pode, de fato, contribuir para o prognóstico favorável, 

como relatado anteriormente em pacientes com LESJ e LES em adulto 
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(3,5,7,8). Além disso, o manejo precoce da pancreatite incluía hidratação 

endovenosa, analgésicos, suporte nutricional, imunoglobulina endovenosa e 

terapia imunossupressora (11,15). 

Assim sendo, este foi o primeiro estudo que avaliou a pancreatite no 

LESJ de acordo com as definições padronizadas pelo INSPPIRE. Houve 

uma predominância do subtipo agudo e associação com atividade da 

doença, gravidade e uso de glicocorticóides. 

Futuros estudos multicêntricos, internacionais e prospectivos (como 

coorte de incepção) serão necessários para avaliar pancreatite em uma 

expressiva população de LESJ, incluindo avaliação sistemática da 

etiopatogenia (como fatores genéticos, ambientais e imunológicos). 

 



 

 

6. CONCLUSÕES 
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1. A pancreatite foi raramente evidenciada nos pacientes com LESJ. O 

subtipo agudo de pancreatite  foi o mais encontrado. 

 

2. Pancreatite foi uma manifestação grave da doença e associada com 

atividade do LESJ e uso de glicocorticoide.  
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