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Cistos verdadeiros solitários do pâncreas em adultos são extremamente 
raros com poucos casos relatados na literatura. A etiologia e a história natural 
dessas lesões permanecem desconhecidas e o tratamento não é padronizado. 
Este estudo tem por objetivo relatar um caso cisto verdadeiro solitário benigno 
de pâncreas ressecado. 

Paciente masculino, 71 anos, com extenso tumor abdominal palpável em 
epigástrio e mesogástrio, indolor. A tomografia axial computadorizada (TAC) 
abdominal demonstrou lesão cística simples, 22cm de diâmetro em seu maior 
eixo e volume de 1872cm3, em contigüidade com cabeça pancreática,. Na 
exploração cirúrgica se constatou lesão cística com insinuação para a cavidade 
abdominal e intenso processo aderencial envolvendo omento, parede 
abdominal, cólons, alças intestinais e terceira porção do duodeno, com origem 
em processo uncinado do pâncreas (figura 1), sendo necessário ressecção da 
lesão com duodenectomia segmentar, sem necessidade de uma 
pancreatectomia complexa. Histologicamente, o cisto era revestido por epitélio 
cubóide, imunohistoquimicamente positivo para anticorpos anti-antígeno 19-9. 

 

 
Figura 1. Lesão cística pancreática com insinuação para a cavidade 
abdominal. 
 

De acordo com o Consenso de Baltimore de 2014, cistos mucinosos 
simples são definidos como cistos macroscópicos, maiores que 1 cm de 
tamanho com revestimento tipo gástrico mucinoso plano, atipia citológica 
mínima, e sem estroma do tipo ovariano. Lesões císticas pancreáticas 
mucinosas são geralmente consideradas lesões precursoras de 
adenocarcinoma pancreático, no entanto, cistos mucinosos simples geralmente 
têm comportamento benigno, sem recorrência ou transformação maligna 
durante o acompanhamento. 

Conclusão: Uma investigação pré-operatória nem sempre permite um 
diagnóstico preciso, mas é útil para determinar as características das lesões 
císticas benignas de pâncreas, orientando assim a decisão terapêutica. 
Quando a terapêutica cirúrgica é indicada, uma ressecção pancreática limitada 
é preconizada na maioria dos casos. 


