
 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT, Ano VII. v 13, n 1,  novembro, 2019. 

 

 

PSEUDOCISTO PANCREÁTICO EM GATO: RELATO DE CASO 

  
PERRETTI, Jéssica 

Sociedade Cultural e Educacional de Itapeva 
Discente do curso de Medicina Veterinária da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva 

 

FAVARO, Larissa Lais 

Sociedade Cultural e Educacional de Itapeva 
Docente da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva 
 

 

  RESUMO 

Apesar de sua descrição ser de baixa frequência em cães e gatos, os pseudocistos pancreáticos, 
surgem, secundariamente, a uma pancreatite subjacente, podendo ser causado por uma crise do 
quadro, ou mesmo uma obstrução do ducto pancreático, levando a maiores complicações no estado 
de saúde do animal. Por terem sinais clínicos inespecíficos, torna-se importante o conhecimento de 
exames que complementem a avaliação física para confirmação diagnóstica e tratamento. Através do 
presente trabalho, buscou-se elucidar as questões pertinentes ao pseudocisto pancreático, como os 
sinais clínicos da enfermidade, diagnóstico e tratamento. Também relatar um caso de pseudocisto 
pancreático em um felino. 
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ABSTRACT 

Despite being described infrequently in dogs and cats, pancreatic pseudocyst arise secondary to 
underlying pancreatitis, and may be caused by a seizure or pancreatic duct obstruction, leading to 
further complications in the animal. Because they have nonspecific clinical signs, it is important to 
know the exams that complement the physical evaluation for diagnostic confirmation and treatment. 
Through the present work, we sought to elucidate questions pertinent to the pancreatic pseudocyst, 
such as the clinical signs of the disease, diagnosis and treatment. Also report a case of pancreatic 
pseudocyst on a feline. 
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1. Introdução 
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A pancreatite é uma doença que se caracterizada basicamente por uma 

infiltração de células inflamatórias no pâncreas exócrino (WATSON, 2015; 

XENOULIS, 2015). Segundo Ferreira-Santos (2001), tal patologia ocupa o quinto 

lugar em diagnóstico etiológico de abdômen agudo registrado com mais frequência 

nas salas de urgência de hospitais, e a quarta causa de internação por abdômen 

agudo. Como consequência a este quadro, são comuns o aparecimento de algumas 

lesões no órgão como a necrose pancreática, pseudocistos e abcessos (BRADLEY, 

1993; THRALL, 2014). 

Através do presente trabalho, buscou-se elucidar as questões pertinentes ao 

pseudocisto pancreático, como os sinais clínicos da enfermidade, diagnóstico e 

tratamento. Também relatar um caso de pseudocisto pancreático em um felino. 

 

2. Revisão de Literatura 

 

Pseudocistos pancreáticos são grandes massas ovais ou arredondadas 

(DUNN, 2001) repletas por conteúdo líquido, que podem surgir no interior do tecido 

pancreático (KEALY, 2012), sua descrição na medicina veterinária é rara (NELSON 

& COUTO, 2015), porém nos quadros já confirmados, a prevalência foi maior em 

animais de média idade a idosos, sendo também mais diagnosticado na espécie 

canina do que felina (COLEMAN & ROBSON, 2005). 

Sua etiologia ainda é desconhecida, porém sugere-se que surjam 

secundariamente a uma pancreatite subjacente, tendo sua origem na quarta semana 

após o início do quadro (NELSON & COUTO, 2015; DUNN, 2001) alguns autores 

também descreve a ruptura do ducto pancreático como a principal causa originária 

do pseudocisto pancreático (COLEMAN & ROBSON, 2005; NEFF, 2001). 

A sintomatologia dos animais com quadro confirmado de pseudocisto 

pancreático é inespecífica, alguns animais se apresentam assintomáticos, e outros 

apresentam os mesmo sinais de um insuficiente pancreático (NELSON & COUTO, 

2015; FOSSUM, 2014). VanEnkevort et al. (1999) relatou seis casos de animais com 
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pseudocisto pancreático, sendo quatro cães e dois gatos, todos apresentavam em 

comum o quadro de êmese por um período que variava de dois dias a dois meses. 

Outros sinais clínicos descritos em animais com tal lesão são: anorexia, depressão, 

diarréia, ataxia e abdominalgia, porém são sinais comuns em diversas outras 

patologias, sendo indispensável à realização de exames complementares para uma 

melhor elucidação do quadro (DUNN, 2001).  

Dentre os diagnósticos diferenciais para o pseudocisto pancreático estão 

corpo estranho intestinal, corpo estranho estomacal, gastrite, colecistite, neoplasias 

pancreáticas, cistos pancreáticos e abcessos pancreáticos (FOSSUM, 2014). 

Geralmente os pseudocistos são assépticos, o que torna viável a sua 

aspiração percutânea por agulha fina como método diagnóstico ou tratamento clínico 

através da drenagem, porém não se descarta a possibilidade de que tal formação, 

seja séptica em felinos, tornando importante determinar possíveis infecções 

associadas (DUNN, 2001; FOSSUM, 2014). 

Ao exame ultrassonográfico os pseudocistos pancreáticos são descritos como 

uma massa em região de tecido pancreático, repleta por conteúdo líquido, sendo 

anecóicos na área pancreática com algum reflexo acústico e ecogênico em seu 

interior, sendo raro observar uma obstrução do fluxo gástrico secundária ao 

pseudocisto (KEALY, 2012; THRALL, 2014; FOSSUM, 2014). Penninck (2011) 

descreve os pseudocistos pancráticos como lesões arredondadas, formadas por 

uma cápsula de tecido fibroso, repletas de líquido originárias do rompimento de 

algum ducto devido à pancreatite (Figura 1). 
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Figura 1: Pseudocisto Pancreático em um cão. Sonograma tranvesrsal (A) e longitudinal (B) de um 

grande pseudocisto associado à pancreatite aguda grave. Parte do pâncreas espessado e hipoecóico 

esta no centro da lesão hipoecóica e moderadamente anecóica, representando o pseudocisto (setas). 

(PENNINCK, 2011). 

 

Para a confirmação do diagnóstico sugere-se a realização de uma aspiração 

percutânea por agulha fina do fluido e uma posterior análise do mesmo, o qual se 

apresenta na forma de um exsudato modificado, podendo conter debris amorfos, 

macrófagos, neutrófilos e pequenas quantidades de fibroblastos reativos, além de 

determinar a atividade enzimática de Amilase e Lipase (NELSON & COUTO, 2015). 

O tratamento para tal patologia pode ser clínico, através da aspiração 

percutânea guiada por ultrassonografia; cirúrgico, através da laparotomia e exérese 

do pseudocisto; e em alguns casos o mesmo pode regredir-se espontaneamente 

(FOSSUM, 2014; NELSON & COUTO, 2015). 

 O tratamento cirúrgico consiste na abertura do abdome, onde se observa na 

porção abdominal cranial uma massa, podendo ser ela, firme ou fibrótica, podendo 

conter múltiplas aderências ao omento e alças adjacentes do intestino, delgado ou 

grosso (JOHNSON & MANN, 2006). 

A técnica cirúrgica em si, inicia-se com uma laparotomia abdominal, seguida 

por uma exploração cuidadosa do abdômen, até a localização da massa pancreática 

(Figura 2) e coleta de fluido. Após a coleta, as aderências são desfeitas conforme a 

necessidade, para melhor visualização da lesão, preservando os ductos 

pancreáticos, o ducto biliar comum e as estruturas vasculares adjacentes, durante a 
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dissecção. Deve-se debridar as áreas necrosadas ou purulentas do pâncreas, 

removendo toda a região necrosada, cuidadosamente, para que não ocorra a lesão 

de vasos e tecidos adjacentes. Uma vez debridada a lesão, é recomendado 

aproximar uma parte do omento ao órgão e fixá-lo com sutura. Se possível, 

atravessar o omento através de um túnel no tecido pancreático e suturá-lo a si 

mesmo.  

 
Figura 2: Visualização de pseudocisto pancreático em laparotomia exploratória (FOSSUM, 2014). 

 

Após tais procedimentos, deve-se realizar a compressão da vesícula, para 

verificar a permeabilidade do ducto biliar comum, caso o mesmo não esteja livre, faz-

se necessário a cateterização do ducto e desobstrução do fluxo ou, em alguns 

casos, é recomendado a colecistoenterostomia. Por fim, é aconselhado realizar uma 

lavagem geral no abdome usando solução salina morna estéril ou solução de 

Ringer-lactato, seguida por síntese da musculatura, subcutâneo e pele da parede 

abdominal (FOSSUM, 2014). 

 

3. Relato de caso 

 

Um felino sem raça definida (SRD), fêmea castrada, de cinco anos, com 

pelagem branca e cinza, pesando 2,750 kg foi atendida no Hospital Veterinário da 

Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva - FAIT no dia 8 de Março de 

2018. Na anamnese, o tutor relatou que o animal apresentava quadros de vômito 

após a alimentação há, aproximadamente, sete dias. Relatou, também, a presença 
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de uma fenda palatina, além de espirros esporádicos. O animal era alimentado 

apenas com ração, não era vacinado, apresentava vermifugação em dia, não tinha 

contactantes, porém havia fugido da residência, sendo encontrado, apenas, 30 dias 

após o ocorrido. 

Ao exame clínico e físico, o animal apresentava-se com comportamento 

normal e em estação, estado de hidratação normal, linfonodos sem anormalidades, 

mucosas normocoradas, temperatura de 38,6ºC, frequência respiratória de 64 

movimentos por minuto (m.p.m.), frequência cardíaca de 208 batimentos por minuto 

(b.p.m.) e tempo de preenchimento capilar (T.P.C.) de 2 segundos. Foi observada, 

ainda, a presença de puliciose.  Na auscultação cardíaca e pulmonar não foram 

constatadas alterações dignas de nota. 

A fim de elucidar melhor o quadro, foi realizada a coleta de exames 

laboratoriais para hemograma e bioquímico sérico, além da ultrassonografia 

abdominal. 

Foi realizado o exame ultrassonográfico da região abdominal em razão da 

suspeita clínica de quadro obstrutivo gastrointestinal. A avaliação ultrassonográfica 

revelou uma estrutura tubular, bem delimitada com paredes finas e com conteúdo 

anecogênico, localizada em região mesogástrica, lateralmente a direita da cavidade 

abdominal, ligeiramente caudal e medial ao rim direito (Figura 3), suspeitando-se de 

formação cística. Os demais órgãos avaliados encontravam-se dentro dos limites da 

normalidade ultrassonográfica.  



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT, Ano VII. v 13, n 1,  novembro, 2019. 

 

 
Figura 3: Estrutura tubular, bem delimitada com paredes finas e com conteúdo anecogênico, 

localizada em região mesogástrica, lateralmente a direita da cavidade abdominal, ligeiramente caudal 

e medial ao rim direito. Fonte: Setor de Radiologia e Ultrassonografia do Hospital Veterinário da FAIT. 

 

Foi realizada a terapia de suporte com a administração via intravenosa (IV) de 

ondansetrona na dose de 0,1 miligrama por quilo (mg/kg), ranitidina por via 

subcutânea (SC) na dose de 2 mg/kg e solução fisiológica (NaCl 0,9%) IV, na qual 

foi associada a vitamina B12. Após a fluidoterapia o animal foi liberado, com a 

prescrição para uso domiciliar de metoclopramida por via oral (VO) na dose de 0,5 

mg/kg a cada 12 horas (BID), ranitidina na dose de 2 mg/kg VO BID, doxiciclina na 

dose de 5 mg/kg VO BID e Hemolitan® na dose de 1 gota/kg VO BID. 

Foi indicada a realização de Laparotomia exploratória para confirmação de 

diagnóstico. O procedimento cirúrgico foi agendado para o dia 12 de Março de 2018 

e nos dias que antecederam o procedimento, o animal retornou para tratamento de 

suporte, com intuito de diminuir os quadros de vomito e manter o estado de 

hidratação, estabilizando o animal para a cirurgia. Foi administrado nos dias 9 e 10 

de Março de 2018 a fluidoterapia com solução fisiológica, glicose, complexo 

vitamínico (Hertavita®) e vitamina b12, além da aplicação subcutânea (SC) de 

metoclopramida e ranitidina, nas doses de 0,5 mg/kg e 2 mg/kg, respectivamente. 
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No dia de 12 de Março o animal retornou ao Hospital Veterinário para a 

realização do procedimento cirúrgico, e o tutor relatou que o animal encontrava-se 

estável desde a última consulta. No exame físico o animal pesava 2,700 kg, estado 

de hidratação normal, mucosas normocoradas, T.P.C. de dois segundos, 

temperatura de 38,1°C, frequência respiratória de 80 m.p.m., frequência cardíaca de 

108 b.p.m. e linfonodos dentro da normalidade. 

A laparotomia exploratória foi realizada como método diagnóstico, após 

acesso a cavidade abdominal, localizou-se uma estrutura cilíndrica e alongada, cujo 

formato era compatível com o achado ultrassonográfico (Figura 4 e Figura 5). A 

estrutura encontrava-se aderida ao terço médio do pâncreas, mas sem lesão ou 

aderência ao parênquima pancreático, sendo envolta somente por uma membrana, 

a qual permitia separar, nitidamente, o tecido pancreático e o da formação. Após a 

transfixação e dissecação a estrutura foi liberada. O restante do abdômen foi 

inspecionado e não foram identificadas mais estruturas anormais. Procedeu-se, 

então a síntese da musculatura abdominal, seguida do subcutâneo e, por fim, da 

pele. A estrutura retirada foi, posteriormente, enviada para análise histopatológica.  

   

 

 

 

Após a cirurgia o animal foi liberado, sendo prescrito para uso domiciliar a 

lactulose xarope na dose 1 mL para 4,5 kg VO a cada 8 horas (TID), meloxicam na 

Figura 4: visualização do pseudocisto 
pancreático aderido ao pâncreas. 

Figura 5: visualização do pseudocisto após 
sua exérese. 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT, Ano VII. v 13, n 1,  novembro, 2019. 

 

dose de 0,1 mg/kg VO a cada 24 horas (SID) e rifamicina spray para uso tópico TID, 

assim como a manutenção das medicações anteriormente prescritas. 

O exame histopatológico da amostra revelou proliferação de células 

mesenquimais entremeadas entre si e em meio a matriz mixoide, que também 

formavam uma cápsula espessa. As células encontradas eram fibroblastos bem 

diferenciados, caracterizados por citoplasma alongado eosinofílico, núcleo ovalado 

eucromático e núcleo imperceptível. Através de tal análise, foi possível notar uma 

formação cística e área de mineralização incorporada na capsula fibrosa, porém sem 

conteúdo, caracterizado como Pseudocisto Pancreático, porém a causa não foi 

identificada, em razão da amostra não possuir mais o conteúdo cístico.  

No dia 15 de Março, o animal retornou para avaliação pós-cirúrgica e o tutor 

relatou que o animal apresentava secreção nasal, quadros diarreicos relacionados 

ao uso da lactulose e seroma em ferida cirúrgica, porém estava bem e com 

parâmetros normais ao exame físico. 

Após dez dias da cirurgia o animal retornou para retirada de pontos e o tutor 

relatou melhora do quadro. 

 

4. Discussão 

 

No caso descrito, o tutor relatou que há aproximadamente uma semana o 

animal apresentava quadros de vomito, o que confere com o descrito por 

VanEnkevort et al. (1999), que relatou em seu trabalho, seis casos de animais com 

pseudocisto pancreático, onde todos apresentavam em comum o quadro de êmese 

por um período que variava de dois dias a dois meses. 

Ao exame ultrassonográfico do felino descrito, pode-se obsevar uma estrutura 

tubular, bem delimitada com paredes finas e com conteúdo anecogênico, localizada 

em região topográfica de pâncreas, condizendo com o dito Kealy (2012), Thrall 

(2014) e Fossum (2014), que descreveram os pseudocistos pancreáticos como 

massa em região de tecido pancreático, repleta por conteúdo líquido, sendo 
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anecogênicos na área pancreática com algum reflexo acústico e ecogênico em seu 

interior. 

Para a confirmação diagnóstica no caso relatado não houve a aspiração 

percutânea por agulha fina, se opondo ao descrito por Nelson & Couto (2015), que 

sugerem a realização de tal procedimento para diagnóstico definitivo da lesão. De 

acordo com Vignoli & Saunders (2010), biopsias percutâneas do pâncreas são 

indicadas para diferenciar pancreatite, abscessos pancreáticos, pseudocistos e 

neoplasias. Biopsias aspirativas por agulha fina e biopsias de fragmento podem ser 

realizadas com segurança, quando o procedimento é guiado pelo ultrassom 

(WINTER, 2008; VIGNOLI & SAUNDERS, 2010).  

A laparotomia exploratória foi realizada como método diagnóstico no caso 

relatado, pela técnica cirúrgica já descrita por Fossum (2014). 

 

5. Considerações Finais 

 

Apesar de serem raramente descritos na rotina clínica de pequenos animais, 

e poucas serem as informações referentes a pseudocistos pancreáticos, sabe-se 

que possui sua origem secundariamente a uma pancreatite, e que tal doença é uma 

das causas mais comuns de quadros agudos em cães e gatos, portanto torna-se 

necessário o estudo mais aprofundado de tal e relatos de caso quando estes forem 

diagnosticados, para uma melhora de materiais referentes aos pseudocistos 

pancráticos e trocas de conhecimento sobre as formas diagnósticas e de tratamento 

dos mesmos. 

 Atualmente, o que se sabe é que devido aos sinais clínicos inespecíficos, 

torna-se de extrema importância, além da realização do exame ultrassonográfico, a 

aspiração percutânea por agulha fina do fluido intramassal e seu posterior envio 

para análise para a confirmação diagnóstica.  
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