
EUS com FNA 

Melhora a acurácia 
Sensibilidade da citologia para MCN 35% 
Citologia, avaliação de mucina, CEA e 
amilase 
– Acuracia  

80-90% vs. 27 – 64% para citologia isolada 

CEA > 192 ng/ml 
– Sensibilidade 73% para MCN 
– Especificidade 84% 



Tumor Pseudopapilar 

Raro 
Mulheres < 35 
Corpo ou cauda 
Componentes sólidos e císticos 
Diagnóstico citológico em até 75% 
Baixo a moderado potencial maligno 
Ressecção 



Cisto Linfoepitelial 
Raro, benigno, peripancreatico, grande 
Idade média 55, M>F, geralmente 
assintomático 
Revestido epiteliar escamoso maduro  
FNA – líquido cremoso 
–  linfócitos 
– Debris de queratina 
– Baixa amilase e CEA 

Observação 



Síndrome de Von Hippel Lindau 

70% tem cistos pancreáticos 
– 9% cistoadenoma seroso 

Doença autossômica dominante 
Proliferação vascular descontrolada 
Hemangioblastoma cerebelar, retina e 
angiomas 
Cancer renal - feocromocitoma 



Carcinoma de Células Acinares 
Neoplasia malgina rara, ~1% 
Geralmente sólido, algumas vezes císticas 
Prognóstico pouco melhor que 
adenocarcinoma 
Hipersecreção de lipase 
Tríade de Schmid em 16%: 
– Paniculite pancreática 
– Poliartralgia 
– Eosinofilia 
– Pior prognóstico 



Degeneração cística de NET 



Tumores Neuroendócrinos 
Pancreáticos - PNET 

PNETs 
–  Insulinoma – 60% 
– Gastrinoma – 20% 
– Não funcionante – 15% 
– VIPoma 
– Somatostatinoma 
– Glucagonoma 
¡  EUS: se CT (-), S/S: 82% e 95% 

Octreoscan – não para insulinoma 



MEN-1 

Paratireóide 
– > 90% hiperparatireoidismo 

Pituitaria 
– Prolactinoma 

Pancreas 
–  Ilhotas, multicêntrico 
– Síndrome de ZE 

Tratamento medicamentoso 

Uma cópia mutada do gene MEN-1 



Insulinoma 

Maioria solitários e benignos 
Hipoglicemia 
– Sintomas neuroglicopenicos  
– Amnesia 

Diagnóstico prévio de distúrbios 
psiquiátricos ou convulsão 
Localização Pré-Operatória 
– EUS  
– Se CT, U/S negativos; amostra venosa 



VIPoma 

Solitários, >3cm, cauda 
Maioria com metástases ao Dx 
Maioria tem Síndrome VIP (Verner-
Morrison)  
– WDHA 
– Diarréia aquosa 
– Hipocalemia 
– Acloridria 



Somatostatinoma 
Pancreatico 
– Sintomas clássicos- somente 10% 
– Tríade: 

Diabete 
Colelitíase 
Diarreia com esteatoréia 

Massa periampular duodenal 
– Doença de Von Recklinghausen’s  
– Maioria com metástase ao diagnóstico 
– Ressecção do primário e metástases 



Glucagonoma 
Maioria maligno, diagnóstico tardio 
– Geralmente na cauda 

Nível de glucagon >1000 pg/mg - Dx 
Síndrome do Glucagonoma  
– Eritema migratório necrolítico 
– Perda de peso 
– Diabete 
– Anemia 
– Trombose venosa 
– Sintomas neuropsiquiátricos 



Doença Policística 

Autossômica dominante 
– 10% tem cistos pancreáticos 
– Complicações muito raras 



Não Ressecar 

Asymptomatic 
–  Incidentaloma 

 < 3cm, sem nodularidade,  

– Cistoadenoma seroso 



Cistos de Etiologia Indefinida 

 
Altamente suspeito 
– Cabeça 

Moderadamente suspeito 
– Corpo e cauda 

 







Caso 1 

Mulher, 65 anos, assintomática, com 
achado incidental por RNM de estrutura 
cística de 2cm em ducto pancreático 

 



Caso 1 



Caso 1 

 
Qual é o provável diagnóstico? 

Qual é o melhor tratamento? 



Mulher, 57 anos, com achado incidental 
de um cisto unilocular de 7 cm na cauda 
do pancreas. Parede do cisto com 
paredes espessas com calcificações 
curivilineas. Ecoendoscopia com 
aspiração com líquido espesso e com 
CEA de 560 ng/ml. 

Caso 2 



Caso 2 





Qual é o provável diagnóstico? 

Qual é o melhor tratamento? 
 

Caso 2 



Caso 3 

63 anos, feminina, assintomática, com 
massa cística de 6 cm na cabeça do 
pâncreas, multiseptada, com cicatriz 
central. Ecoendoscopia com aparência de 
honeycomb, e punção com agulha fina 
denomstrou células cuboidais, PAS +.  





Qual é o provável diagnóstico? 

Qual é o melhor tratamento? 
 

Caso 3 



Caso 4 

79 anos, masculino, branco, com icterícia 
progressiva indolor. CT com pancreas 
aumentado de tamanho, dilatação das 
vias biliares, cistos renais. ERCP 
demonstra ducto pancreático irregular, 
fino, e estenose do ducto colédoco 
intrapancreático 





Qual é o provável diagnóstico? 

Qual é o melhor tratamento? 
 

Caso 4 





Caso 5 

63 anos, masculino, com dor epigástrica 
recorrente, CT dom dilatação difusa da 
ducto pancreático. ERCP demonstra 
papila com extrusão de mucina.   





Qual é o provável diagnóstico? 

Qual é o melhor tratamento? 
 

Caso 5 



Caso 6 

34 anos, asintomática, com história de 
hiperparatireoidismo tratada 
cirurgicamente aos 10 anos. 
Ecoendoscopia demonstrando lesão na 
cauda do pancreas de 2 cm, não vista a 
tomografia.   





Qual é o provável diagnóstico? 

Qual é o melhor tratamento? 
 

Caso 6 



Caso 7 

48 anos, assintomática, com lesão cística 
complexa em QSE. Ecoendoscopia e 
punção com agulha fina demonstra 
queratinócitos, linfócitos e debris.  





Qual é o provável diagnóstico? 

Qual é o melhor tratamento? 
 

Caso 7 



Caso 8 

30 anos, feminino, desconforto em 
quadrante superior esquerdo, com TAC 
demonstrando massa sólido cística 
complexa 





Qual é o provável diagnóstico? 

Qual é o melhor tratamento? 
 

Caso 8 



Caso 9 

62 anos, masculino, com náuseas, 
vômitos, perda de peso, dor abdominal. 
Artralgias, com lesões de pele elevadas, 
avermelhadas e dolorosas. Lipase de 
48,000 U/L. 



Caso 9 


