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Introdução: Lesões císticas pancreáticas (LCP) são um grupo de neoplasias 

pancreáticas com diferentes comportamentos e riscos de progressão maligna. O 

diagnóstico por imagem e a diferenciação dessas lesões constituem um desafio 

clínico (1,2,3). Objetivo: Este estudo avalia a concordância diagnóstica entre 

tomografia computadorizada (TC) e/ou da ressonância nuclear magnética (RNM) 

com o diagnóstico patológico das LCP em um hospital do Estado de São Paulo 

(HB-SJRP). Metodologia: 39 pacientes avaliados no (HB-SJRP), com LCP 

comprovados cirurgicamente, sendo elegidos para um estudo de corte de 2009 

a 2019. O diagnóstico radiológico pré-operatório e o diagnóstico 

anatomopatológico (AP) final correlacionam-se para mensurar a eficácia da TC 

e/ou da RNM. Adenocarcinoma pancreático (ACP), cisto pancreato-coledociano 

(CPC), cistoadenoma mucinoso (CAM), cistoadenoma seroso (CAS), neoplasia 

mucinosa papilar intraductal (IPMN) e pseudocisto pancreático (PCP) foram 

classificados como cistos. Resultados: 27 pacientes (69,23%) fizeram TC e 

RNM pré-operatórios, 11 pacientes (28,20%) fizeram apenas TC, e 1 paciente 

fez apenas RNM. Os valores de Κ para diagnósticos feitos apenas com TC (Κ= 

0,47) e para a combinação TC+RM (Κ= 0,50) mostraram uma concordância 

moderada com os achados anatomopatológicos. Os valores de Κmostraram uma 

concordância leve para o diagnóstico de CAM (Κ= 0,3), concordância moderada 

para IPMN (Κ= 0,41), concordância substantiva para CAS (Κ= 0,79) e 

concordância quase perfeita para PCP (Κ=0,84), CPC (Κ= 1) e tumor de Frantz 

(Κ= 1) (p < 0,05). Discussão: TC e/ou RNM apresentam concordância 

equivalente com os diagnósticos AP na diferenciação de LCP benignas e 

malignas e em sugerir um diagnóstico específico. Não houve diferença 

estatística entre o uso apenas da TC e TC+RNM na melhora da acurácia 

diagnóstica.  
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