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RESUMO 
 

Entre as neoplasias mais agressivas e com pior prognóstico encontra-se o câncer pancreático 

(CP) caso sua descoberta ser em estágio avançado, impactando diretamente na qualidade de 

vida do paciente. O objetivo do trabalho foi realizar uma coleta de dados sistematizada, 

análise reflexiva e atualizações a respeito das técnicas de diagnóstico e terapêutica 

relacionados ao CP. A partir da busca de dados foram identificados 116 estudos dentro das 

bases de dados selecionadas. Tais estudos seguiram por uma triagem através de critérios de 

inclusão e exclusão que ao final do processo, foram selecionados 50 estudos considerados de 

boa qualidade metodológica que serviram de escopo para a meta-análise referente aos atuais 

critérios de diagnóstico e terapêutica do CP. O estudo demonstrou que apesar das pesquisas 

oncológicas alcançarem resultados expressivos no que tange a cura e qualidade de vida de 

pacientes oncológicos, essa eficácia ainda não foi obtida no CP, e mesmo com a adição de 

novas drogas ao regime terapêutico, a utilização de terapias neoadjuvantes e adjuvantes em 

conjunto da cirurgia e também novos regimes para recidivas desse tipo específico de câncer, 

não alcançaram resultados expressivos na expectativa de vida dos pacientes. Entretanto, 

constatou-se uma breve evolução na qualidade de vida do paciente principalmente na inclusão 

de métodos paliativos. Deste modo, conclui-se que a baixa eficácia das terapias curativas e a 

alta taxa de recidiva precoce do CP dificulta manter uma qualidade de vida, entretanto os 

métodos paliativos mostram-se eficazes em casos no controle da sintomatologia que o câncer 

e as terapias acompanham. 

 
Palavras-chave: Câncer Pâncreas. Diagnóstico. Tratamento.  
 
 

PANCREATIC CANCER: AN INTEGRATIVE REVIEW  



 
ABSTRACT 

 
Among the most aggressive neoplasms and with the worst prognosis is pancreatic canter (PC) 
if its discovery is in an advanced stage, directly impacting the patient’s quality of life. The 
objective of the study was to perform a systematic data collection, reflexive analysis and 
updates regarding PC-related diagnostic and treatment techiniques. From the data search, 116 
studies were identified within the selected databases. Such studies followed a screening 
through inclusion and exclusion criteria that at the end of the process, 50 studies were selected 
that were of good methodological quality and served as scope for the meta-analysis referring 
to the current criteria of PC. The study demonstraded that despit the oncological research 
achieving expressive results regarding the cure and quality of life of cancer patients, this 
efficacy has not yet been obtained in the PC, and even with the addiction of new drugs to the 
therapeutic regimen, the use of neoaduvant and adjuvant therapies in conjunction with surgery 
and also new regimens for recurrences of this specific type of cancer, have not yet achieved 
significant results in the life expectancy of patientes. However, there was a brief evolution in 
the patient’s quality of life, mainly in the inclusion of palliative methods. In this way, it is 
concluded that the low efficacy of curative therapies and the high rate of early PC recurrence 
makes it difficult to maintain a quality of life, however palliative methods are effective in 
some cases in controlling the symptoms that the cancer and therapies bring with them. 

 
Keywords: Pancreatic Cancer. Diagnostic. Treatment. 



 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O câncer pancreático é uma das neoplasias com pior prognóstico devido na grande 

maioria dos casos sua descoberta ser em estágio avançado. Encontra-se em quarto lugar no 

ranking de mortalidade3. No Brasil chega a 2% de todas as neoplasias diagnosticadas e, 4% 

das mortes1. Segundo a American Cancer Society em 2017 foram estimadas 43,090 mortes 

apenas nos EUA, com uma projeção de que o câncer de pâncreas se tornará a segunda causa 

de mortes por câncer no ano de 20302,14.  

Os carcinomas pancreáticos apresentam diversidade, entretanto com destaque para o 

Adenocarcinoma Ductal do Pâncreas (ADP), este chega a 90% de todos casos 

diagnosticados1. Outro dado importante é que 75% dos casos ocorrem na cabeça do pâncreas, 

seguido de 15-20% no corpo e 5-10% na cauda3.  

Os fatores de risco, relacionados ao Câncer de Pâncreas são: 1- Demográfico: como 

idade, uma vez que, 80% ocorrem entre 60 e 80 anos. 2- Ambiental: Onde o tabagismo 

aumenta em 30% a chance de câncer pancreático, tem-se também a relação ao álcool e a 

cafeína, desde 2014 esses entraram como fator de risco aumentando em 20% a chance de ter 

câncer de pâncreas5,6. 3 – Ocupacionais: Em função a exposição ocupacional aos agentes 

carcinógenos (níquel, hidrocarbonetos clorados, diesel). 4- Genético: Maior fator de risco 

devido a mutações desconhecidas. No caso de mutações recessivas ou de baixa penetrância há 

a possibilidade de ocorrer câncer esporádicos de pâncreas ou em pessoas com síndromes 

hereditárias, como pancreatite hereditária, câncer de mama, melanoma múltiplo atípico 

familiar e/ou síndrome de Peutz-Jeghers2.  

A sintomatologia, inicialmente é inespecífica e muito leve como: náusea, mal estar, 

fadiga e anorexia. Com o avançar da doença, pode-se notar tromboflebite migratória (sinal de 

Trousseau) e trombose venosa (por vezes sendo a primeira apresentação da doença), vesícula 

biliar palpável (sinal de courvoisier), icterícia obstrutiva (sinal característico do câncer de 

cabeça de pâncreas), início de DM no ano anterior e perda de peso. Em estágio avançado o 

que mais foi reportado pelos pacientes foram fadiga, perda de apetite e dor. Associado aos 

sintomas, é comum o surgimento de sintomas psicológicos como insônia, ansiedade, 

depressão e medo podem começar no início das suspeitas e ao receber o diagnóstico, devido 

ao seu mau prognóstico3,7.  
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Em virtude dos sintomas acima apresentados e devido à alta taxa de letalidade, o 

diagnóstico precoce é imprescindível para sobrevida do paciente. Os exames laboratoriais 

(séricos baixos de albumina ou colesterol, aumento de enzimas hepatobiliares, aumento de 

amilase e lipase pancreática), em geral, são inespecíficos e revelam evidências gerais de má 

nutrição além da avaliação dos marcadores tumorais (CA 19-9 e CEA). No entanto, os 

exames por imagem são mais específicos pelo fato de que os sintomas do câncer de pâncreas 

iniciam após o efeito de massa. Os métodos mais utilizados atualmente são tomografia 

computadorizada (TC), colangeopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) e 

endoscopia por ultrassom (EUS). Contudo, outras modalidades diagnósticas como 

ressonância magnética (RMN) e angiotomografia (angio-TC) são utilizadas não só para 

auxiliar o diagnóstico, mas também para direcionar a conduta terapêutica.3,8 

Em face do difícil diagnóstico, em 2010 foi criado o “CAPS consortium” que criou 

diretrizes para o rastreamento do ADP. Como conclusão o rastreamento é indicado apenas 

para pessoas com alto risco (>5% risco acumulativo durante a vida ou risco relativo 

aumentado em 5x). Nesse grupo estão parentes de primeiro grau de pacientes com ADP 

pertencentes a grupos familiares onde são identificados ao menos dois indivíduos parentes de 

primeiro grau com a doença, pacientes com síndrome de Peutz-Jeghers, mutações no p16, 

BRCA2, HNPCC (câncer colorretal não polipoide hereditário) com um parente de primeiro 

grau com ADP.5 

Portanto, por se tratar de uma doença muita agressiva, onde a expectativa de vida é 

muita baixa e tratamento baseia-se somente no paliativo e não no curativo em mais de 80% 

dos casos13, somado a isso a doença tem um impacto na qualidade de vida do paciente 

associado a um mau prognóstico devido ao diagnóstico tardio. Deste modo, o objetivo deste 

trabalho é realizar uma revisão bibliográfica de artigos que possam auxiliar na melhor 

compreensão desta doença como um todo.  

 

 

2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura, elaborado para avaliar os 

atuais critérios diagnósticos do Câncer de Pâncreas e as condutas terapêuticas, para tal, mais 
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utilizadas pela prática clínica e apontadas em consensos atuais da literatura. O estudo 

integrativo foi elaborado de acordo com seis passos já bem esclarecidos pela literatura e que 

de forma geral seguem as etapas de pesquisas convencionais: 

1º. Passo: identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa; 

2º. Passo: amostragem ou busca na literatura e estabelecimento dos critérios de inclusão e 

exclusão; 

3º. Passo: definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados e 

categorização dos estudos; 

4º. Passo: avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa; 

5º. Passo: interpretação dos resultados; 

6º. Passo: apresentação da revisão e síntese do conhecimento. 

Foram analisados estudos de revisões sistematizadas da literatura, estudos 

randomizados e Guidelines recomendados da América do norte e Europa referentes ao 

diagnóstico e terapêutica de pacientes com CP. As bases de dados eletrônicas utilizadas foram 

PubMed, UpToDate, Medical Literature Analysis and Retrieval System on-line (MEDLINE), 

Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), a Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e o 

Instituto Nacional do Câncer (INCA). 

Os descritores e os cruzamentos utilizados para as buscas de dados foram: pancreatic 

cancer, pancreatic neoplasms, pancreatic cancer and drug therapy, pancreatic cancer and 

classifications, pancreatic cancer and new approachs, pancreatic cancer and treatment, 

pancreatic cancer and quality of life. 

A pesquisa da literatura foi realizada de novembro de 2019 a março de 2020. A 

busca/seleção dos artigos, análise e extração dos dados foram realizadas por dois 

pesquisadores que trabalharam de forma independente. 

A partir da busca de dados foram identificados 116 estudos dentro das bases de dados 

selecionadas. Tais estudos seguiram por uma triagem através de critérios de inclusão e 

exclusão. Os critérios de inclusão foram: (1) estudos publicados e disponibilizados na íntegra; 

(2) estudos disponíveis nas bases de dados selecionadas; (3) publicados em inglês ou 

português; e (4) estudos que continham no título os descritores. Já os critérios de exclusão 

foram: (1) artigos publicados antes do ano de 1985; (2) excluídos os não publicados na 
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íntegra; (3) excluídos pelo título; (4) pela leitura do resumo; e (5) pela leitura do texto na 

íntegra. Mostrados no Fluxograma 1. 

Ao final do processo, foram selecionados 50 estudos considerados de boa qualidade 

metodológica que serviram de escopo para a meta-análise referente aos atuais critérios de 

diagnóstico e terapêutica do CP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxograma 1. 

Os dados dos estudos selecionados foram obtidos através de um instrumento de coleta 

de dados previamente definido pelos pesquisadores que continham as variáveis importantes 

para o presente estudo. As informações que foram levadas em consideração no foram: título 

ARTIGOS SELECIONADOS  

NAS BASE DE DADOS  

N = 116 

ARTIGOS EXCLUÍDOS 

N = 66 

ARTIGOS SELECIONADOS 

N = 50 

ESTUDOS 
EPIDEMIOLÓGICOS 

N = 4 

ESTUDOS DESCRITIVOS OU 
REVISÃO 

N = 21 

GUIDELINES 

N = 7 

ENSAIOS 
RANDOMIZADOS 

N = 18 
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do artigo/estudo; fonte de publicação; ano de publicação; tipo da pesquisa; objetivo do estudo; 

análise dos dados; principais resultados; e conclusões da pesquisa.  

 

 

3 RESULTADOS  

 

Ao se realizar a busca nas bases de dados foram identificados 116 artigos no total, 

considerando de antemão que foram excluídos os duplicados nas bases de dados. Desse total 

de artigos, o que se observou é que 6,89% foram excluídos pelo critério de ano de publicação, 

uma vez que foram considerados apenas os publicados a partir de 1985. Foram excluídos 

também 16 artigos (13,7%) por descreverem medidas terapêuticas atualmente descartadas e 

outros 32 artigos (27,5%) por se tratarem de relato de caso ou análises que continham dados já 

desatualizados ou não mais utilizados. 

 

 

4 DISCUSSÃO  

 

Por se tratar de uma doença muita agressiva com baixa expectativa de vida associado a 

tratamento preventivo e não curativo em 80% dos casos13, notou-se pela análise dos artigos 

uma preocupação não só com a procura de medidas curativas, mas também com a qualidade 

de vida ao paciente.  

Para isso, houve uma necessidade de aprofundamento dos métodos diagnósticos, 

através da avaliação morfológica do tumor de pâncreas, esta é caracterizada pela análise do 

tamanho, aparência, localização e associação ao ducto biliar ou pancreático. A primeira 

avaliação normalmente é feita por TC e na maioria dos casos o tumor é normalmente 

hipodenso quando comparado ao parênquima pancreático e, junto dele, ainda podem ser 

encontrados achados como protuberância focal no contorno pancreático, interrupção abrupta 

do ducto biliar ou pancreático e raramente pode conter algumas calcificações9. A RNM não 
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tem vantagens em relação a TC para a maioria dos casos, mas pode ser útil na detecção de 

lesões hepáticas que não são bem caracterizadas pela TC e para tumores em camadas mais 

inferiores do pâncreas, pois eles formam imagens isodensas e não se consegue diferenciar do 

parênquima pancreático na TC10. Outro método eficaz para diagnostico é a EUS que é 

superior ao USG, pois evita as limitações físicas do USG pelo fato da proximidade do 

pâncreas ao transdutor e pela alta frequência (7.5-12MHz), produzindo imagens de alta 

resolução. Vale lembrar também da CPRE que é altamente sensível para anormalidades 

pancreáticas e nos ductos biliares, mas não tão especifica, pois tem dificuldade para 

diferenciar de lesões por pancreatite crônica. Por fim, há ainda o PET-scan que não parece 

oferecer benefícios adicionais à alta qualidade de imagem da TC, mas se combinado com essa 

(PET-TC) poderia ser mais sensível que os métodos convencionais3. 

Os métodos diagnósticos mais específicos permitiram uma melhor e mais precisa 

classificação da extensão da doença ou estadiamento, existem diferentes formas de se avaliar 

o adenocarcinoma pancreático. O método utilizado para avaliar o tratamento seria pela 

extensão, utilizando os termos: ressecável (localizado), no limite da ressecção, localmente 

avançado (sem metástase) e metastático. Essas são as formas que os guias atuais utilizam para 

definir quais tratamentos utilizar14. A American Hepato-Pancreato-Biliary Association 

(AHPBA) classifica ainda dentro das doenças ressecáveis como: sem metástases distantes, 

grande área limpa envolta do eixo celíaco, artéria hepática e artéria mesentérica superior e 

sem evidência radiográfica de envolvimento da veia mesentérica superior ou veia porta.  

No entanto, o método de estadiamento mais completo segue o método TNM, onde o 

tumor pancreático segue as seguintes regras, descritas na Tabela 1:15 

TUMOR – T 

ESTADIAMENTO CARACTERÍTICA 

TX Tumor primário não pode ser avaliado 

T0 Nenhuma evidencia de tumor primário 

Tis Carcinoma in situ 

T1 Tumor limitado ao pâncreas, 2cm ou menor na maior dimensão 

T2 Tumor limitado ao pâncreas, >2cm na maior dimensão 

T3 Extensão do tumor além do pâncreas (duodeno, ducto biliar, veia porta 
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ou mesentérica superior) mas não envolve eixo celíaco ou artéria 
mesentérica superior. 

T4 Tumor envolve eixo celíaco ou artérias mesentéricas superiores 

LINFONODO – L  

NX Linfonodos regionais não podem ser avaliados 

N0 Nenhum linfonodo regional com metástase 

N1 Linfonodo regional com metástase 

METÁSTASE – M 

MX Metástases distantes não puderam ser avaliadas 

M0 Sem metástases distantes 

M1 Possui metástases distantes 

ESTADIAMENTO  

ESTÁGIO O Tis, N0, M0 

ESTÁGIO 1A   T1, N0, M0 

ESTÁGIO 1B T2, N0, M0 

ESTÁGIO 2A T3, N0, M0 

ESTÁGIO 2B T1-3, N1, M0 

ESTÁGIO 3 T4, N0-1, M0 

ESTÁGIO 4 Qualquer T, qualquer N e M1 

Tabela 1 – Estadiamento do Câncer de Pâncreas. Baseado no artigo ESPAT, 2019.  

Após definido o estadiamento, a equipe clínica iniciará a definição da conduta 

terapêutica pautada inicialmente na ressecção cirúrgica, porém essa pode ser aliada a terapias 

neoadjuvantes, adjuvantes ou paliativas. 

Primeiramente, quanto ao tipo de cirurgia utilizada, destaca-se a cirurgia de Whipple e 

suas variantes. A Whipple convencional é geralmente o procedimento de escolha, na qual 

consiste na ressecção em bloco do antro gástrico, duodeno, 10cm proximais do jejuno, cabeça 

do pâncreas, vesícula biliar e colédoco distal. Por fim, são feitas anastomoses 

(pancreatojejunal, hepatojejunal e gastrojejunal) e, recomendado realizar ressecção de 12 a 15 
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linfonodos para estadiar, além de fazer uma biopsia de congelação para analisar se as margens 

estão livres17. A variação da Whipple (duodenopancreatectomia com preservação do piloro), 

esta é dita como melhor opção por alguns clínicos por manter um processo mais fisiológico 

devido a não excisão do piloro, diferente da Whipple, diminuindo assim as síndromes 

gástricas e resultando em melhores estados nutricionais dos pacientes. Em um estudo 

comparativo das duas técnicas com 170 pessoas nenhuma diferença foi encontrada quanto: 

tempo de internação, perda de sangue, tempo operatório, morbidade, mortalidade, 

esvaziamento gástrico e sobrevida18. Portanto, o importante é saber que independente da 

técnica, a cirurgia é a única medida que pode gerar cura, mas possui sobrevida de 11-20 

meses.17 

Outro ponto a analisar, é sobre a ressecção dos linfonodos que era tradicionalmente 

feita, mas que hoje persiste em debate. Segundo Pedrazzoli et al. (1998).  não haveria 

diferença entre a morbidade, sobrevida ou mortalidade20, mas de acordo com Yeo et al (1995). 

foi observado maior morbidade no grupo de linfadenectomia estendida (29% versus 43%) 

devido maior retardo no esvaziamento gástrico e fístula pancreática21. Em acordo com o 

estudo anterior, Nimura et al. (2004). também relatou maior morbidade no grupo com 

linfadenectomia em consequência de diarreia19. Logo, a linfadenectomia está caindo em 

desuso. 

Em relação as complicações cirúrgicas, pode-se dizer que elas giram ao redor do coto 

pancreático. A maioria são fistulas, deiscências, abscessos e hemorragias que se formam na 

anastomose do remanescente pancreático. Todavia, não há evidencias eloquentes sobre o 

melhor tratamento para o coto pancreático, podendo ser feito com grampos, pontos, “patch” 

seroso ou anastomose que, hoje, é a técnica mais utilizada (ligando pâncreas ao jejuno ou 

estômago)24,25. E, quando não se pode fazer cirurgia devido tumor avançado e não ressecável 

ou por elevado risco de complicações cirúrgicas, recomenda-se ablação local por 

radiofrequência, radioterapia, ultrassom focada de alta intensidade, iodo 125 ou ablação por 

micro-ondas, tendo resultados favoráveis no fornecimento de alívio da dor e melhora na 

sobrevida3. 

Antes mesmo da fase cirúrgica, muito se debate a respeito da realização da terapia 

neoadjuvante. Essa vem como o propósito de diminuir o estágio do tumor, sendo realizada 

somente no tratamento de lesões borderline (limite de ressecção) ou ensaios clínicos e, ainda 

assim, não praticada universalmente. A grande questão está entre baixar o estágio tumoral, 
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conseguir uma possível ressecção R0, tratar precocemente micro metástases distantes e, 

diminuir a incidência de recorrência extra pancreática contra delongar em realizar cirurgias 

com chance de cura e permitir que a doença prossiga piorando seu estágio, tirando os 

pacientes como candidatos a cirurgia14,15,27. Para analisar a eficácia da terapia neoadjuvante, 

Youngwirth et al. (2017) fez um estudo com 18.243 pacientes e descreveu que quem recebeu 

a terapia apresentou menor mortalidade em 30 dias e, obteve uma sobrevida de 24.3 versus 

18.7 meses de quem não realizou o tratamento neoadjuvante26. Dessa maneira, segundo esse 

estudo seria vantajoso exercer tal terapia. 

A terapia neoadjuvante é realizada de formas diferentes de acordo com o estágio do 

tumor. Assim, se o câncer estiver dentro do limite de doença ressecável, a terapia chega à 

ressecção R0 em 33,3% a 63.5% dependendo da meta-análise. A combinação quimioterápica 

usada varia entre FOLFIRINOX e gemcitabina + nab-paclitaxel ou gemcitabina combinada 

com radioterapia28,29. Já, quando o câncer pancreático é localmente avançado (30% dos 

diagnósticos) com sobrevida de 8-12 meses tendo como características ser inoperável, o 

intuito da terapia aqui não é R0, mas sim, erradicar micro metástases ocultas e baixar o 

estágio tumoral30,31. Dessa forma, além da quimioterapia utilizada na doença ressecável, o 

estudo de Hammel et al. (2016) testou a quimioterapia seguida de quimiorradiação e, apenas 

notou melhora na sobrevida livre de progressão da doença em relação a quimioterapia isolada 

(9.9 contra 8.4 meses)32,33. 

Após definir se será realizada terapia neoadjuvante, o tipo de cirurgia, se haverá 

ressecção de linfonodos, ressecção vascular e as possíveis complicações, é hora de avaliar 

qual terapia adjuvante será empregada. É importante ressaltar que há diversos tipos de 

quimioterápicos14, onde um dos primeiros estudos, pelo Gastrointestinal Tumor Study Group, 

passou a usar 5-flurouracila (5-FU) e obteve 20 meses versus 11 meses de sobrevida em 

pacientes sem quimioterapia após cirurgia34. Depois desse estudo, um ensaio da Charité 

Onkologie (2013) aplicando gemtacitabina pós-cirurgia encontrou a primeira cura, e também 

alcançou 13.4 meses livres de doença e no grupo que apenas fez cirurgia 6.7 meses36,37. Ainda 

vieram outros ensaios como o ESPAC-3 que mostrou vantagem em usar gemcitabina com 5-

FU em vez de gemcitabina isolada38, JASPAC 01 que empregou S-1 (5-FU na forma de pré-

farmaco oral) e obteve superioridade em relação a gemcitabina39 e, por fim o ESPAC-4 

publicado em 2018 mostrando a supremacia da gemcitabina com capecitabina ao invés da 

gemcitabina isolada40. Esse último estudo, fez a ASCO (sociedade americana de oncologia 

clínica) publicar a gemcitabina (1000mg/m2 nos dias 1,8 e 15 de cada ciclo de 28 dias + 
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capecitabina 91660mg/m2 por dia nos dias 1 até 21 de cada ciclo de 28 dias) como padrão 

para tratamento adjuvante e, 5-FU ou gemcitabina em monoterapia como terapia secundária41. 

Posteriormente a tantos ensaios, em uma revisão publicada pela Nature48 em 2018, foi 

eleito o tratamento adjuvante de acordo com seu estadiamento e escore ECOG (Eastern 

cooperative oncology group) que vai de 0 (totalmente ativo, capaz de realizar todo 

procedimento pré-doença sem restrição), 1 (restrição de atividade física extenuante), 2 (capaz 

de cuidar de si mesmo, mas sem realizar tarefas), 3 (limitação de cuidar de si mesmo; 

parcialmente acamado), 4 (completamente incapaz) até 5 (morte). Assim, se o tumor se 

encontra em estágio ressecável ECOG 0/1, ele pode realizar cirurgia de ressecção e receber 

gemcitabina com capecitabina e ter em média 26 meses de sobrevida. Caso ele se encontre no 

estágio limite de ressecção, deve ser iniciado terapia neoadjuvante com FOLFIRINOX ou 

radioterapia; se houver estabilização do tumor ele fará cirurgia e terapia adjuvante com 

gemcitabina e capecitabina; se houver resposta ao tratamento mantem-se FOLFIRINOX; e se 

o tumor progredir deve-se tratar com gemcitabina com paclitaxel. Para o nível de metástase 

ECOG 0/1, a primeira linha de tratamento é o FOLFIRINOX e, a segunda gemcitabina com 

nab-paclitaxel, tendo 11 meses de sobrevida; no caso de metástase ECOG 0/1 com possível 2, 

a primeira linha torna-se gemcitabina com nab-paclitaxel e, a segunda nal-irinotecan com 5-

FU e, possui 9 meses de sobrevida; em metástase ECOG 2 primeira linha é gemcitabina 

isolada  e, a segunda linha nal-irinotecan com 5-FU e, 6 a 8 meses de sobrevida; por fim, 

metástase ECOG>2 é feito tratamento paliativo com expectativa de vida menor que 6 meses48. 

No caso de doença refratária, que tenha sido utilizado como primeira linha de 

tratamento a gemcitabina com nab-paclitaxel ou gemcitabina isolada e, a doença retornava, 

era recomendado mudar o quimioterápico para o 5-FU. Logo, o 5-FU era padrão para doença 

refratária, porém hoje há divergências em relação a isso48. Assim em 2014, no ensaio 

CONKO-003 observou-se que a combinação de oxaplatina e 5-FU (mFOLFOX) obteve 

vantagem em relação ao 5-FU isolado, mas no ensaio PANCREOX notou-se o 

contrário42,43,44. Já em 2016, o estudo NAPOLI-1 encontrou superioridade na combinação de 

irinotecan com 5-FU em vista do 5-FU em monoterapia45. E, ainda há outra linha de 

tratamento que utiliza o FOLFIRINOX como primeira linha e, em casos refratários usa-se 

gemcitabina associado ou não ao nab-paclitaxel46. Portanto, como há muitas vertentes de 

tratamento, ensaios ainda estão sendo realizados com intuito de se chegar a uma padronização 

no tratamento. 
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Para finalizar o tema sobre terapias adjuvantes, em estudo recente de 2019 o 

FOLFIRINOX modificado é indicado para todo paciente que é capaz de tolera-lo ou que seja 

saudável. Outras recomendações que esse mesmo estudo dá, é sobre testar linhas germinativas 

para todos pacientes com câncer pancreático (já que metade das mutações estavam em genes 

de reparo de DNA) e, também fazer uma análise molecular tumoral em pacientes com doença 

metastática, pois o câncer pancreático é ligado a diversas síndromes hereditárias, ou seja, é 

um câncer familiar; todavia, ainda há o problema que cada família possui mutações 

diferentes47. 

Sob a ótica do tratamento paliativo, ele aparece não com o propósito de cura, mas de 

melhorar a qualidade de vida. Assim, em análise no ano de 2017 sobre a qualidade de vida 

após pancreatoduodenectomia (PD), a taxa de incidência em 3 anos depois da PD de 

insuficiência endócrina e exócrina foi de 15,4% e 52,9% respectivamente. Além disso, dentro 

dessa mesma análise, houve muitos relatos sobre a necessidade de utilização de enzimas e 

antiácidos por parte dos pacientes, e em menor escala o desenvolvimento de diabetes49. 

Portanto, para aliviar alguns dos sintomas, onde na Tabela 2 serão descritas algumas medidas 

paliativas:  

 

MEDIDAS PALIATIVAS 

Colocação de stent metálico endoscópico biliar para obstrução biliar e icterícia, é 

o método mais utilizado e confirmado pela maioria dos estudos como o melhor 

baseado na qualidade de vida, mesmo sendo necessário a realização de múltiplas 

trocas de stent e altas taxas de recorrência3,50. 

Stent enteral para obstrução da saída gástrica, são preferidos por terem sucesso 

de desobstrução em 92-100% dos casos, permitindo aos pacientes retomar a 

ingestão oral em até 24 horas em 73-93%3,50. 

Considerar a radioterapia e quimioterapia para tratamento paliativo da dor, 

pois os sintomas advindos dos tratamentos preconizados ao câncer pancreático 

são relativamente mais suportáveis do que a dor que a doença causa3,50.  

Ingestão de enzimas pancreáticas para pacientes com insuficiência pancreática, 

como 65% dos pacientes possuem sintomas de má absorção de gordura e 
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proteínas, esse tratamento melhora a diarreia, má absorção e edema50.  

Heparina de baixo peso molecular para o manejo de eventos tromboembólicos, 

numa análise feita no banco de dados da Medicare em 2004, mostrou que esses 

pacientes tinham uma das mais altas taxas de TVP ou TEP. Foi também 

comparado o uso de warfarina e HBPM, tendo a heparina maior diminuição do 

risco de eventos tromboembólicos e melhor controle de INR50. 

Os guias europeus e americanos recomendam a morfina como a droga de 

escolha para o manejo da dor. A forma parenteral ou transdérmica de 

administração deve ser utilizada caso haja sintomas ou obstruções 

gastrointestinais3. Frente a isso, numa meta-análise de 6 ensaios randomizados, 

foi encontrado que o bloqueio do plexo celíaco resulta numa pequena, mas 

significante redução da dor entre 4 e 8 semanas após o procedimento. Somado a 

isso, foi encontrado uma diminuição duradoura no consumo total de opioides e 

efeitos colaterais associados50 

Tabela 2 – Medidas Paliativas em pacientes com Câncer de Pâncreas. Fontes: Dragovich3 e 

Perone50. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se então, que apesar da pesquisa na medicina oncológica estar alcançando 

resultados expressivos no que tange a cura e qualidade de vida de pacientes oncológicos, o 

presente estudo constatou que os resultados dessas pesquisas ainda não removeram o aspecto 

sombrio que está atrelado ao câncer pancreático. A adição de novas drogas ao regime 

terapêutico, a utilização de terapias neoadjuvantes e adjuvantes em conjunto da cirurgia e 

também novos regimes para recidivas desse tipo específico de câncer, ainda não alcançaram 

resultados expressivos na expectativa de vida dos pacientes.  

No entanto, constatou-se uma breve evolução na qualidade de vida do paciente, 

modificando procedimentos cirúrgicos que antes eram considerados irrefutáveis, para tornar o 

pós-cirúrgico muito mais paliável ao paciente. 
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A baixa eficácia das terapias curativas e a alta taxa de recidiva precoce do CP 

direcionou os pesquisadores a buscarem métodos paliativos efetivos para dar dignidade aos 

pacientes. Com isso, constatou-se que atualmente já existem pesquisas e até ensaios 

randomizados que objetivam encontrar a melhor maneira controlar a sintomatologia que o 

câncer e as terapias trazem consigo. Além disso, os Guidelines já possuem descrições das 

melhores maneiras de se conseguir uma forma digna de sobrevida. 

 

 

6 REFERÊNCIAS 

 
1. Câncer de Pâncreas [Internet]. 2018. [acesso em 14 de Março de 2020]. Dísponivel 

em: https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-de-pancreas/profissional-de-
saude. 

2. ARDENGH, José Celso; COELHO, Nelson; OSVALDT, Alessandro Bersch. 
Câncer do pâncreas em fase inicial: é possível identificá-lo através dos instrumentos 
científicos e propedêuticos atualmente disponíveis?. Arq. Gastroenterol.,  São Paulo 
,  v. 45, n. 2, p. 169-177,  June  2008. 

3. DRAGOVICH, Tomislav. Pancreatic Cancer. Medscape, acesso em 24 de Março de 
2020. 

4. KUMAR, Vinay; ABBAS, Abul K.; ASTER, Jon C. Robbins patologia básica. 9. 
ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013 

5. SOLDAN, MÔNICA. Rastreamento do câncer de pâncreas. Rev. Col. Bras. Cir.,  
Rio de Janeiro ,  v. 44, n. 2, p. 109-111,  Apr.  2017 . 

6. Maisonneuve, P., & Lowenfels, A. B. (2014). Risk factors for pancreatic cancer: a 
summary review of meta-analytical studies. International Journal of Epidemiology, 
44(1), 186–198. 

7. Tang, C.-C., Von Ah, D., & Fulton, J. S. (2018). The Symptom Experience of 
Patients With Advanced Pancreatic Cancer. Cancer Nursing, 41(1), 33–44. 

8. Ducreux, M., Cuhna, A. S., Caramella, C., Hollebecque, A., Burtin, P., Goéré, D., 
… Arnold, D. (2015). Cancer of the pancreas: ESMO Clinical Practice Guidelines 
for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology, 26(suppl 5), v56–v68.  

9. Al-Hawary, M. M., Francis, I. R., Chari, S. T., Fishman, E. K., Hough, D. M., Lu, 
D. S., … Simeone, D. M. (2014). Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Radiology 
Reporting Template: Consensus Statement of the Society of Abdominal Radiology 
and the American Pancreatic Association. Gastroenterology, 146(1), 291–304.e1. 

10. Chu, L. C., Goggins, M. G., & Fishman, E. K. (2017). Diagnosis and Detection of 
Pancreatic Cancer. The Cancer Journal, 23(6), 333–342.  

11. Gupta, R., Amanam, I., & Chung, V. (2017). Current and future therapies for 
advanced pancreatic cancer. Journal of Surgical Oncology, 116(1), 25–34. 

12. Al-Hawary, M. M., Francis, I. R., Chari, S. T., Fishman, E. K., Hough, D. M., Lu, 
D. S., … Simeone, D. M. (2014). Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Radiology 
Reporting Template: Consensus Statement of the Society of Abdominal Radiology 
and the American Pancreatic Association. Gastroenterology, 146(1), 291–304.e1. 

13. Eaton, A. A., Gonen, M., Karanicolas, P., Jarnagin, W. R., D’Angelica, M. I., 
DeMatteo, R., … Allen, P. J. (2016). Health-Related Quality of Life After 



18 
 

Pancreatectomy: Results From a Randomized Controlled Trial. Annals of Surgical 
Oncology, 23(7), 2137–2145. 

14. Roth, M.T., Berlin, J.D. Current Concepts in the Treatment of Resectable Pancreatic 
Cancer. Curr Oncol Rep 20, 39 (2018). 

15. Gupta R, Amanam I, Chung V. Current and future therapies for advanced pancreatic 
cancer. J Surg Oncol. 2017;9999:1–10.  

16. Neoptolemos, J. P., Kleeff, J., Michl, P., Costello, E., Greenhalf, W., & Palmer, D. 
H. (2018). Therapeutic developments in pancreatic cancer: current and future 
perspectives. Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology, 15(6), 333–348.  

17. BASSAN, Amadeu Freiberger. CÂNCER DA CABEÇA DE PÂNCREAS. 2017. 
18. Tran KTC, Smeenk HG, Van Eijck CHJ, Kazemier G, Hop WC, Greve JWG, 

Terpstra OT, Zijlstra JA, Klinkert P, Jeekel H. Pylorus preserving 
pancreaticoduodenectomy versus standard whipple procedure a prospective, 
randomized, multicenter analysis of 170 patients with pancreatic and periampullary 
tumors. Ann Surg 2004;240: 738–745. 

19. Nimura Y, Nagino M, Kato H, Miyagawa S, Yamaguchi A, Kinoshita T et al. 
Regional versus extended lymph node dissection in radical 
pancreaticoduodenectomy for pancreatic cancer: a multicenter, randomized 
controlled trial. HPB 2004; 6(Suppl 1): 2 (Abstract). 

20. Pedrazzoli S, DiCarlo V, Dionigi R, Mosca F, Pederzoli P, Pasquali C et al. 
Standard versus extended lymphadenectomy associated with 
pancreatoduodenectomy in the surgical treatment of adenocarcinoma of the head of 
the pancreas: a multicenter, prospective, randomized study. Lymphadenectomy 
Study Group. Ann Surg 1998; 228: 508–517 

21. Yeo CJ, Cameron JL, Maher MM, Sauter PK, Zahurak ML, Talamini MA, Lillemoe 
KD, Pitt HA A prospective randomized trial of pancreaticogastrostomy versus 
pancreatico- jejunostomy after pancreaticoduodenectomy. Ann Surg 1995; 222:580– 
588 discussion 588–92. 

22. Siriwardana HP, Siriwardena AK. Systematic review of outcome of synchronous 
portal-superior mesenteric vein resection during pancreatectomy for cancer. Br J 
Surg. 2006 Jun;93(6):662-73. 

23. Nakao A, Takeda S, Inoue S, Nomoto S, Kanazumi N, Sugimoto H, Fujii T. 
Indications and techniques of extended resection for pancreatic câncer. World J 
Surg. 2006 Jun;30(6):976-82. 

24. Kleespies A, Albertsmeier M, Obeidat F, Seeliger H, Jauch KW, Bruns CJ. The 
challenge of pancreatic anastomosis. Langenbecks Arch Surg 2008; 393:459-71. 

25. Knaebel HP, Diener MK, Wente MN, Buchler MW, Seiler CM. Systematic review 
and meta-analysis of technique for closure of the pancreatic remnant after distal 
pancreatectomy. British Journal of Surgery 2005; 92: 539-46. 

26. Youngwirth LM, Nussbaum DP, Thomas S, Adam MA, Blazer DG 3rd, Roman SA, 
et al. Nationwide trends and outcomes associated with neoadjuvant therapy in 
pancreatic cancer: an analysis of 18 243 patients. J Surg Oncol. 2017;116:127–32.  

27. Van den Broeck A, Sergeant G, Ectors N, Van Steenbergen W, Aerts R, Topal B. 
Patterns of recurrence after curative resection of pancreatic ductal adenocarcinoma. 
Eur J Surg Oncol. 2009;35(6): 600–4. 

28. Assifi MM, Lu X, Eibl G, Reber HA, Li G, Hines OJ. Neoadjuvant therapy in 
pancreatic adenocarcinoma: a meta-analysis of phase II trials. Surgery. 
2011;150:466–473.  



19 
 

29. PetrelliF,CoinuA,BorgonovoK,etal.FOLFIRINOX-basedneoadjuvant therapy in 
borderline resectable or unresectable pancreatic cancer: a meta-analytical review of 
published studies. Pancreas. 2015;44:515–521.  

30. Hidalgo M. Pancreatic cancer. N Engl J Med. 2010;362:1605–1617.  
31. RyanDP,HongTS,BardeesyN. Pancreatic adenocarcinoma. NEnglJ Med. 

2014;371:1039–1049.  
32. Hammel P, Huguet F, van Laethem J-L, et al. Effect of chemo- radiotherapy vs 

chemotherapy on survival in patients with locally advanced pancreatic cancer 
controlled after 4 months of gemcitabine with or without erlotinib: the LAP07 
randomized clinical trial. JAMA. 2016;315:1844–185 

33. Hammel P, Huguet F, van Laethem J-L, et al. Effect of chemo- radiotherapy vs 
chemotherapy on survival in patients with locally advanced pancreatic cancer 
controlled after 4 months of gemcitabine with or without erlotinib: the LAP07 
randomized clinical trial. JAMA.2016;315:1844–1853.  

34. Kalser MH, Ellenberg SS. Pancreatic cancer. Adjuvant combined radiation 
andchemotherapy following curative resection. Arch Surg. 1985;120(8):899–903.  

35. Neoptolemos JP, Stocken DD, Friess H, Bassi C, Dunn JA, Hickey H, et al. A 
randomized trial of chemoradiotherapy and chemother- apy after resection of 
pancreatic cancer. N Engl J Med. 2004;350 (12):1200–10.  

36. Oettle H, Post S, Neuhaus P, Gellert K, Langrehr J, Ridwelski K, et al. Adjuvant 
chemotherapy with gemcitabine vs observation in patients undergoing curative-
intent resection of pancreatic cancer: a randomized controlled trial. JAMA. 
2007;297(3):267–77.  

37. Oettle H, Neuhaus P, Hochhaus A, Hartmann JT, Gellert K, Ridwelski K, et al. 
Adjuvant chemotherapy with gemcitabine and long-term outcomes among patients 
with resected pancreatic can- cer: the CONKO-001 randomized trial. JAMA. 
2013;310(14): 1473–81.  

38. Neoptolemos JP, Stocken DD, Bassi C, Ghaneh P, Cunningham D, Goldstein D, et 
al. Adjuvant chemotherapy with fluorouracil plus folinic acid vs gemcitabine 
following pancreatic cancer resection: a randomized controlled trial. JAMA. 
2010;304(10):1073–81.  

39. Uesaka K, Boku N, Fukutomi A, Okamura Y, Konishi M, Matsumoto I, et al. 
Adjuvant chemotherapy of S-1 versus gemcitabine for resected pancreatic cancer: a 
phase 3, open-label, randomised, non-inferiority trial (JASPAC 01). Lancet. 
2016;388 (10041):248–57.  

40. Neoptolemos JP, Palmer DH, Ghaneh P, Psarelli EE, Valle JW, Halloran CM, et al. 
Comparison of adjuvant gemcitabine and capecitabine with gemcitabine 
monotherapy in patients with resected pancreatic cancer (ESPAC-4): a multicentre, 
open-label, randomised, phase 3 trial. Lancet. 2017;389(10073):1011–24.  

41. Khorana AA, Mangu PB, Berlin J, Engebretson A, Hong TS, Maitra A, et al. 
Potentially curable pancreatic cancer: American Society of Clinical Oncology 
Clinical Practice Guideline Update. J Clin Oncol. 201  

42. Oettle, H. et al. Second-line oxaliplatin, folinic acid, and fluorouracil versus folinic 
acid and fluorouracil alone for gemcitabine-refractory pancreatic cancer: outcomes 
from the CONKO-003 trial. J. Clin. Oncol. 32, 2423–2429 (2014). 

43. Pelzer, U. et al. Best supportive care (BSC) versus oxaliplatin, folinic acid and 5-
fluorouracil (OFF) plus BSC in patients for second-line advanced pancreatic cancer: 
a phase III-study from the German CONKO-study group. Eur. J. Cancer 47, 1676–
1681 (2011). 



20 
 

44. Gill, S. et al. PANCREOX: A randomized phase III study of fluorouracil/leucovorin 
with or without oxaliplatin for second-line advanced pancreatic cancer in patients 
who have received gemcitabine-based chemotherapy. J. Clin. Oncol. 34, 3914–3920 
(2016). 

45. Wang-Gillam, A. et al. Nanoliposomal irinotecan with fluorouracil and folinic acid 
in metastatic pancreatic cancer after previous gemcitabine-based therapy (NAPOLI-
1): a global, randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet 387, 545–557 (2016). 

46. Sohal, D. P. et al. Metastatic pancreatic cancer: American Society of Clinical 
Oncology clinical practice guideline. J. Clin. Oncol. 34, 2784–2796 (2016). 

47. Tempero, M. A. et al. Pancreatic adenocarcinoma, version 2.2017, nccn clinical 
practice guidelines in oncology. J. Natl Compr. Canc. Netw. 15, 1028–1061 (2017). 

48. Neoptolemos, J. P., Kleeff, J., Michl, P., Costello, E., Greenhalf, W., & Palmer, D. 
H. (2018). Therapeutic developments in pancreatic cancer: current and future 
perspectives. Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology, 15(6), 333–348. 

49. Fong, Z. V., Alvino, D. M., Castillo, C. F., Nipp, R. D., Traeger, L. N., Ruddy, M., 
… Ferrone, C. R. (2017). Health-related Quality of Life and Functional Outcomes in 
5-year Survivors After Pancreaticoduodenectomy. Annals of Surgery, 266(4), 685–
692. 

50. Perone, J. A., Riall, T. S., & Olino, K. (2016). Palliative Care for Pancreatic and 
Periampullary Cancer. The Surgical clinics of North America, 96(6), 1415–1430. 


