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O pâncreas ectópico é uma anomalia incomum do

desenvolvimento, caracterizada por tecido pancreático em

topografia anômala (1). Embora esse fenômeno seja pouco

frequente, sua apresentação clínica pode representar um desafio

à clínica médica (2).
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Descrever 3 casos de heterotopia pancreática em via biliar.

Avaliação retrospectiva de 3 casos de pâncreas ectópico

diagnosticados em estudo histopatológico. Dados obtidos a partir

do prontuário dos pacientes.

Caso 1: Mulher de 49 anos submetida à colecistectomia

videolaparoscópica eletiva por colelitíase, sem registros prévios de

atendimento hospitalar. O exame microscópico da vesícula biliar

evidenciou infiltrado inflamatório mononuclear, fibrose e tecido

pancreático junto ao ducto hepático, caracterizando colecistite

crônica e heterotopia pancreática (figura 1).
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Figura 1. Colecistite crônica caracterizada por espessamentos fibrosos da parede 
e infiltrado linfóide.
Figura 2 . Tecido heterotópico de padrão pancreático.
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Caso 2: Mulher de 56 anos procurou atendimento emergencial

com queixa de dor abdominal difusa, náuseas e vômitos há mais

de 12 horas. Tratamento sintomático e liberação com orientações.

Retorno ao hospital após 2 dias com a persistência dos sintomas.

Exames laboratoriais evidenciaram alteração de transaminases e

discreto aumento de amilase e lipase. A ultrassonografia

abdominal mostra colelitíase, seguindo-se colecistectomia

videolaparoscópica. Exame histopatológico revelou nódulo de

tecido pancreático em ducto cístico (figura 2).



Caso 3: Mulher de 44 anos recebida no pronto-atendimento com

dor em hipocôndrio direito e náuseas. Tratamento sintomático e

alta com orientações. Após 1 mês de persistência dos sintomas,

retornou ao hospital, identificando-se colelitíase ao exame de

ultrassom. Consentiu no tratamento cirúrgico após 6 meses de

sintomas. O exame histopatológico identifica nódulo multilobulado

de tecido pancreático constituído por ácinos serosos e ductos

(figura 3). Todos os casos tiveram boa evolução e alta hospitalar

no dia seguinte à cirurgia.

A ectopia pancreática foi descrita por Schultz em 1727;

confirmada na histopatologia em 1859 por Klob (3). A etiologia

definitiva ainda é obscura, entretanto se tem sugerido que a

migração de células pancreáticas para estruturas adjacentes

ocorra durante a embriologia (4). As ectopias de pâncreas podem

ocorrem em qualquer faixa etária e gênero. Usualmente

assintomáticas, mas quando clínicas, cerca de 30% mimetizam

quadro semelhante ao das moléstias do órgão afetado, inclusive

neoplásico (2). O sintoma mais observado é dor abdominal (1). O

trato gastrointestinal é o sistema mais acometido. O duodeno, o

estômago e o jejuno são os sítios mais comuns; já o envolvimento

de vias biliares é muito raro (1,5). Um diagnóstico pré-operatório

dessa condição pode ser difícil, uma vez que apresenta sinais

bastante inespecíficos (6). Portanto, o método diagnóstico atual

frequentemente é histopatológico no contexto de uma cirurgia

para investigação de outra patologia, como nos 3 casos descritos.

Figura 3 . Lâmina evidenciando ácinos pancreáticos, estrutura ductal sem atipias
e ilhota de Langerhans.
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Apesar de sua raridade e curso indolente, a ectopia pancreática

é um achado digno de discriminação, sendo importante como

diagnóstico diferencial, sobretudo na suspeita de doença

neoplásica. Fica evidente também a dificuldade de se obter um

diagnóstico pré-operatório correto dessa anomalia, sendo de

suma importância a criação de novos estudos a fim de

contornar esse problema.
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