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RESUMO
A terapêutica cirúrgica constitui abordagem comum para o manejo de pseudocistos sintomáticos de pâncreas em muitos
centros, apesar da morbidade acentuada e da mortalidade. Neste relato, apresentamos um paciente com pseudocisto
secundário  a  pancreatite  aguda  submetido  à  drenagem trans-gástrica.  Neste  relato,  apresentamos  o  caso  de  um
paciente sintomático com pseudocisto de pâncreas com aumento progressivo de suas dimensões após episódio de
pancreatite aguda, o qual foi tratado pela técnica de drenagem trans-gástrica do pseudocisto.
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1 INTRODUÇÃO

Os pseudocistos de pâncreas são coleções de fluido pancreático, os quais mais comumente
representam uma sequela de pancreatite aguda ou crônica, e constituem as lesões císticas mais
comuns do pâncreas (Bradley EL, 1993).

Nos pseudocistos de pâncreas a coleção de suco pancreático é encapsulada por tecido de
granulação ou fibroso, decorrente de pancreatite aguda, pancreatite crônica ou trauma. Observa-se
ocorrência de pseudocisto em 10 a 15 por cento dos casos de pancreatite aguda e em 20 a 40 por
cento dos casos de pancreatite crônica (Neves MM et. Al, 1995).

O  tratamento  é  reservado  para  pseudocistos  sintomáticos,  que  aumentam  durante
seguimento, ou complicados por infecção e sangramento (Lopes CV et. Al, 2013).

As taxas de resolução da coleção são elevadas para todos os procedimentos, embora com
maior morbidade, custo e período de internação para o manejo cirúrgico (Spivak H, 1998).

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Paciente A.N.A, masculino, 63 anos de idade, branco, casado, com histórico de uso de bebida
alcoólica longa data sendo diagnosticado com pancreatite  alcoólica edematosa.  Deu entrada no
Hospital  Universitário  Regional  de  Maringá,  Estado  do  Paraná,  Brasil  em  janeiro  de  2010
apresentando um quadro de desconforto e dor leve abdominal em região epigástrica com irradiação
para lateral e flanco esquerdo, tendo início há 4 semanas e piora nos 8 últimos dias. Acompanhado
de náuseas e vômitos pós-prandiais, diarreia, perda ponderal, mal-estar, febre e calafrios. 

Ao exame físico mostrava estado geral discreta prostração, leve palidez, e discreta icterícia de
conjuntivas.  A palpação de abdome observou-se distensão de parede,  sem sinais de peritonite,
massa palpável de andar superior abdome em direção flanco esquerdo medindo 20 cm extensão,
superfície lisa e dolorosa. Não se observou sinais de ascite. 

O quadro laboratorial apresentava Hemograma com leucócitos 18.480/mm3 e de bastonetes
8%, amilase 620 U/L, bilirrubinas totais 2,3mg/dL (direta1,2mg/dL,e indireta 1.1 mg/dl), gama glutil-
transferase 162U/L, fosfatase alcalina 102 U/L, o tempo atividade protrombina (TAP) 15s e demais
exames sem alterações significativas.
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A imagem de tomografia mostrou a presença de pseudocisto de corpo pâncreas de grande
volume, ocupando o corpo e a cauda da glândula, medindo 17x12 cm, com deslocamento da grande
curvatura gástrica, sem comunicação com o ducto pancreático principal(Fig.1). 

Figura 1: Tomografia  computadorizada de abdome,  com imagem unilocular de grande pseudocisto pancreático
medindo 17x12 cm em andar superior esquerdo,  com deslocamento da grande curvatura gástrica.

A endoscopia digestiva alta não apresentava alterações. Pela presença de dor, aumento das
dimensões do pseudocisto, distância da parede gástrica < 1 cm, e ausência de vasos interpostos,
confirmados  parâmetros  de  coagulação  adequados  (tempo de  protrombina  >  60%,  plaquetas  >
80.000/mm3), optou--se pela drenagem da coleção.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi então levado a uma operação de drenagem de cisto pancreático emergencial através de
técnica aberta: foi realizada uma cisto-gastroanastomose transgástrica de alívio (Fig.2 e Fig.3).

Figura 2: Pseudocisto de pâncreas aberto por exposição através da  parede gástrica posterior.
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Figura 3: Aspiração do conteúdo do pseudocisto de pâncreas aberto por exposição através da parede gástrica posterior.

Houve drenagem de 1,800 ml de conteúdo liquido do pseudocisto pancreático, com aspecto
sero-sanguinolento.

Foi  instituída  antibioticoterapia  com  cefritriaxona  e  metronidazol  e  nutrição  parenteral  de
suporte no pós-operatório.

Evoluiu bem no pós-operatório e após 53 dias demonstrou o trajeto da fístula formada entre o
cisto pancreático e o interior do estomago e acentuada redução do pseudocisto.

Atualmente,  o  pseudocisto  de  pâncreas  é  conduzido  preferentemente  de  maneira
conservadora, pois em cerca de 50 por cento dos casos verifica-se regressão espontânea. Nos
casos  em que  não  ocorre  regressão  espontânea,  pode-se  realizar  a  aspiração  percutânea  por
agulha, drenagem contínua por cateter ou endoscópica (cistogastrostomia, cistoduodenostomia ou
transpapilar) (Bradley EL, 1993; Lopes CV, 2013; Neves MM, 1995).

 A  cirurgia  é  indicada  na  impossibilidade  ou  falência  da  drenagem  transparietal  ou
endoscópica, persistência dos sintomas, aumento progressivo do pseudocisto e complicações como
infecção, ruptura, hemorragia e obstrução do trato digestivo (Neves MM, 1995).

 Ainda quanto à terapêutica cirúrgica, a mortalidade do procedimento vem caindo muito
nos últimos anos, apesar de a morbidade permanecer algo elevada. Dados de duas séries com 144
pacientes demonstraram mortalidade inferior a 1%, embora as taxas de morbidade e recorrência
fossem de, respectivamente, 28% e 6% (Usatoff V, 2000; Spivak H, 1998). 

Dessa forma, a literatura demonstra que a cirurgia poderia ser a melhor opção terapêutica na
presença de múltiplos pseudocistos, complicações relacionadas à pancreatite crônica, na suspeita
de malignidade, bem como para tratamento de resgate quando da falha da terapêutica endoscópica
(Andren-Sandberg A, 1996; Vosoghi M, 2002; Johnson MD, 2009).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entre  as  modalidades  terapêuticas  cirúrgicas  incluem:  drenagem  externa,  interna
(cistogastroanastomose,  cistoduodenoanastomose  e  cistojejunoanastomose)  e  a  exérese  do
pseudocisto. 

De  tal  modo,  a  drenagem cirúrgica  interna  (cistograstroanastomnose)  do  pseudocisto  de
pâncreas complicado se mostrou como procedimento eficaz.
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