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RELATO DE CASO
J.D.S., 71 anos, internado por quadro de dor abdominal, perda ponderal e vômitos.
Histórico de hepatopatia e pancreatite crônicas, etilismo, tabagismo e diabetes
mellitus.Tomografia computadorizada (TC) de abdome revelou pseudocisto
pancreático comprimindo vísceras adjacentes (1).

Evoluiu com intolerância à dieta oral. Abordagem endoscópica não realizada devido
à área de contato insuficiente entre pseudocisto e estômago.
Optado por abordagem cirúrgica da lesão após preparo nutricional. Evoluiu com
taquicardia, leucocitose e dor. TC revelou distensão gastroesofagiana e compressão
duodenal pelo pseudocisto, redução deste e surgimento de moderada quantidade
de líquido livre. Realizada laparotomia com posicionamento de dreno em
hipocôndrio direito e jejunostomia. Em retrospecto, suspeita-se de ruptura
espontânea do pseudocisto, com liberação de conteúdo necrótico e proteolítico, e
conseguinte instabilidade clínico-laboratorial. Em abordagem definitiva após
preparo nutricional, realizada gastroenteroanastomose em Y de Roux (2) e
posicionado de dreno no interior do pseudocisto.

Durante a dissecção, houve abertura do pseudocisto, sem condições de fechamento
ou anastomose, devido à friabilidade de sua cápsula (3).



Evoluiu com fístula pancreática no pós-operatório, tratada conservadoramente.
OBJETIVO
Discutir o tratamento dos pseudocistos pancreáticos.
MÉTODO
Revisão de prontuário e literatura.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Pseudocistos pancreáticos são coleções resultantes de processos inflamatórios ou
traumáticos do pâncreas.Na maioria dos casos, mostram resolução espontânea. Se
persistentemente sintomáticos, indica-se intervenção, obtida por via endoscópica,
percutânea ou cirúrgica. A primeira tem alto índice de sucesso, com baixa taxa de
complicação ou recorrência. A drenagem percutânea mostra resultados inferiores. A
última é, em geral, indicada na impossibilidade ou falha dos outros métodos,
consistindo em drenagem externa, interna ou exérese do pseudocisto.
CONCLUSÃO
No caso exposto, dada a inviabilidade de abordagem endoscópica,optou-se por
cirurgia. Realizado preparo pré-operatório prolongado a fim de minimizar a
ocorrência de complicações decorrentes da desnutrição. Todavia, o manejo cirúrgico
foi complicado pela ruptura espontânea do pseudocisto durante este período.


