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RESUMO

A maioria dos estudos com ultrassonografia (US), tomografia computadorizada (TC) e
ressonância magnética (RM) mostra que as dimensões do pâncreas são reduzidas em pacientes
com diabetes, quando comparados com grupo controle. Dados sobre a perfusão pancreática em
pacientes com diabetes são escassos na literatura. Essa tese tem por objetivo avaliar
características do pâncreas nos exames de imagem que possam trazer uma melhor compreensão
da patogênese e da fisiopatologia do diabetes.
Primeiramente, realizamos uma revisão sistemática com metanálise de estudos que
utilizaram métodos de imagem (US, TC ou RM) para a medida das dimensões – diâmetro, área
ou volume - e do conteúdo de gordura do pâncreas em pacientes com diabetes tipo 1 (DM1) ou
tipo 2 (DM2). Demonstramos que as dimensões pancreáticas são menores nos pacientes com
DM1 ou DM2 em comparação com indivíduos sem diabetes. Além disso, o conteúdo de gordura
do pâncreas é maior em pacientes com DM2.
Com o intuito de investigar uma possível causa para a redução do volume do pâncreas
em pacientes com diabetes, buscamos estudar a vascularização pancreática por meio de TC
perfusional. Inicialmente, fizemos um estudo para avaliar a variabilidade intra e interobservador
para a medida dos parâmetros de perfusão pancreática por TC (fluxo sanguíneo, volume
sanguíneo, tempo de trânsito médio, tempo para o pico de realce), demonstrando que existe uma
boa concordância nessas medidas, mesmo entre radiologistas com diferentes níveis de
experiência. Em sequência, realizamos um estudo comparando esses parâmetros de perfusão
pancreática por TC entre pacientes com DM2 e indivíduos sem diabetes. Mostramos que o
volume sanguíneo que perfunde o pâncreas e o seu tempo de trânsito médio pelo órgão são
menores em pacientes com DM2 em comparação com indivíduos não diabéticos.

CAPÍTULO 1

Introdução

O diabetes melito é uma doença progressiva caracterizada por hiperglicemia
crônica (1) no contexto de resistência à ação da insulina (2) e/ou disfunção e morte das
células beta (3). O pâncreas tem um papel central na patogênese e na fisiopatologia do
diabetes (4). Entretanto, a avaliação das características desse órgão por métodos de
imagem em pacientes com diabetes permanece incompleta.
A maioria dos estudos com ultrassonografia (US), tomografia computadorizada
(TC) e ressonância magnética (RM) mostra que as dimensões do pâncreas são reduzidas
em pacientes com diabetes, quando comparados com grupo controle (5-7). No que diz
respeito ao conteúdo de gordura do pâncreas, seu aumento está associado a uma menor
secreção de insulina (8).
Apesar de representar cerca de 1 a 2% da massa total do pâncreas, as ilhotas de
Langerhans recebem de 10 a 23% do fluxo sanguíneo pancreático (9, 10). Muitos
estudos avaliaram os valores normais dos parâmetros de perfusão pancreática por TC
(11, 12), alterações da perfusão pancreática em doenças do pâncreas (13-18) e
modificações da perfusão pancreática pós-terapia oncológica (19). A avaliação dos
parâmetros de perfusão pancreática em pacientes com diabetes, no entanto, ainda não
foi adequadamente realizada. O único estudo que se dedicou a investigar a perfusão
pancreática em pacientes com diabetes melito tipo 2 (DM2) mostrou diferenças de

perfusão de acordo com a duração do diabetes, mas não foi incluído grupo controle (20).
Além disso, há poucos dados na literatura a respeito da variabilidade intra e
interobservador na interpretação dos parâmetros da perfusão pancreática e os
observadores são uma potencial fonte de variabilidade na performance de um teste
diagnóstico (21). Portanto, a variabilidade intra e interobservador das medidas da
perfusão pancreática devem ser definidas, a fim de garantir a reprodutibilidade das
leituras radiológicas.
Diante do exposto, esta tese tem três objetivos:
- Avaliar as dimensões e o conteúdo de gordura do pâncreas em pacientes com
diabetes;
- Medir a variabilidade intra e interobservador entre radiologistas na leitura dos
parâmetros de perfusão pancreática na TC;
- Comparar quantitativamente os parâmetros de perfusão pancreática por TC
em pacientes com DM2 e indivíduos não diabéticos.
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PERSPECTIVAS FUTURAS

Nessa tese, demonstramos que o volume e a densidade do pâncreas encontramse reduzidos em pacientes com diabetes tipo 2 (DM2). No entanto, não há dados até o
momento que permitam estabelecer se esses fenômenos já se encontram presentes nos
pacientes antes do aparecimento da doença. Sendo assim, há que se investigar se a
redução do volume e da densidade pancreática são fatores de risco para o
desenvolvimento de DM2. Com esse intuito, desenvolvemos um projeto de um estudo
de coorte retrospectiva a ser executado a partir de 2017, com o objetivo de 1) avaliar se
o volume pancreático reduzido é preditor para o desenvolvimento de DM2; 2) avaliar se
a densidade pancreática diminuída é preditora para o desenvolvimento de DM2 e 3)
identificar um ponto de corte de volume e de densidade pancreática a partir do qual o
risco de DM2 aumenta de forma clinicamente significativa. Há vários fatores de risco já
conhecidos para o desenvolvimento do DM2, como história familiar de DM2,
obesidade, dieta não saudável, sedentarismo e história de diabetes gestacional. Tendo
em vista o alto impacto do DM2 na saúde pública, o conhecimento de outros fatores de
risco, além dos já conhecidos, pode trazer novas possibilidades na prevenção da doença.
No que diz respeito à perfusão pancreática no diabetes, que observamos ser
diferente entre os pacientes com DM2 e indivíduos não diabéticos no que diz respeito
ao volume de sangue que perfunde o pâncreas e ao tempo de trânsito médio do sangue
nesse órgão, é necessário verificar o substrato anatomopatológico dessas modificações
para confirmar a hipótese de que estes resultados indicam doença microvascular

pancreática.

Um

estudo

voltado

para

a

avaliação

anatomopatológica

da

microvascularização pancreática em pacientes com diabetes poderia trazer mais
informações sobre as possíveis causas da redução do volume de sangue que perfunde o
pâncreas nesses pacientes.

