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Masculino, 53 anos, DM 2 com diagnóstico há 6 meses, tabagista e ex-

etilista, com diversas internações hospitalares por pancreatite aguda, restando o 

diagnóstico de pancreatite crônica, apresenta-se em internação hospitalar por 

perda ponderal de 15kg nos últimos 6 meses, associado a epigastralgia 

progressiva no último mês. Exame físico demonstrava paciente anictérico com 

abdome sem massas palpáveis.  

Ressonância magnética nuclear demonstrou colelitíase, afilamento do 

parênquima pancreático com dilatação do ducto pancreático principal de até 

13mm de calibre, associado a formações císticas em todos os segmentos 

pancreáticos com comunicação com o ducto pancreático principal, sendo a maior 

na cabeça do pâncreas medindo 16mm. Notava-se ainda moderada dilatação 

das vias biliares intra e extra-hepáticas secundárias a compressão extrínseca do 

colédoco distal pelas dilatações císticas da cabeça do pâncreas, sendo os 

achados compatíveis com pancreatite crônica associada a neoplasia mucinosa 

papilar intraductal (IPMN).  

 

Ante os achados, foi indicada ressecção cirúrgica do pâncreas, sendo 

realizada colecistectomia, duodenopancreatectomia total com esplenectomia e 

reconstrução em alça única. O pós operatório deu-se em ambiente de terapia 

intensiva para controle glicêmico estrito, recebendo alta da UTI no 4PO. No 7PO 

obteve-se estabilização glicêmica com insulina NPH e ausência de sinais de 

infecção. Recebeu alta hospitalar no 11PO para acompanhamento ambulatorial 

com endocrinologista e oncologista clínico. 

 

 



 

Estudo anatomopatológico revelou proliferação glandular atípica focal de 

padrão tubular associado a estroma fibroelástico em parênquima pancreático, 

neoplasia intraepitelial pancreática (IPMN) de baixo grau e neoplasia 

intraepitelial pancreatária (PANIN) de baixo grau associada. O padrão do 

parênquima adjacente apresentava fibroplasia instesrticial difusa e infiltrado 

linfomononuclear compatível com pancreatite crônica. Os achados de IPMN e 

PANIN foram confirmados por estudo imunohistoquímico. 

Passados 22 meses do procedimento cirúrgico, paciente segue em 

acompanhamento clínico não havendo sinais de novas lesões ao seguimento de 

imagem. 

O presente relato apresenta um caso de paciente com duas lesões pré-

malignas encontradas na peça cirúrgica: IPMN e PANIM. Tais achados conjuntos 

são incomuns na literatura e representam, em última análise, a cura cirúrgica de 

uma lesão que tornar-se-ia adenocarcinoma por duas vias morfopatológicas 

distintas. 


