
NEOPLASIA CISTICA MUCINOSA DO 

PANCREAS EM PACIENTE 

ESPLENECTOMIZADA: RELATO DE CASO

X Congresso Brasileiro de Cirurgia do Fígado, Pâncreas e Vias Biliares

Relatar o caso de neoplasia cística mucinosa do pâncreas em

paciente com esplenectomia prévia.

Objetivo

Relato de caso

Mulher, 41 anos, procurou serviço de urgência com queixa de

dor no hipocôndrio esquerdo havia 1 ano, associada a plenitude e

saciedade precoce. Referiu perda ponderal de 40 kg nos últimos

18 meses, associando a re-educação alimentar no período. Negou

outras queixas e comorbidades. Antecedente de esplenectomia de

emergência após trauma abdominal contuso há 07 anos. Ao

exame físico: estado geral regular, abdome flácido, dor à

palpação do hipocôndrio esquerdo, não se delimitando massas ou

abaulamentos. Exames laboratoriais sem alterações. USG de

abdome com volumosa formação cística heterogênea

multilocular medindo 14 x 13 cm adjacente à parede posterior

do rim esquerdo. Tomografia mostrou volumosa formação

cística, com septações grosseiras de permeio, com realce ao

contraste, na topografia de corpo e cauda pancreática,

medindo 11,8 x 10,8 cm. Baço não caracterizado. Indicada

abordagem cirúrgica, evidenciada massa de grandes dimensões e

consistência endurecida na topografia da cauda

pancreática, promovendo compressão extrínseca da

parede posterior do estômago, sendo realizada pancreatectomia

distal. Paciente apresentou boa evolução pós-operatória, com

alta hospitalar no 7º dia pós-operatório. Anatomopatológico

confirmou cistoadenoma mucinoso, negativo para malignidade.

Resultado e Discussão

Apesar de descrita como neoplasia não funcionante, de

crescimento lento, bem encapsulado e de baixo grau de

malignidade, há risco de cerca de 10% de malignização. Assim

percebe-se a necessidade de ressecção cirúrgica, haja vista

grande possibilidade curativa. O tratamento videocirúrgico é

considerado terapia padrão-ouro com resultados curativos na

maioria dos casos, a terapia adjuvante não é empregada de rotina

por padrão. Apesar do baixo risco de metástases, pode ocorrer

principalmente para fígado. Concluímos que este caso condiz

com as descrições epidemiológicas e histológicas já descritas na

literatura, com boa evolução e prognóstico, sem sítios de

metástases presentes e ressecção curativa com margens livres,

sendo necessário acompanhamento ambulatorial para follow-up.
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Método

Obtenção dos dados através da anamnese, revisão do prontuário,

exames diagnósticos e do desfecho clínico.

Conclusão

A MCN do pâncreas é uma patologia rara, tendo importância

clínica devido ao seu potencial de degeneração maligna, devendo

ser investigada e tratada de forma adequada precocemente.


