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C A P Í T U L O

Caso clínico

Um professor universitário de 65 anos de idade (e empresário de grande sucesso) 
foi levado à sala de emergências do hospital, de madrugada, com fortes dores 
epigástricas. Essas dores começaram depois de tomar sua dose de uísque antes 
do jantar, hábito que adquirira anos atrás ao entrar no mundo dos grandes ne-
gócios. A dor piorou gradativamente e se acentuava com a movimentação. No 
momento da internação ele estava suando muito, pálido e aparentava grande 
desconforto. Ao exame físico acusava dores à palpação epigástrica, principalmen-
te quando se retirava a mão bruscamente do abdome (dor de rebote). Exames 
laboratoriais, realizados logo pela manhã, revelaram valores ligeiramente aumen-
tados para a amilase e lipase séricas. Uma colangiografi a intravenosa não revelou 
cálculos no esfíncter de Oddi, mas sugeria alguma forma de obstrução do con-
teúdo pancreático. Com um diagnóstico provisório de pancreatite aguda foi-lhe 
recomendado que não ingerisse nenhum alimento pela boca. Recebeu soro gli-
cosado por via intravenosa e sonda nasogástrica para impedir que o fl uido gás-
trico chegasse ao duodeno. A evolução do quadro enzimático durante a interna-
ção está descrita no Quadro 2.1. Dois meses depois, terminada a crise de 
pancreatite, um novo exame radiográfi co localizou cálculos biliares e a retirada 
da vesícula biliar foi realizada com sucesso.

A CASCATA DOS ZIMOGÊNIOS 
PANCREÁTICOS NA 
PANCREATITE AGUDA
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Fundamentação bioquímica

Para melhor compreensão desse caso clínico é necessário recordar alguns aspec-
tos gerais da digestão dos alimentos e das relações anatômicas entre o estômago, 
o fígado, a vesícula biliar, o pâncreas, o duodeno e os dutos associados. A digestão, 
embora comece com a hidrólise do amido pela amilase presente na secreção 
salivar e continue com a degradação das proteínas pela pepsina no estômago, 
depende fundamentalmente das enzimas produzidas pelo pâncreas (Quadro 2.2). 
Quando o bolo alimentar chega ao duodeno, induz a síntese de dois hormônios: 
a secretina e a colecistocinina (Owyang e Logsdon, 2004) que irão estimular a 
produção da secreção de HCO

3
− e das enzimas pancreáticas, respectivamente. 

Graças aos hormônios, as enzimas são secretadas do pâncreas para o duto pan-
creático e, após atravessar o esfíncter de Oddi, fi nalmente atingem o duodeno, 
onde serão ativadas (Fig. 2.1).

Quadro 2.1. Evolução do quadro enzimático durante a internação.

Enzima/

Dias de internação
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Amilase sérica (U/L)* 220 400 500 600 400 250 200 150 100  70

Lipase sérica (U/L)* 200 300 400 600 700 800 700 600 400 300

* Valores normais: amilase 70 -180U/L e lipase 50 -190U/L.

Quadro 2.2. Principais enzimas digestivas.

Digestão dos carboidratos α -amilase salivar

α -amilase pancreática

Digestão das proteínas Pepsina (estômago)

Tripsina pancreática

Quimotripsina pancreática

Elastase pancreática

Carboxipeptidases A e B pancreáticas

Aminopeptidases intestinais

Digestão dos lipídios Lipase pancreática

Colipase pancreática

Fosfolipase A
2
 pancreática

Colesterol éster hidrolase pancreática

Digestão dos ácidos nucleicos Ribonuclease pancreática

Desoxirribonuclease pancreática
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Digestão dos carboidratos

Embora a digestão dos carboidratos da dieta seja tratada no caso clínico: “A di-
gestão dos carboidratos na intolerância à lactose”, vamos nos ater ao papel da 
amilase salivar e pancreática. A digestão começa na boca pela ação da amilase 
salivar e continua no intestino com a principal enzima, a amilase pancreática. 
Elas catalisam a mesma reação:

Amido ↔ Maltose + Maltoligossacarídeos

Essa reação pode ser acompanhada (e estimada) pelo decréscimo do comple-
xo de cor azul do polissacarídeo com o iodo, à medida que o substrato é consu-
mido na formação dos produtos da reação. A principal aplicação médica dessa 
reação é na dosagem da amilase do soro de pacientes com pancreatite aguda (ver 
seção “Ensaio da atividade enzimática”, pág. 22). Entretanto, a especifi cidade da 
reação não é absoluta, pois a enzima do soro pode provir de uma infecção da 
glândula salivar (caxumba) e a distinção entre as duas possibilidades não é labo-
ratorial, apenas clínica.

Cascata dos zimogênios pancreáticos

A digestão pancreática das proteínas, da mesma forma que vários outros fenô-
menos biologicamente importantes (coagulação sanguínea, ativação do sistema 

Figura 2.1. Diagrama esquemático do trajeto da secreção pancreá-

tica. A secreção pancreática segue a direção da seta. Também está 
indicada a eventualidade de um cálculo biliar encravado no esfíncter 
de Oddi impedir o fl uxo normal da secreção.
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do complemento do plasma, apoptose, ativação de alguns pró -hormônios, ma-
turação do colágeno, montagem de alguns vírus e vários processos de diferen-
ciação celular), possui uma forma peculiar de regulação (Ehrmann e Clausen, 
2004; Neurath, 1986; Stryer, 1981). Os componentes digestivos são sintetizados no 
pâncreas em uma forma precursora inativa (as proenzimas ou zimogênios) que, 
normalmente, só serão ativados através de um mecanismo de proteólise limitada 
no duodeno. Aí, uma única ligação peptídica lisina -isoleucina (entre os resíduos 
de aminoácidos 16 e 17 a partir do grupo aminoterminal) da molécula do tripsi-
nogênio é clivada pela enteropeptidase da mucosa duodenal, formando um pep-
tídio de 16 aminoácidos e a molécula da tripsina (ativa). Essa enzima, além de 
autocatalisar a ativação do próprio tripsinogênio em tripsina, irá também ativar 
um segundo (quimotripsinogênio), depois um terceiro (proelastase), um quarto 
(procarboxipeptidase A), um quinto (procarboxipeptidase B), um sexto (procoli-
pase) e, fi nalmente, um sétimo zimogênio (profosfolipase A

2
), formando a quimo-

tripsina, elastase, carboxipeptidase A, carboxipeptidase B, colipase e fosfolipase 
A

2
, de maneira similar à ativação do tripsinogênio (Fig. 2.2). Essa ativação em 

cascata ocorre apenas no duodeno e não no pâncreas por duas razões. Primeiro no 
pâncreas não existe a enteropeptidase (que inicia todo o processo) e, em segundo 
lugar, porque o pâncreas possui um inibidor de tripsina natural que impede a 
ativação espontânea do processo, fora do seu local adequado (duodeno). Esse 

Figura 2.2. Ativação dos zimogênios pancreáticos pela clivagem proteolítica 

limitada produzida pela tripsina.
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inibidor existe em quantidade insufi ciente para inibir toda a tripsina proveniente 
do tripsinogênio, mas normalmente impede que a ativação ocorra dentro do pân-
creas. No duodeno, embora o inibidor acabe sequestrando cerca de 20% da trip-
sina produzida, a cascata segue em frente e a digestão ocorrerá normalmente.

Em outras cascatas proteolíticas (por exemplo, a coagulação do sangue), o 
processo leva à ativação de uma série de enzimas que agem sucessivamente uma 
a uma, até que entre a primeira e a última enzima de uma via “verticalizada” aja 
uma ampla amplifi cação da capacidade enzimática do sistema, de cerca de 100 a 
1.000 vezes. Na cascata digestiva, em vez desse tipo de amplifi cação, vamos ter 
uma ativação “horizontal”, onde uma mesma enzima (tripsina) ativa uma bate-
ria de enzimas diferentes, cada uma exibindo especifi cidade defi nida e formando, 
no seu conjunto, uma formidável maquinaria capaz de hidrolisar a grande maio-
ria das ligações peptídicas dos componentes proteicos da dieta. O resultado fi nal 
da digestão é a formação de produtos mais simples, prontos a serem absorvidos 
pela mucosa intestinal.

A Fig. 2.3 esquematiza a hidrólise das ligações peptídicas de uma proteína da 
dieta através de cada uma das enzimas proteolíticas pancreáticas. Além das en-
zimas pancreáticas, estão também representadas a pepsina gástrica e as amino-
peptidases produzidas no intestino.

Digestão dos lipídios e ácidos nucleicos

A digestão dos lipídios e ácidos nucleicos também é realizada pela secreção pan-
creática. Nessa secreção, duas enzimas, a fosfolipase A

2
 e a colipase, são sintetizadas 

na forma de zimogênios e também ativadas pela tripsina. A terceira enzima que age 
sobre os lipídios, a lipase pancreática, é sintetizada na forma de enzima já pronta, 
mas ainda dependente da ativação de um cofator, a procolipase, conforme a reação:

Misturando -se o substrato (triacilglicerol, TG) com a colipase (mais sais bi-
liares) e incubando -se com o soro do paciente, pode -se acompanhar (e estimar) 
a diminuição da turvação da emulsão no espectrofotômetro na região do ultra-
violeta. Essa reação é de interesse médico, pois pode ser usada para a dosagem 
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da lipase pancreática nos casos de pancreatite aguda. É uma reação mais especí-
fi ca que a da amilase pancreática, pois não há no soro outra lipase detectável 
nesse ensaio que possa ser confundida com a pancreática.
A segunda reação, também regulada pela tripsina, é a ativação da fosfolipase A

2
:

A terceira reação da digestão dos lipídios é a da colesterol esterase:

O resultado fi nal dessas digestões é a produção de ácidos graxos livres, 
2 -monoacilglicerol e colesterol, que serão absorvidos e usados para a síntese dos 
quilomícrons (ver o caso clínico “O transporte de lipídios da corrente sanguínea 
na hipercolesterolemia familiar”).

Os ácidos nucleicos são hidrolisados pelas ribonucleases e desoxirribonucleases 
pancreáticas. De todas as enzimas pancreáticas, apenas a amilase, a lipase e as 
nucleases não são produzidas na forma de zimogênios.

Terminada a digestão dos alimentos, o destino das enzimas digestivas é serem 
hidrolisadas pelas proteases pancreáticas e/ou eventualmente eliminadas junta-
mente com as fezes (Layer et al., 1986). Elas não são reabsorvidas pelo organismo, 
sendo utilizadas apenas para uma refeição. Na próxima ingestão de alimentos, 
uma nova bateria de zimogênios será sintetizada “de novo” e passará pelo mesmo 
processo acima descrito.

Patogênese da pancreatite aguda

Durante uma crise de pancreatite aguda certamente haverá ativação da secreção 
pancreática fora do local usual (duodeno). Isso normalmente acontece em decor-
rência da interrupção do fl uxo pancreático descrito na Fig. 2.1, quer por meio de 
um cálculo biliar, quer por uma irritação no esfíncter de Oddi causada pelo con-
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Figura 2.4. Padronização de um ensaio enzimático. (A) Efeito da concen-
tração do substrato na velocidade da reação enzimática. (B) Efeito da 
concentração da enzima na velocidade.

A B

sumo abusivo de álcool, uma virose, um desvio de trajeto do suco biliar para o duto 
pancreático ou pela compressão (dos dutos) exercida por um tumor da cabeça do 
pâncreas. Em qualquer dessas circunstâncias, o bolo alimentar quando chegar ao 
duodeno agravará a situação patológica porque induzirá as sínteses de secretina e 
colecistocinina que forçarão o pâncreas a produzir sua secreção (de 1,5 a 3L/dia). 
Essa secreção, não podendo chegar ao duodeno, fi cará represada, criando as con-
dições para a ativação da cascata digestiva no próprio pân creas. Isso lesará as célu-
las dos ácinos e os vasos sanguíneos próximos que acabarão por receber e trans-
portar para o sangue tanto a amilase e a lipase pancreáticas quanto as demais 
enzimas pancreáticas. Dessa forma, as dosagens dessas enzimas no soro (que nor-
malmente não as teria) ajudam no diagnóstico e prognóstico da doença (Nelson e 
Cox, 2008), dando uma ideia do enorme estrago que poderão fazer no organismo. 
Dependendo da intensidade da lesão, podemos ter uma simples reação edematosa 
no tecido (que evolui favoravelmente) até zonas de necrose que podem confl uir 
para regiões próximas, o que complicará o caso, podendo levar até à morte.

Ensaio da atividade enzimática

Para o estabelecimento do diagnóstico da pancreatite aguda, os principais exames 
laboratoriais são as dosagens séricas da amilase (a mais usualmente realizada), 
da lipase (mais específi ca) e de outras enzimas pancreáticas (realizadas apenas 
em hospitais especiais). Para a correta dosagem dessas enzimas (como a de quais-
quer outras realizadas rotineiramente no laboratório clínico), são necessários 
certos cuidados (Fig. 2.4A e B).

Na Fig. 2.4A está indicado o efeito da concentração do substrato na veloci-
dade da reação enzimática. Para uma dada quantidade de enzima (E1), 
aumentando -se a concentração do substrato (amido ou triglicerídio) a velocida-
de da reação cresce até um patamar, quando o substrato saturar todas as molé-
culas da enzima que, nessas condições, responde com sua velocidade máxima, 
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incapaz de ser aumentada por novos acréscimos do substrato. O mesmo experi-
mento realizado com uma quantidade menor de enzima (E2) revelará uma curva 
semelhante, com saturação da enzima nas mesmas concentrações do substrato, 
mas atingindo uma velocidade máxima menor. Na Fig. 2.4B está indicada uma 
cinética enzimática na qual quantidades crescentes e conhecidas da enzima são 
submetidas às condições padronizadas da reação analisada (temperatura, pH, íons 
e especialmente a concentração saturante do substrato). Ao se obter a curva (velo-
cidade x quantidade de enzima), pode -se estimar a quantidade de enzima presen-
te em uma amostra laboratorial desconhecida. Esses valores são expressos em 
Unidades Internacionais que indicam a quantidade de enzima capaz de formar 
1µmol de produto por minuto nas condições ótimas padronizadas em cada caso.

No caso da amilase pancreática, os valores sanguíneos em pessoas normais 
oscilam dentro de um intervalo de referência entre um valor mínimo (70U/L) 
e um máximo (180U/L). Para a lipase pancreática (50 -190U/L) esses valores 
“normais” são decorrentes de pequenas descamações devido à renovação celular 
do ácino do pâncreas. Quando o pâncreas sofrer uma agressão maior como a 
desse caso clínico, grandes quantidades das enzimas extravasam a membrana da 
célula pancreática, caem na circulação e são detectadas no sangue apresentando 
valores acima do intervalo de referência.

Bases da terapia

A internação do paciente impõe -se porque facilitará a eventual realização de 
medidas gerais que o quadro requeira e permitirá uma rápida intervenção em 
caso de agravamento do caso (Munoz e Katerndahl, 2000; Banks e Freeman, 
2006). As medidas adotadas de início, a interrupção da alimentação pela boca 
(com a substituição por uma solução glicosada por via intravenosa) e a retirada 
do suco gástrico pela sonda nasogástrica visam diminuir a entrada de líquido na 
cavidade duodenal e, dessa forma, não estimular a produção da secretina e da 
colecistocinina que agravariam o quadro da pancreatite. A coleta diária de soro 
para a dosagem das enzimas amilase e lipase pancreáticas permitiu acompanhar 
que a pancreatite teve uma evolução favorável, retornando o paciente ao quadro 
normal em quase duas semanas. Nesse período, exceto por alguns medicamentos 
para aliviar a dor epigástrica nos primeiros dias de internação, nenhuma outra 
medida mais grave precisou ser tomada.

Depois da alta hospitalar, o paciente foi alertado para moderar a ingestão de 
bebidas alcoólicas e retornar ao médico dois meses depois para uma nova ava-
liação do quadro, visando investigar as possíveis causas dessa pancreatite. Foi 
quando a radiografi a revelou a presença de inúmeros cálculos biliares que ante-
riormente não tinham sido visualizados, mas que agora puderam ser removidos 
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juntamente com a vesícula, sem se ter que pensar nas consequências do manuseio 
da área cirúrgica durante um quadro agudo de pancreatite. Quando não se ob-
serva esse comportamento médico simples de separar os dois tempos do trata-
mento, complicações até fatais poderão ocorrer (Kleespies et al., 2008). Uma 
visão geral que analisa as perspectivas moleculares futuras no tratamento das 
pancreatites agudas pode ser encontrada em Vonlaufen et al. (2008).

Questões

1 Quais enzimas digestivas são produzidas no pâncreas? Como elas são 
sintetizadas e ativadas?

2 De que forma é possível encontrar a amilase e a lipase pancreáticas no 
soro de certos pacientes?

3 Você conhece outros casos de diagnóstico pela dosagem de enzimas séricas?
4 Dê exemplos e explique o racional do procedimento.
5 Por que foi introduzida a sonda nasogástrica nesse paciente?
6 Qual o papel do inibidor de tripsina do pâncreas? Por que ele não desem-

penha a mesma função no duodeno?
7 Como serão afetadas a digestão e a absorção dos alimentos no caso de 

uma pancreatite que se transformou em pancreatite crônica com grande 
perda de tecido pancreático (Layer e Keller, 2007)?

8 Você seria capaz de imaginar um caso clínico envolvendo outro tipo de 
cascata proteolítica? Exemplifi que.
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