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O presente resumo descreve o caso de uma cadela sem raça definida, 4 anos de idade,

apresentando vômito, prostração, inapetência e dor abdominal. No exame

ultrassonográfico observou-se pâncreas com dimensões aumentadas, hipoecogênico e de

contorno irregular (figura 1), além de hiperecogenicidade peripancreática e moderada

quantidade de líquido livre peritoneal (figura 2). O tratamento clínico foi instituído e após

seis dias, foi realizada ultrassonografia de acompanhamento, onde foram visibilizadas

duas estruturas cavitárias, originando-se do pâncreas direito, medindo 8,84 x 7,42cm e

6,33 x 6,42cm, com pontos ecogênicos suspensos e parede espessa (figura 3). Paciente

foi submetido à cirurgia, onde constatou-se dois pseudocistos pancreáticos, confirmados

por meio de histopatologia, comprimindo a região do piloro (figura 4). Foi realizada

drenagem dos pseudocistos e debridamento do parênquima pancreático. Após seis dias, a

recidiva de uma das formações cavitárias foi constatada, medindo 5,72 x 6,80cm (figura

5), sendo necessário um novo procedimento cirúrgico. Instalou-se protocolo

medicamentoso, fluidoterapia e alimentação por sonda esofágica, com melhora do quadro

clínico, sem recidiva em avaliações ultrassonográficas subsequências.
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. 

CONCLUSÃO

Destaca-se a importância da avaliação ultrassonográfica, não somente

no diagnóstico presuntivo da pancreatite aguda, bem como para

monitoramento do tratamento clínico e avaliação de possíveis

complicações, auxiliando na conduta terapêutica.
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Esse trabalho tem por objetivo relatar um caso de pseudocisto pancreático, de grandes

dimensões e desenvolvimento rápido, assim como suas complicações, tendo a

ultrassonografia para auxiliar na decisão do melhor tratamento e monitorar a evolução do

caso.

Figura 1: pâncreas com dimensões

aumentadas, ecogenicidade diminuída,

contorno irregular e hiperecogenicidade

peripancreática.

Figura 2: tecido peripancreático

hiperecogênico e moderada quantidade de

líquido livre peritoneal.

Figura 4: Procedimento cirúrgico evidenciando os pseudocistos

pancreáticos, comprimindo a região do piloro (imagem A e B). Na

imagem C podemos observar uma estrutura cavitária, com parede

espessa.

Figura 5: Recidiva de uma das formações cavitárias, com pontos

ecogênicos suspensos, seis dias após a cirurgia.

Figura 3: duas estruturas cavitárias, originando-se do pâncreas direito, com pontos

ecogênicos suspensos e parede espessa.
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