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Paciente feminina, 52 anos, com dor abdominal crônica e inespecífica. Nega icterícia, episódios prévios
de pancreatite ou perda de peso. Realizadas endoscopia digestiva alta e tomografia computadorizada de
abdomen que não revelaram achados pertinentes para o caso.
Paciente foi encaminhada para realização de ecoendoscopia. Vídeo abaixo da ecoendoscopia
biliopancreática, demais achados durante o exame foram normais. (legendas: DP - ducto pancreático; DB
- ducto biliar).
http://endoscopiaterapeutica.com.br/wp-content/uploads/2017/07/PD3.mp4
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A junção pancreatiobiliar anômala (JPBA) é uma rara anomalia congênita que resulta em um canal
pancreatobiliar comum marcadamente longo (? 6 mm), com a junção entre ducto pancreático principal e
ducto biliar localizada fora da parede duodenal. A anomalia é assintomática em alguns pacientes, porém
pode causar pancreatite recorrente, pancreatite crônica e cálculos biliares.
A JPBA ocorre predominantemente em mulheres, e muitas vezes é encontrada em populações asiáticas.
Essa anomalia pode ser dividida em JPBA com dilatação biliar (cisto congênito do colédoco (CCC) e em
JPBA sem dilatação biliar (diâmetro máximo do ducto bilair de 10 mm).
Na JPBA, a ação do esfíncter de Oddi é disfuncional, o que leva ao refluxo do suco pancreático no trato
biliar com maior risco de cisto de colédoco e câncer do trato biliar e vesícula biliar.
Os cânceres do trato biliar e vesícula biliar foram observados em 14% e 22% de 49 pacientes com CCC,
respectivamente. Já 70% de 53 pacientes com JPBA sem dilatação biliar apresentaram câncer, sendo
apenas o câncer de vesícula biliar que foi detectado.
Uma vez que a JPBA é diagnosticada, a cirurgia profilática com ressecção do ducto biliar e anastomose
bilioentérica é realizada para os pacientes com CCC. Por outro lado, em pacientes com JPBA sem
dilatação biliar a colecistectomia profilática isolada é realizada em muitos centros, já que a maioria dos
cânceres biliares que se desenvolvem nesses pacientes foram o câncer de vesícula biliar apenas.

Clicar no link para visualizar ilustração com as imagens ecoendoscópicas:

3/5

QUIZ!! Qual a alternativa correta? - julho 2017
Por Matheus Franco - Endoscopia Terapêutica - http://endoscopiaterapeutica.com.br

http:\/\/endoscopiaterapeutica.com.br\/juncao-biliopancreatica-anomala\/

Figura: A - Imagem de RNM mostrando longo ducto biliopancreático comum. Correlação entre
imagem ecoendoscópica e ilustração com o probe localizado no estômago (B), bulbo (C) e segunda
porção duodenal (D).
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