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Apresentação da Paciente 

Procedimento

Mulher caucasiana de 70 anos, apresentando icterícia. Havia sido submetida a By Pass gástrico a menos de um ano. Realizou 
o procedimento de CPRE trans gástrica assistida por EUS (EDGE), onde o escovado citológico foi positivo para 
Adenocarcinoma pancreático. Exames pré-operatórios incluídos no protocolo de pâncreas com Tomografia 
Computadorizada, demonstraram tratar-se de um tumor passível de ressecção, com sinais de dutos duplos e sem evidências 
de doenças regionais ou metastáticas.

Além da paciente ter feito um By Pass gastrico (Y em Roux), necessitando de uma 

gastrectomia subtotal com Wipple padrão, a mesma havia substituído a artéria 

hepática direita. Deste modo, após mobilização padrão, o colo do pâncreas foi 

dividido com cautério do tipo Bovie.

Após ter a visualização do duto dilatado, e o Scope do Spy Glass Discover 

usado para canular os dutos proximal e distal, não foi identificada lesão 

intraluminal. Sendo assim, a anastomose padrão foi realizada. 



Conclusão:

A Pancreatografia adiciona menos de 5 minutos a um procedimento de cerca de 5 horas. Oferece a 

confiança de que o tumor não apresenta extensão intraluminal, informação extremamente valiosa para 

pacientes que se submetem ao procedimento de Wipple 

Já para pacientes submetidos a By Pass gástrico (Y de Roux) com cálculos no Intra OP, a abordagem 

transcística para LCBDE pode ser usada em substituição a CPRE assistida por laparoscopia. Outro 

benefício adicional à avaliação do duto pancreático no caso do procedimento de Wipple. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: Esses materiais destinam-se a descrever considerações clínicas comuns e etapas de procedimentos para o uso de 
tecnologias referenciadas, mas podem não ser apropriados para todos os pacientes ou casos. As decisões sobre o cuidado do paciente dependem do 
julgamento profissional do médico, considerando todas as informações disponíveis para o caso individual. A Boston Scientific (BSC) não promove ou 
incentiva o uso de seus dispositivos fora de sua rotulagem aprovada. Os estudos de caso não são necessariamente representativos dos resultados clínicos 
em todos os casos, pois os resultados individuais podem variar.

CUIDADO: A lei restringe a venda desses dispositivos por médicos ou mediante prescrição médica. As indicações, contraindicações, advertências e 
instruções de uso podem ser encontradas na rotulagem do produto fornecida com cada dispositivo. Produtos mostrados apenas para fins de 
INFORMAÇÃO e não podem ser aprovados ou vendidos em determinados países. Este material não se destina ao uso na França. 2022 Copyright © 
Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.

As marcas registradas são de propriedade de seus respectivos donos. Imagens fornecidas por cortesia do Dr. Trocha. Todas as marcas registradas são de 
propriedade de seus respectivos donos.
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