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RESUMO: 
 

Introdução: Nos últimos anos a utilização disseminada de métodos de diagnóstico 

imagiológico levou a um aumento da deteção incidental de lesões císticas pancreáticas, 

que podem evoluir de forma maligna ou benigna. A patologia neoplásica do pâncreas 

está associada a uma importante morbilidade e mortalidade, apresentando baixas taxas 

de sucesso do tratamento e sobrevida curta. Conseguir identificar as lesões com 

potencial de malignidade é muito importante para distinguir entre os pacientes que 

poderão necessitar intervenção cirúrgica precoce e tranquilizar aqueles que serão 

submetidos a seguimento imagiológico periódico. O objetivo deste trabalho é fazer uma 

revisão dos estudos realizados nesta área de forma a rever os métodos usados por rotina 

e a sua eficácia no diagnóstico diferencial destas lesões e ainda destacar outros métodos 

que no futuro poderão vir a ter lugar no estudo destas lesões, tendo em vista a deteção e 

intervenção precoce em pacientes de alto risco. Metodologia: Foi realizada pesquisa na 

base de dados «ScienceDirect», com seguintes termos do Medical Subjet Headings do 

Index Medicus como palavras-chave: «Pancreatic Neoplasm», «Endoscopic Ultrasound» 

e «Cystic Lesions» da qual surgiram os artigos do presente estudo. Desenvolvimento: 

Após a deteção destas lesões, a ecoendoscopia e as técnicas de diagnóstico associadas 

têm surgido como método de eleição para o diagnóstico diferencial. A visualização 

ecoendoscópica da lesão pode não ser suficiente, porém, as técnicas associadas podem 

conferir uma melhor acuidade diagnóstica. Destaca-se a punção aspirativa por agulha 

fina da lesão guiada por ecoendoscopia, que permite aspiração de conteúdo cístico para 

análise bioquímica e citológica, ambas feitas por rotina. A pesquisa de marcadores 

moleculares de carcinogénese no aspirado mostra-se promissora, porém o seu papel 

ainda é indefinido e requer mais estudos e confirmação. Conclusão: Não existe um 

método isolado que permita o diagnóstico diferencial destas lesões, sendo necessário 

recorrer à integração de dados epidemiológicos, morfológicos e laboratoriais para que 

haja uma maior segurança na orientação cirúrgica. Esses métodos permanecem 

imperfeitos e resultam em taxas de erro consideráveis, pelo que a realização de mais 

estudos que avaliem aplicabilidade de métodos emergentes como a análise molecular 

deve ser encorajada. 
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ABSTRACT: 
 

Background: Recently, the widespread availability of imagological methods of diagnosis 

led to an increase in the incidental detection of pancreatic cystic neoplasms, which can 

evolve to pancreatic malignancy. Pancreatic cancer has an inherent bad prognosis, being 

among the diseases with higher rates of morbidity and mortality and lower survivability. 

The ability to identify the lesions that have malignant potential and distinguish them from 

those who have favorable prognosis is one of the main concerns. It would allow a 

precocious approach to higher risk patients and a peaceful surveillance of the others. The 

aim of this review is to highlight the main benefits and weaknesses of the several 

diagnostic tools available and currently used in clinical practice and its accuracy. In 

adition, it aims to acknowledge novel methods that show promising results and may be 

advantageous in the near future. Methods: A research was conducted on 

«ScienceDirect» database with the following keywords of Medical Subject Headings of 

Medical Index: «Pancreatic Neoplasm», «Endoscopic Ultrasound Guided FNA» e «Cystic 

Lesions». From which resulted the articles selected to this study. Development: 

Endoscopic-Ultrassound and associated techniques represent the current gold-standard 

for differential diagnosis of pancreatic cystic neoplasms. The morphological criteria seem 

inaccurate to identify the type of cyst; however, the fine needle aspiration of cystic fluid 

allows its biochemical and cytological analysis, providing better results, being part of the 

actual clinical routine. The molecular analysis of the aspirate shows some promising 

results, providing the opportunity to test the fluid for tumor markers associated with 

pancreatic carcinogenesis, still its role remains uncertain and more studies are required 

before it can be used routinely. Conclusion: The differential diagnosis of these lesions 

cannot be done based on one single method. To this day, physicians are required to 

evaluate and integrate epidemiological, morphological and laboratorial data in order to 

safely refer patients for surgery. The available methods remain imperfect and are 

responsible for a significant proportion of unnecessary surgery. For this reason, more 

studies should be performed to evaluate the accuracy and clinical applicability of novel 

methods, such as molecular analysis. 
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LISTA DE ABREVIATURAS: 
 

CAM – Cistoadenoma Mucinoso; 

CAS – Cistoadenoma Seroso; 

CEA - Antígeno Carcino-Embrionário 

DA-IPMN - Neoplasias Papilares Intraductais Mucinosas de ductos acessórios; 

DP-IPMN - Neoplasias Papilares Intraductais Mucinosas do ducto principal; 

IPMN - Neoplasias Papilares Intraductais Mucinosas; 

LCP – Lesões císticas do pâncreas; 

PAAF – Punção Aspirativa por agulha fina 

PC – Pseudocisto; 

RMN – Ressonância Magnética 

TC – Tomografia Computorizada 

US – Ultrassonografia 
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1. INTRODUÇÃO: 
 

Com a utilização disseminada de exames complementares imagiológicos, 

nomeadamente a Tomografia Computorizada e a Ressonância Magnética, registou-se 

um aumento da deteção incidental de lesões pancreáticas. Estas podem ser divididas em 

lesões sólidas e císticas, podendo constituir precursores de doença neoplásica do 

pâncreas. O grupo das “Lesões Císticas do Pâncreas” (LCP) engloba entidades 

clinicamente heterogéneas de prognóstico extremamente variável. Alguns estudos 

reportam que 80 a 90% das lesões encontradas correspondem a Pseudocistos 

Inflamatórios (PC), entidades benignas tipicamente associadas a episódios de 

pancreatite. Os restantes 10-15% compreendem as neoplasias císticas, entre elas as 

neoplasias císticas primárias e as de degeneração cística secundária. Lesões malignas e 

benignas partilham várias características imagiológicas e a sua diferenciação pode ser 

difícil, desta forma, o diagnóstico pré-operatório requer uma abordagem multidisciplinar 

baseada na análise integrada de várias técnicas complementares.  

Este trabalho vai debruçar-se sobre as Neoplasias Císticas Primárias - 

Cistoadenoma Seroso (CAS), Cistoadenoma Mucinoso (CAM) e Neoplasias Papilares 

Intraductais Mucinosas (IPMN) – com o intuito de destacar a importância do diagnóstico 

diferencial entre entidades com história natural benigna e maligna e o impacto que este 

pode ter na decisão terapêutica. Para esse efeito, a ecoendoscopia é um exame 

complementar que pode fornecer dados importantes quer no diagnóstico quer no 

estadiamento de malignidade pancreática e que tem vindo a tornar-se no método de 

eleição para a avaliação destas lesões. Apesar do entusiasmo inicial em torno deste 

método, os seus resultados no diagnóstico diferencial entre LCP não são totalmente 

satisfatórios. Novos métodos têm sido introduzidos tendo em vista uma melhoria da 

acuidade diagnóstica associada ao procedimento ecoendoscópico. Entre eles estão a 

Punção Aspirativa por Agulha Fina (PAAF) guiada por ecoendoscopia e consequente 

análise bioquímica, citológica e molecular da amostra e ainda a endomicroscopia, uma 

técnica emergente que possibilita a visualização in vivo da lesão com uma ampliação 

microscópica. 
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2. METODOLOGIA: 
 

Foi desenvolvida uma pesquisa na base de dados «ScienceDirect» com os 

seguintes termos do Medical Subjet Headings do Index Medicus como palavras-chave: 

“Pancreatic Neoplasms” e “Cystic Lesions” e “Endoscopic Ultrasound” no intervalo entre 

Janeiro de 2000 e Dezembro de 2017, da qual resultaram 133 artigos de investigação e 

100 artigos de revisão. Excluíram-se em primeiro lugar pelo título trabalhos cujo tema 

principal eram as lesões sólidas do pâncreas, lesões císticas neuroendócrinas ou 

tumores sólidos pseudopapilares e ainda artigos relacionados com técnicas cirúrgicas. 

Excluíram-se também casos clínicos e artigos redigidos em idiomas que não inglês ou 

português. Da pré-seleção incluíram-se todos aqueles que abordavam as lesões císticas 

primárias, nomeadamente CAS, CAM e IPMN com foco no diagnóstico diferencial por 

ecoendoscopia e técnicas associadas. Daqui resultaram 73 artigos, dos quais 50 se 

relacionavam com o papel atual da ecoendoscopia e técnicas associadas, sendo que os 

restantes 23 se relacionavam com as investigações em curso da genética molecular 

destas lesões. De seguida procuraram-se as orientações e consensos das principais 

associações de gastrenterologia, nomeadamente as das sociedades americana e 

europeia de gastrenterologia bem como o consenso internacional de 2012 para fins de 

comparação. Alguns trabalhos importantes que constavam nas referências dos trabalhos 

lidos mas que não constavam na pesquisa inicial foram também utilizados. Após leitura 

do texto completo dos artigos selecionados optou-se por referenciar apenas o trabalho 

mais representativo entre artigos com resultados e conclusões semelhantes, excluindo os 

restantes. O trabalho final resultou da análise e integração do texto completo dos artigos 

lidos.  
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3. DESENVOLVIMENTO: 

 

a) Lesões Císticas do Pâncreas: 

As LCP incluem os CAS, CAM, IPMN, Tumores Sólidos Pseudopapilares e ainda 

lesões menos comuns como as neoplasias císticas neuroendócrinas e linfangiomas. É 

importante distinguir corretamente estas entidades pois enquanto umas têm história 

natural benigna e podem ser vigiadas de um modo conservador, outras apresentam 

potencial maligno significativo e requerem ressecção cirúrgica precoce.1  

O CAS é revestido por células epiteliais cúbicas ricas em glicogénio, pode 

comprometer qualquer região do pâncreas e surge mais frequentemente em mulheres 

acima dos 60 anos de idade.1 Geralmente são lesões pequenas e microcísticas. A 

maioria dos pacientes é assintomática e a deteção do cisto ocorre incidentalmente. No 

entanto, cistos grandes podem causar sintomas associados à compressão de estruturas 

adjacentes, nomeadamente desconforto abdominal, colestase e icterícia. Estas lesões 

representam tumores de características benignas, com um risco muito baixo de 

desenvolvimento maligno (0-3%).2 Tendo isto em conta, é consensual que a cirurgia seja 

reservada para CAS de grandes dimensões e/ou sintomáticos. Os restantes, que 

constituem a grande maioria, devem ser submetidos a um follow-up imagiológico 

periódico.1,2  

As lesões mucinosas - IPMN e MCN – apresentam maior potencial de 

malignidade. Dentro deste grupo podemos distinguir IPMN envolvendo o ducto principal 

(DP-IPMN) e IPMN de ductos acessórios (DA-IPMN) com potencial maligno bastante 

distinto.3 

CAM são mais comuns na mulher, surgindo principalmente entre a 4ª e 5ª década 

de vida, tendo um risco de malignidade de aproximadamente 15%. Face a este risco e à 

idade jovem de aparecimento, defende-se que deve ser feita a resseção cirúrgica das 

lesões em todos os pacientes jovens sem co-morbilidades.1 

DP-IPMN são de todas as que apresentam maior probabilidade de evolução 

maligna, variando entre os 60% e os 92%. A invasão de tecidos adjacentes também é 

mais comum nestas lesões, aproximando-se dos 60%. Em comparação, DA-IPMN têm 

menor probabilidade de evolução maligna, estando reportados valores que variam entre 

os 6% e os 46%, e ainda menor probabilidade de apresentar comportamento invasivo 

(30%). Um estudo recente sugere uma probabilidade de 20% de malignidade aos 10 
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anos de follow-up e de uma evolução indolente, valores que permitem adiar um ato 

cirúrgico invasivo precoce, favorecendo uma vigilância periódica, principalmente em 

lesões da cabeça do pâncreas.3  

Tendo em conta o risco de evolução maligna destas lesões, é consensual que 

pacientes com CAM e DP-IPMN, sem co-morbilidades que impeçam um ato cirúrgico, 

beneficiam da resseção cirúrgica precoce.4 Quanto aos DA-IPMN, não é tão claro que a 

cirurgia deva ser realizada inicialmente, uma vez que a sua evolução maligna não está 

tão bem documentada. Atualmente a decisão baseia-se na interpretação de 

características morfológicas que podem atuar como fatores sinalizadores de malignidade 

e ajudar a selecionar os pacientes que beneficiam de cirurgia.3,4  

O diagnóstico correto é fundamental para seleção de pacientes, de modo a intervir 

atempadamente em situações com elevado potencial maligno e ainda poupar os 

portadores de lesões benignas de um procedimento cirúrgico muito invasivo. Neste 

contexto, Birnbaum et al5 concluíram que falhas no diagnóstico (11% dos casos) foram 

responsáveis pela ressecção inapropriada de 46 LCP (5,4%) num universo de 851 

cirurgias, sendo que o fator que mais se correlaciona com este erro é o pequeno tamanho 

das lesões. As ressecções inapropriadas foram responsáveis por mortalidade e 

morbilidade pós-operatórias de 4% e 63%, respetivamente, o que reforça a importância 

do diminuir os erros no diagnóstico.5 Estas falhas tornam-se ainda mais preocupantes 

quando vários outros centros especializados em técnicas de pancreatoduodenectomia 

reportam taxas de mortalidade peri-operatória entre os 2% e 4% e de morbilidade entre 

os 20% e 30%6, o que vai de encontro aos dados do estudo anterior. Além dos riscos 

inerentes ao procedimento cirúrgico, a incidência crescente de deteção ocasional de LCP 

e consequente investigação pode também ter um importante impacto psicológico e 

socioeconómico na população.7 

Para minimizar estes erros é necessária uma abordagem com múltiplas 

modalidades imagiológicas. Os meios mais comummente utilizados no estudo inicial são 

a Ultrassonografia (US) transabdominal, a Tomografia Computorizada (TC) e a 

Ressonância Magnética (RMN) abdominais, por não serem invasivos e poderem fornecer 

dados importantes, porém, apresentam baixa acuidade no estudo de pequenas lesões 

(<3cm).8-11  

A US transabdominal tem a vantagem de ser um exame barato e altamente 

disponível, podendo ser usado numa fase inicial para confirmar a presença de uma lesão 

cística, todavia não é capaz de visualizar todo o parênquima do pâncreas10 e não fornece 
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dados relevantes para o diagnóstico diferencial entre LCP, não sendo utilizado para este 

propósito.9 A TC abdominal contrastada é um exame relativamente barato e de fácil 

acesso e muitas vezes constitui a ferramenta inicial para avaliação destas lesões.10 As 

características morfológicas mais importantes avaliadas na TC são o tamanho da lesão – 

Microcística (<2cm) ou Macrocística (>2cm), locularidade, comunicação com o ducto 

pancreático, dilatação do ducto pancreático e a presença de massas ou nódulos murais. 

Por sua vez, a RMN abdominal apresenta resultados semelhantes à TC,8 mas com 

algumas vantagens, entre elas a maior resolução que lhe confere melhor acuidade para a 

deteção de nódulos murais, comunicação com o ducto pancreático11 e ainda o 

reconhecimento de septos, não expondo o paciente a radiação, sendo por isso preferida 

para follow-up periódico. Como desvantagem apresenta um custo mais elevado e menor 

acessibilidade. Quando combinada com colangiopancreatografia por RMN apresenta 

melhores resultados.10 

Apesar das LCP mais comuns poderem apresentar achados imagiológicos 

característicos, a eficácia diagnóstica da TC e RMN permanece muito limitada. Visser et 

al, defendem que nenhum meio de investigação radiológica é capaz de distinguir 

fiavelmente todas as LCP de PC nem fazer o diagnóstico diferencial entre LCP9, pelo que 

outras ferramentas devem ser utilizadas. Neste seguimento, a Ecoendoscopia tem-se 

afirmado como método de eleição para o diagnóstico diferencial. Além da visualização de 

todo o parênquima pancreático e das características morfológicas da lesão, permite um 

acesso direto ao seu conteúdo por PAAF, seguida de análise citológica, bioquímica ou 

molecular do aspirado.10 Porém, trata-se de um método extremamente operador-

dependente e relativamente invasivo, o que não favorece a sua utilização disseminada, 

devendo ser reservada para casos selecionados. 

b) Ecoendoscopia: 

A ecoendoscopia fornece imagens de maior qualidade comparativamente com os 

métodos supracitados, sendo mais eficaz a delinear características malignas das lesões e 

permite, através da PAAF, a obtenção do fluido cístico para análise laboratorial.11 Apesar 

do entusiasmo inicial, vários estudos demonstraram uma grande variabilidade da 

acuidade diagnóstica com a utilização isolada dos critérios morfológicos obtidos por 

ecoendoscopia, variando entre 40-96%.10 Importa salientar que num dos estudos 

prospetivos mais representativos, baseado na avaliação de 450 pacientes a eficácia 

diagnóstica tendo por base apenas a imagem foi de 51%12, ficando muito aquém dos 

valores ideais. Além dos parâmetros imagiológicos, a principal vantagem da 

ecoendoscopia relaciona-se com a capacidade de analisar diretamente o conteúdo cístico 
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e a sua parede, auxiliando a identificação do tipo de cisto presente. Apesar de constituir 

um procedimento invasivo, a taxa de complicações associada não é elevada. Num estudo 

em que se analisaram 1034 PAAF por ecoendoscopia, 13 (1,16%) procedimentos tiveram 

complicações, entre estas 10 (0,96%) hemorragias minor autolimitadas, 2 pancreatites 

(0,1%) e 1 perfuração seguida de tratamento pós cirúrgico complicado e morte (0,1%).13 

 

c)  Critérios Morfológicos: 

Ocasionalmente é possível distinguir as LCP apenas com recurso a critérios 

morfológicos característicos. Estudos radiológicos como a RMN, TC, US ou 

Ecoendoscopia podem ser usados para caracterizar estas lesões. Vários estudos têm 

utilizado diferentes critérios radiológicos para distinguir entre CAS e CAM.12 

CAS são tipicamente constituídos por múltiplas cavidades microcísticas (<2cm) 

formando um padrão em “favo de mel”. A identificação de um septo de fibrose central é 

muitas vezes visualizada nas CAS e considerada patognomónica. Apesar de uma LCP 

com múltiplos pequenos cistos ter grande probabilidade de ser um CAS, lesões com 

vários cistos de maior tamanho podem ser quer PC, CAS ou CAM.12  

Por outro lado, CAM aparecem como tumores únicos macrocísticos com possível 

crescimento intramural. A comunicação com o ducto pancreático e a sua dilatação não 

são características de nenhuma destas lesões.10,12,14  

Em contraste, as IPMN são descritas como em “cacho de uvas” contendo 

múltiplos pequenos cistos que comunicam com o ducto pancreático. Nas DP-IPMN, pode 

haver dilatação do ducto pancreático, sendo esta preditiva da natureza invasiva da lesão. 

A associação de nódulos murais e massas é mais comum nas IPMN e, embora com 

menos frequência, também pode surgir em CAM.10 

Algumas destas características podem ser também preditivas de malignidade. 

Destas, a presença de nódulos murais e a dilatação do ducto pancreático surgem como 

as principais, embora as calcificações da parede, tamanho (>3cm) e septação também 

estejam associadas a piores desfechos. 

Apesar de poder fornecer informação valiosa e constituir uma ferramenta útil em 

correlação com a clínica, muitas vezes o simples exame morfológico não é suficiente 

para obter um diagnóstico seguro, podendo ser necessários mais dados para decidir o 

plano a adotar. Existem variantes macrocísticas de CAS e alguns pequenos cistos 
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assintomáticos podem constituir lesões malignas ou pré-malignas, o que pode atuar 

como fator confundidor e dificultar a interpretação e valorização dos critérios 

morfológicos.14 Por esse motivo, estabeleceu-se que os critérios radiológicos 

isoladamente não devem ser usados para diagnóstico diferencial de LCP.10,15  

d) Punção Aspirativa por Agulha Fina: 

A PAAF pode fornecer informações importantes, uma vez que nos permite avaliar 

a viscosidade, citologia, bioquímica, marcadores tumorais e, mais recentemente, 

marcadores moleculares ou mutações génicas do aspirado.16 Os 3 dados laboratoriais 

atualmente corroborados e utilizados por rotina na prática clínica são a citologia, o CEA e 

Amílase.17 São utilizadas agulhas de 19G ou 22G para aspiração, sendo que as primeiras 

aspiram fluídos viscosos mais facilmente e as segundas são vantajosas para a aspiração 

de lesões menores. Se um cisto for muito pequeno, a obtenção de quantidade suficiente 

de fluido pode não ser possível, o que a afeta a reprodutibilidade destes testes num 

considerável número de lesões. Num estudo prospetivo com 143 LCP, material suficiente 

para conduzir a análise citológica e bioquímica do aspirado foi obtido em apenas 31% e 

49%, respetivamente.18 Neste sentido, foi estabelecido um limiar de 1,5cm a partir do 

qual é possível a aspiração com segurança de fluido suficiente para análise.3,16 Além do 

tamanho do cisto, existem outras limitações, entre elas a profundidade da lesão (>7-

8mm) e a presença de distúrbios da hemóstase (Atividade da Protrombina < 60% e 

Plaquetas <80.000/mm3).14 

Está descrito que a viscosidade do aspirado pode ser útil na diferenciação entre 

cistos mucinosos e não mucinosos. Do ponto de vista macroscópico, o “string test” é um 

exame simples que pode ser realizado imediatamente após a colheita, no qual o 

examinador avalia a viscosidade do fluido colocando uma gota entre o seu dedo indicador 

e polegar e separando-os lentamente. Um teste positivo (string>4mm) é fortemente 

sugestivo de um cisto mucinoso.16 

A citologia inclui testes específicos para a deteção de células epiteliais colunares 

que coram para mucina (CAM, IPMN) ou células epiteliais cúbicas que coram para o 

glicogénio (CAS). Assim, a sua especificidade é alta, 94%19, conferindo-lhe um forte valor 

preditivo positivo, sendo importante para a confirmação e deteção de células displásicas 

ou neoplásicas. Porém, face ao escasso volume de fluido obtido e à baixa celularidade do 

mesmo, a sua sensibilidade é reduzida, 51%19, o que faz com que não seja um exame útil 

num considerável número de casos.16 Estão em estudo preliminar novas técnicas que 

permitem a obtenção direta de células da parede interna do cisto, nomeadamente a 
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“EchoBrush” que pode ser inserida por uma agulha de 19G aumentando a sensibilidade 

do exame citológico, porem ainda apresenta algumas falhas associadas à técnica e maior 

taxa de complicações.20 

A análise bioquímica apresenta um maior rol de opções. Está descrito que a 

amílase presente no fluido cístico possa ser usada como marcador para diferenciar o tipo 

de lesão. Foi sugerido que o teor em amílase pudesse ajudar a estabelecer a 

comunicação do cisto com o ducto pancreático. Apesar de estar uniformemente elevada 

em todas as IPMN, também pode fazer parte do conteúdo dos PC e de alguns CAM. 

Além disso, verificou-se que algumas LCP que não comunicam com o ducto principal 

revelam níveis de amílase elevados, e por isso, um valor de amílase elevado por si pode 

não apresentar valor diagnóstico na deteção de comunicação com o ducto. A sua maior 

utilidade atualmente está na exclusão de CAS10,12,16, uma vez que valores de amílase 

<250U/L virtualmente excluem PC mas valores >250U/L podem ser encontrados quer em 

PC quer em IPMN.12  

A análise de proteínas específicas do aspirado permanece um campo em 

desenvolvimento. Várias proteínas incluindo o CA19-9, CEA, CA-125 e CA72-4 têm vindo 

a ser estudadas. A melhor documentada e atualmente mais utilizada na prática clínica é o 

CEA. Este marcador pode ajudar a distinguir entre diferenciação mucinosa, que 

frequentemente apresenta elevação do CEA, e serosa que se apresenta com baixos 

níveis de CEA. A razão subjacente é que os cistos mucinosos têm origem endodérmica, 

sendo revestidos por um epitélio colunar secretor de CEA enquanto os cistos serosos 

derivam de epitélio simples cúbico que não produz esta proteína.21 O cuttoff mais 

sensível e específico para avaliação do CEA continua a ser largamente debatido, com 

vários estudos a apontar diferentes níveis ideais para distinção entre os tipos de lesão, 

que variam entre os 20-800ng/mL.10 Um baixo valor de CEA (<5ng/mL) demonstrou uma 

sensibilidade entre 50%-100% e uma especificidade de 77%-95% para diagnóstico de PC 

ou CAS.10,15,22  Um alto valor de CEA (>800ng/mL) é sugestivo de diferenciação mucinosa 

com sensibilidade de 48% e especificidade de 98%. Ao aumentar o cuttoff considerado 

diagnóstico para lesões mucinosas aumenta-se a especificidade do teste em detrimento 

da sua sensibilidade e vice-versa.10,15,22 O maior estudo prospetivo realizado até à data 

concluiu que esta seria a proteína mais útil no diagnóstico diferencial e determinou que o 

cuttoff ideal do nível de CEA usado para diferenciar entre lesão mucinosa e serosa seria 

de >192ng/mL. Este valor resultou numa sensibilidade de 73%, especificidade de 84% e 

acuidade de 79% para o diagnóstico de um cisto mucinoso.15 Assim, apesar de não 

existir um valor estabelecido aceite universalmente para valorização do CEA, muitos 
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centros, particularmente nos Estados Unidos da América recomendam o uso do valor 

estabelecido no estudo supracitado.4,10,22 

Com base nestes dados, conseguimos identificar uma limitação comum ao uso 

destes parâmetros laboratoriais. Quando utilizados isoladamente, o seu valor diagnóstico 

nem sempre é satisfatório. Porem, quando diferentes dados são conjugados é possível 

aumentar a acuidade diagnóstica. Isoladamente, o CEA é o marcador mais utilizado para 

identificar cistos mucinosos, mas complementando a análise do CEA com a morfologia, 

citologia e o “string test” obtém-se uma acuidade diagnóstica superior.23 Porém, quer 

isoladamente, quer em conjugação com os restantes achados laboratoriais, o CEA não 

constitui uma ferramenta capaz de predizer a probabilidade de evolução maligna de uma 

LCP de diferenciação mucinosa. Assim, outros marcadores devem ser estudados para 

esse efeito. Inicialmente o marcador tumoral CA 19-9 foi utilizado para o mesmo fim que 

o CEA, mas não demonstrou eficácia na diferenciação entre lesões mucinosas e não 

mucinosas.24 Parece um melhor marcador preditor de malignidade, uma vez que os seus 

níveis encontram-se elevados em 85% dos pacientes com Adenocarcinoma Ductal do 

Pâncreas, sugerindo que a sua elevação possa estar relacionada com a presença de 

IPMN invasivo.6  

e) Marcadores Moleculares: 

A capacidade de obter fluído cístico permitiu formular a hipótese de que a análise 

do genoma e de outros marcadores moleculares presentes no aspirado pudesse 

constituir uma forma mais dirigida de seguimento destas lesões. Após a exclusão de 

entidades como o PC ou CAS, o algoritmo diagnóstico ficaria mais completo caso 

existisse um marcador biológico capaz de predizer a probabilidade de evolução maligna 

de uma lesão mucinosa. Neste sentido, estudos recentes têm sugerido um paralelismo 

entre a progressão histológica e molecular de um cisto mucinoso, envolvendo os mesmos 

mecanismos moleculares detetados na carcinogénese pancreática. Estes incluem 

mutações sob a forma de deleções ou perda de heterozigotia no Kirsten-ras (Kras), 

sobrexpressão da proteína p53 e perda das proteínas p16 (CDKN2A) e Smad4, 

supressoras tumorais.25,26  

O Kras é um oncogene localizado no cromossoma 12p. A expressão das 

mutações Kras pode ser estudada na amostra cirúrgica, no sangue periférico e suco 

pancreático. No que toca ao suco pancreático, a mutação do Kras não é um marcador 

específico de lesão tumoral, uma vez que também pode ser encontrada na pancreatite 

crónica e outras doenças inflamatórias. De todos os marcadores possíveis, este tem sido 
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o mais estudado. É provável que o Kras possa ser usado como possível indicador de 

diferenciação mucinosa de uma LCP, porem, a expressão semelhante nos diferentes 

graus de displasia faz com que não possa ser usado para predizer com segurança o 

comportamento benigno ou maligno da lesão em estudo.6,27 Tal como a maioria dos 

restantes dados utilizados na abordagem às LCP por ecoendoscopia, a análise do Kras 

apresenta alta especificidade e baixa sensibilidade para deteção de um cisto mucinoso, 

respetivamente 98% e 50%.25 Tendo isto em conta, o seu uso isolado não será vantajoso 

como método de rastreio, tendo o seu valor preditivo negativo um impacto clínico muito 

limitado. O grande benefício deste teste surgiu com a utilização combinada com a análise 

do CEA e citologia em casos selecionados25,26 – quando integrado com a citologia no 

diagnóstico de uma LCP, a sensibilidade da citologia subiu de 41% para 71%.25 Deste 

modo, a utilização do Kras parece ser útil quando usada em adição aos exames já 

corroborados e não como substituto desses mesmos exames. Se a isso associarmos o 

custo mais elevado da sua análise, não será de esperar a sua utilização disseminada a 

curto prazo, devendo ficar reservado para os casos em que a análise dos dados 

convencionais não permita um diagnóstico seguro.25 

O GNAS é um oncogene que codifica a subunidade alfa de uma proteína G de 

membrana, localizado no cromossoma 20p. Este poderá vir a ser um marcador 

importante no diagnóstico inicial uma vez que as mutações do GNAS apenas são 

encontradas em IPMN, de modo que a sua presença poderá ser usada para confirmar o 

diagnóstico, pela exclusão de CAM.27 

A proteína p16, codificada pelo gene CDKN2A, no cromossoma 9p é uma 

importante supressora tumoral. A sua inativação pode ser encontrada em estadios tardios 

da carcinogénese pancreática. A perda da p16 ocorre em 10-25% dos IPMN de alto grau 

e em 80-100% dos IPMN associados a carcinomas invasores. Assim, a inativação da p16 

é vista como um potencial marcador para distinguir uma IPMN de baixo a intermédio grau 

de displasia de uma IPMN associada a alto risco de carcinoma.27 De um modo 

semelhante, a perda de Smad4 (Gene SMAD4, cromossoma 18) é rara em fases 

precoces das lesões, podendo ocorrer em até um terço das IPMN invasivas, surgindo 

como uma alteração génica tardia na história natural das lesões mucinosas.27 

Tendo por base estes princípios e sabendo que algumas destas alterações podem 

também ser fundamentais na evolução do adenocarcinoma pancreático, é possível que 

venham a ser utilizadas para caracterização do prognóstico de determinadas LCP, 

nomeadamente das lesões mucinosas.28 Têm sido propostas várias formas para integrar 
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a análise do genoma na clínica e valorizá-la no diagnóstico diferencial das LCP. A 

medição da concentração de ADN do aspirado, a deteção de mutações do Kras e de 

perdas de heterozigotia ou mutações inativadoras ao nível dos genes supressores 

tumorais têm sido as mais estudadas. Partindo do pressuposto que a concentração de 

ADN no aspirado possa refletir o ritmo de divisão celular do epitélio que o reveste, temos 

que valores elevados de ADN sugerem uma rápida multiplicação celular maligna – ainda 

que em situações de hemorragia intracística ou pancreatite aguda também sejam 

encontrados valores altos de ADN. A perda de heterozigotia quantifica as deleções 

genómicas de determinada célula, nomeadamente ao nível dos alelos dos genes 

supressores tumorais e parece tratar-se de um achado tardio do crescimento maligno das 

lesões.26 

Recentemente um estudo genómico sugeriu que a análise de apenas 5 genes é 

suficiente para a distinção entre os vários tipos de LCP, entre eles o VHL, RNF43, 

CTNNB1, GNAS e Kras.29 Este estudo sequenciou o genoma completo do tecido cístico 

de 8 espécimes de cada uma das LCP excisadas cirurgicamente e analisou as diferenças 

encontradas, concluindo que: 

a) Mutações no GNAS, Kras e RNF43 são comummente encontradas em IPMN.28,29 

b) CAM apresentam frequentemente mutações do Kras e RNF43, mas nunca do 

GNAS.28,29 

c) CAS apresentam mutações no gene VHL (cromossoma 3) ou adjacentes a este, 

mas não contêm mutações dos restantes genes no GNAS nem Kras.28,29 

d) Tumores Sólidos Pseudopapilares apresentam mutações apenas do CTNNB1.29 

Apesar de ter obtido resultados inequívocos e promissores no que toca à 

caracterização do genoma destas lesões, tem a limitação de ser um estudo de pequena 

dimensão e de se focar na diferenciação dos subtipos de LCP, não fornecendo dados 

capazes de predizer a carcinogénese destas lesões. Apesar de por si só não possuir 

aplicabilidade clínica, constitui uma importante base teórica que poderá motivar a 

realização de novos estudos com o intuito de validar estes achados clinicamente. Para as 

IPMN e CAM será necessário perceber se não só a presença destas mutações terá um 

papel do diagnóstico diferencial, mas também se o número e tipo de mutações presentes 

nestes genes poderá predizer o risco de degeneração maligna e progressão para 

carcinoma invasivo.29 
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Nesta sequência, o mesmo grupo de investigadores desenvolveu uma 

investigação retrospetiva multicêntrica que se baseou no aspirado pré-cirurgico obtido de 

130 LCP removidas cirurgicamente. Pesquisaram a presença de mutações nas regiões 

mais frequentemente mutadas dos oncogenes envolvidos (BRAF, CTNNB1, GNAS, 

Kras). Além disso pesquisaram Perda de Heterozigotia bem como aneuploidia nos cinco 

principais genes supressores tumorais associados (CDK2NA, RNF43, SMAD4 e VHL).30 

Desta forma correlacionaram os achados moleculares do aspirado com os vários subtipos 

de LCP cujo diagnóstico já tinha confirmação histológica após a excisão cirúrgica. A 

amostra era constituída por 12 CAS, 10 Tumores sólidos pseudopapilares, 12 CAM e 96 

IPMN. Usando os achados moleculares previamente estabelecidos verificaram que: 

a) Os CAS foram identificados com 100% de sensibilidade e 91% de especificidade 

pela ausência de mutações Kras, GNAS e RNF43. A presença de mutações VHL ou 

perda de heterozigotia no cromossoma 3 previamente associadas como mutações 

predominantes no CAS foram encontradas em 8 (81%) dos CAS. 

b) Todos os Tumores sólidos pseudopapilares apresentavam mutação no CTNNB1 e 

esta não foi encontrada em mais nenhuma das lesões, conferindo a esta mutação 

100% de sensibilidade e especificidade na ausência de mutação do Kras, GNAS e 

RNF43. 

c) CAM foram identificados com 100% sensibilidade e 75% especificidade pela 

ausência de mutação CTNNB1, GNAS, VHL e perda de heterozigotia do cromossoma 

3. 

d) IPMN foram identificados com 76% de sensibilidade e 97% especificidade pela 

presença de mutação no GNAS, RNF43 ou perda de heterozigotia no cromossoma 9 

ou aneuploidia do cromossoma 1q ou 8p. 

Tendo obtido resultados importantes no que toca ao diagnóstico diferencial das 

lesões, avaliaram também o possível impacto deste painel de marcadores na decisão 

cirúrgica. Para isso analisaram as 96 IPMN, verificando o grau de displasia/invasão 

apresentado à cirurgia e correlacionando com o painel de marcadores. Destes, os que 

mais se correlacionaram com a presença de displasia de alto grau ou carcinoma invasivo 

foram a presença de mutação SMAD4, perda de heterozigotia do cromossoma 17q 

(região do RNF43) ou aneuploidia cromossómica (5p, 8p, 13q ou 18q). Com base nos 

achados estabeleceram um painel de marcadores que quando aplicado à amostra em 
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causa foi capaz de identificar as LCP que necessitariam de cirurgia com sensibilidade de 

77% e especificidade de 75%.  

Todas as LCP que integraram a amostra deste estudo haviam sido removidas. 

Porem, aqueles que apresentavam CAS ou IPMN com baixo grau de displasia 

retrospetivamente não necessitariam de cirurgia naquele momento, constituindo um total 

de 74 pacientes (12 CAS e 62 IPMN). Com a utilização dos painéis moleculares 

sugeridos, estes 74 pacientes poderiam ter sido poupados da cirurgia. Destes 74, o 

painel molecular sugerido identificou corretamente 67 dos casos, podendo 

potencialmente reduzir a quantidade de cirurgias desnecessárias em 91%. 30  
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4. DISCUSSÃO: 

As LCP constituem um grupo heterogéneo de lesões com prognóstico bastante 

variável. Estando a sua incidência a aumentar será importante conhecer melhor as vias 

moleculares que acompanham a sua transformação em neoplasias invasivas do 

pâncreas. Apesar dos avanços conseguidos, ainda não foi possível estabelecer critérios 

radiológicos que façam um diagnóstico diferencial seguro destas lesões. A 

morbimortalidade associada à cirurgia pancreática reforça ainda mais a importância de 

diagnosticar eficaz e precocemente estas lesões, de modo a poupar os portadores de 

lesões benignas de um ato cirúrgico invasivo. Os métodos disponíveis e mais aceites até 

à data, nomeadamente a Ecoendoscopia com PAAF são a melhor ferramenta para  

lesões mais pequenas, cuja caracterização por RMN ou TC nem sempre é clara. Esta 

apresenta algumas limitações já referidas, entre elas a incapacidade de obter volume de 

aspirado suficiente para a análise dos parâmetros bioquímicos e citológico, a inexistência 

de consenso para o cut-off de interpretação do CEA e a baixa sensibilidade do exame 

citológico. Tudo isto resulta em importantes taxas de erro diagnóstico e na resseção de 

lesões com história natural benigna. A inexistência de achados imagiológicos ou 

laboratoriais com ótima acuidade diagnóstica nem sempre permite que a ecoendoscopia 

consiga identificar o tipo de cisto com segurança. Isto leva a que as recomendações de 

diferentes sociedades de gastroenterologia4,22,31 para a utilização desta técnica sejam 

díspares e não exista um consenso global na abordagem das LCP. Estas divergências 

prendem-se principalmente com a seleção de pacientes para procedimentos 

ecoendoscópicos e consequente punção, uma vez que os resultados obtidos nem 

sempre permitem identificar a verdadeira natureza da lesão e podem não alterar a 

conduta oferecida ao paciente. 

Tomando como exemplo a perspetiva da Associação de Gastrenterologia 

Americana22, esta recomenda que cistos com menos de 3cm de diâmetro e sem critérios 

imagiológicos de mau prognóstico não sejam puncionados, baseando-se na estimativa de 

que o risco absoluto de um cisto detetado incidentalmente venha a ter comportamento 

invasivo é muito reduzido (10 em 100mil). Recomendam que seja feito acompanhamento 

imagiológico por RMN da lesão, adiando a punção até que esta apresente mais do que 

3cm ou outras características “preocupantes” como dilatação do duto principal ou 

presença de componente sólido. 

No outro extremo temos a corrente Japonesa4 que defende a punção 

ecoendoscópica para diagnóstico diferencial de pequenas lesões recentemente 

detetadas, mas por outro lado rejeita a punção de qualquer lesão que apresente critérios 



15 
 

morfológicos de mau prognóstico, por receio que a punção favoreça a disseminação 

peritoneal de células malignas. 

Já a Associação Europeia de Gastrenterologia31, nas mais recentes 

recomendações, defende que deve ser oferecida a ecoendoscopia com PAAF a todos os 

pacientes cuja bioquímica e citologia possa vir a alterar a conduta de tratamento, 

independentemente do tamanho da lesão. Excluem-se apenas a punção de lesões 

inferiores a 1cm, devido às limitações da técnica. No caso de lesões pequenas e na 

incapacidade de obter aspirado suficiente para fazer todos os testes, recomenda que o 

primeiro a ser realizado seja o CEA. São também as primeiras recomendações em que a 

análise do Kras é considerada, em casos selecionados. 

Tendo em conta a falta de um exame com sensibilidade e especificidade seguras 

para a distinção destas lesões, todas as recomendações redigidas são feitas com um 

baixo nível de evidência e baseiam-se em consensos de especialistas, o que justifica as 

divergências encontradas. De modo a melhorar e uniformizar a abordagem clínica destes 

pacientes seria necessário encontrar um método capaz de fazer com segurança o 

diagnóstico diferencial destas lesões. Por um lado, que oferecesse uma diferenciação 

segura entre os vários tipos de LCP, de maneira a distinguir entre os possíveis 

candidatos a cirurgia e aqueles que beneficiariam de follow-up conservador. Por outro 

lado, que dentro das lesões mucinosas, fosse capaz de predizer a malignidade de modo 

a poupar ou adiar o ato cirúrgico em pacientes com lesões benignas ou de evolução 

indolente.  

Neste campo, surgem os marcadores moleculares que têm vindo a ser estudados. 

Do ponto de vista do diagnóstico diferencial entre LCP já existem dados fortes de que o 

estudo do genoma poderá vir a ser uma importante ferramenta para a distinção destas 

lesões. Todavia ainda não se encontraram marcadores que predigam fidedignamente o 

comportamento invasivo de cada lesão, principalmente dentro das IPMN, uma vez que 

estas podem ser encontradas em diferentes graus de displasia, com diferentes 

prognósticos, podendo ser abordadas cirurgicamente em diferentes momentos de 

evolução. Embora existam resultados promissores, são necessários mais estudos de 

larga escala, prospetivos, para confirmar a aplicabilidade clínica dos painéis moleculares 

existentes no momento, avaliando a sua capacidade de distinguir pequenas lesões em 

fase precoce de desenvolvimento e predizer a sua evolução. Sendo a sua análise 

bastante dispendiosa, só será de esperar a sua utilização clínica por rotina caso existam 
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dados que suportem uma considerável superioridade face aos métodos diagnósticos 

disponíveis de momento.  

Desta forma, espera-se que no futuro haja um maior grau de evidência que 

permita reunir um consenso acerca de quais os doentes que devem ser submetidos a 

Ecoendoscopia com PAAF, quais devem ser propostos para cirurgia e em que momento, 

bem como os períodos ideais de follow-up imagiológico. Com isso, pretende-se reduzir 

não só a morbilidade, mas também o impacto socioeconómico que um alargado número 

de procedimentos e anos de follow-up poderão vir a ter face à crescente deteção destas 

lesões. 
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5. CONCLUSÃO:  

Não existe um método isolado que permita o diagnóstico diferencial de LCP. 

Atualmente este é feito com base na integração de dados epidemiológicos, morfológicos 

e laboratoriais que permite uma maior segurança na referenciação cirúrgica. Porém, 

esses métodos permanecem imperfeitos, resultando em taxas de erro consideráveis. 

Apesar de constituir um exame de eleição e de estar validada para o diagnóstico 

diferencial de LCP, o papel da ecoendoscopia e da PAAF no estudo destas lesões ainda 

não é consensual, o que se reflete na inexistência de critérios uniformes para a seleção 

dos pacientes que devem ser submetidos a deste exame. Os dados obtidos pela análise 

bioquímica e citológica do aspirado são altamente específicos, mas pouco sensíveis, o 

que limita a acuidade diagnóstica desta técnica e resulta em cirurgias inapropriadas. Os 

novos marcadores moleculares têm demonstrado resultados promissores no que toca à 

caracterização do genoma de cada uma das lesões e do paralelismo molecular com a 

carcinogénese pancreática. No futuro deverão ser realizados novos estudos de maior 

escala que confirmem a aplicabilidade clínica destes marcadores e avaliem de que forma 

poderão melhorar a acuidade diagnóstica do procedimento ecoendoscópico.  
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