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RESUMO 

 

Introdução: O adenocarcinoma de pâncreas é considerado um dos tumores com pior 

prognóstico, pela sua agressividade e baixa taxa de ressecabilidade devido a seu diagnostico ser 

feito, na maioria dos casos, em estágios avançados. Objetivo: sintetizar os principais resultados 

de pesquisas e analisar criticamente as evidências acerca de como os fatores de risco podem 

contribuir para a seleção de indivíduos que obteriam vantagens com o rastreamento do câncer 

de pâncreas na literatura científica internacional nos últimos cinco anos. Métodos: foi realizada 

uma pesquisa nas bases de dados MEDLINE e Lilacs com os seguintes descritores: “pancreatic 

cancer” ou “pancreatic neoplasm” sempre combinados com “screening” e “risk factors”. Foram 

selecionados dez artigos publicados em periódicos internacionais e descritos seus resultados. 

Resultados: Na literatura, há evidências de que os indivíduos portadores de pancreatite crônica 

hereditária ou história familiar da doença obteriam vantagens com o rastreamento do câncer de 

pâncreas. Conclusão: Os resultados apontam diversos fatores de risco relacionados ao 

desenvolvimento da neoplasia pancreática e a necessidade de novos estudos, com maior rigor 

metodológico e resultados com maiores níveis de evidência científica. 

 

Palavras-chave: Neoplasias pancreáticas. Fatores de risco. Rastreamento. 

 

 

ROLE OF RISK FACTORS IN THE IDENTIFICATION OF INDIVIDUALS TO 

SCREENING OF CANCER OF PANCREAS: SYSTEMATIC REVIEW 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Pancreatic adenocarcinoma is considered one of the tumors with the worst 

prognosis, owin to your aggressiveness and low resectability rate due to its diagnosis being, in 

most cases, in advanced stages. Objective: to synthesize the main research results and critically 

analyze the evidence about how risk factors can contribute to the selection of individuals who 

would benefit from pancreatic cancer screening in the international scientific literature in the last 

five years. Methods: a search was performed in the MEDLINE and Lilacs databases with the 

following descriptors: "pancreatic cancer" or "pancreatic neoplasm" always combined with 

"screening" and "risk factors". Ten articles published in international journals were selected and 

their results were described. Results: There is evidence in the literature that individuals with 

chronic hereditary pancreatitis or family history of the disease would benefit from screening for 

pancreatic cancer. Conclusion: The results indicate several risk factors related to the development 

of pancreatic cancer and the need for further studies, with greater methodological rigor and results 

with higher levels of scientific evidence. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O câncer envolve uma multiplicação celular desordenada que ocorre devido a uma 

sucessão de mutações no DNA das células afetadas. Essas mutações, que se acumulam, geram 

alterações na proliferação e sobrevivência celular, além de contribuir na capacidade de invadir 

tecidos e de produzir metástases1.  

Nas últimas décadas, o câncer tem se destacado como um evidente problema de saúde 

mundial. Em 2018 foi estimado 9,6 milhões de mortes por câncer ao redor do mundo, sendo 

que destas, 432.242 foram devidas as neoplasias pancreáticas2. O que chama a atenção, é que 

no mesmo levantamento um total de 458.918 novos casos foram estimados para essa doença2, 

revelando a elevada mortalidade relacionada ao câncer de pâncreas. Essa neoplasia é uma das 

mais comuns do trato gastrointestinal, sendo a terceira causa de morte relacionada a câncer nos 

Estados Unidos3. 

A hipótese mais aceita para o surgimento dos carcinomas pancreáticos se baseia na 

precedência de lesões não invasivas, dentre as quais a neoplasia intraepitelial pancreática 

(NIPan) é a mais comum4. Tal hipótese é fortalecida com base em evidências genéticas, 

epigenéticas e na presença dessas lesões adjacentes aos carcinomas pancreáticos4. Outras lesões 

relacionadas ao surgimento dos carcinomas pancreáticos são a neoplasia mucinosa papilar 

intraductal (NMPI) e neoplasia mucinosa cística (NMC). 

O diagnóstico do câncer de pâncreas se dá através do estudo histopatológico de lesões 

encontradas nos exames de imagem. Destes, a ultrassonografia endoscópica, 

colangiopancreatografia por ressonância magnética e tomografia computadorizada são métodos 

que podem ser utilizados, sendo que a primeira apresenta maior sensibilidade para lesões 

pancreáticas sólidas, inferiores a 2 centímetros5. Contudo, esse diagnóstico não é tão simples, 

parte disso se deve ao fato de que o pâncreas é um órgão profundo, e uma grande quantidade 

de hiperplasia do tecido conjuntivo e reações inflamatórias são encontradas ao redor das lesões 

pancreáticas, fazendo com que os tecidos obtidos nem sempre sejam tumorais, dificultando 

assim a biópsia e a confirmação do diagnóstico6.  
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Quando diagnosticado, o único tratamento definitivo da neoplasia pancreática é a 

pancreatectomia (ressecção cirúrgica), em que apenas 15-20% dos pacientes são candidatos7 

por apresentar a doença localizada (T1N0M0).  Neste cenário, a taxa de sobrevida de pacientes 

diagnosticados com câncer de pâncreas é baixa, em média 9% relativa a 5 anos8. Esse valor 

sofre variações de acordo com os estágios da doença, sendo que na doença localizada (restrita 

ao pâncreas) é de 37%, na doença regional (envolvimento de linfonodos e estruturas próximas) 

é de 12%, e a doença distante (envolvimento de áreas distante ao pâncreas) é de 3%9. 

Revelando, deste modo, que em estágios iniciais a taxa de sobrevida é significativamente maior 

do que para estágios tardios. Assim, a elevada letalidade do câncer de pâncreas, próximo aos 

100%10, ocorre principalmente pela dificuldade em diagnosticar precocemente a doença.  

Em parte, tal dificuldade é devido à baixa especificidade dos sintomas e ausência de 

sinais patognomônicos. Sinais e sintomas como icterícia, náuseas, desconforto e dor abdominal 

em cinta e perda de peso são os principais, no entanto, são comuns a diversas patologias10. 

Neste sentido, o rastreamento para o câncer de pâncreas pode ser uma boa maneira de identificar 

e tratar lesões em estágio iniciais, assim como, lesões precursoras. Um consórcio (CAPS 

consortium) com especialistas, de diferentes países, se uniu para elaborar as diretrizes no que 

se refere ao rastreamento do adenocarcinoma ductal pancreático (ADP)11, que corresponde a 

85% dos casos relacionados ao câncer de pâncreas12. Em 2011, o grupo admitiu que o 

rastreamento na população geral não é recomendado, uma vez que o risco acumulativo da 

doença é baixo (1,3%) ao longo da vida, por outro lado, indivíduos considerados de alto risco 

devem ser rastreados anualmente, através da realização de ultrassonografia endoscópica ou 

colangiopancreatografia por ressonância magnética11,13. Em 2018, o CAPS consortium se 

reuniu novamente para discutir o manejo de pacientes com história familiar e risco aumentado 

para o câncer de pâncreas. Neste encontro, os especialistas decidiram por não alterar os 

objetivos de vigilância (identificar lesões precursoras displásicas de alto grau e câncer 

pancreático T1N0M0), porém houve consenso na decisão de que o rastreamento em pacientes 

de alto risco deve iniciar aos 50 anos ou 10 anos antes do parente mais novo com câncer de 

pâncreas14.  

Com relação aos fatores de risco a idade aparece como um dos principais fatores que 

contribui para o desenvolvimento do adenocarcinoma pancreático, afetando principalmente 

indivíduos a partir dos 60 anos15,16. Outros fatores de risco, sabidamente associados ao 

surgimento desta doença incluem: genética e/ou história familiar16,17, tabagismo18, pancreatite 

crônica19, sedentarismo20, obesidade20 e diabetes mellitus21.  
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O componente hereditário contribui com, e tem sido atualmente aceito como o 

principal fator para rastreamento e detecção do tumor em estágios precoces ou pré-malignos 

com custo-benefício11,14. Dentre as síndromes hereditárias que servem na estratificação de risco 

para o câncer de pâncreas estão pancreatite hereditária (que tem risco aumentado de 70 vezes)22, 

câncer colorretal não polipoide hereditário (com mutações associadas a síndrome HNPCC), 

câncer de mama e ovário hereditários (com mutações nos genes BRCA1, BRCA2), melanoma 

múltiplo atípico familial (com mutações no gene P16INK4A/CDKN2A), Peutz-Jeghers (com 

mutações no gene STK11/LKB1) e ataxia-telangectasia (com mutações no gene ATM)16,23.    

Dentre os fatores de risco modificáveis, o tabagismo é o mais importante, por aumentar 

em 25-35% o risco de desenvolvimento de câncer pancreático24,25. O tabagismo passivo 

também aumenta o risco em relação dose-dependente26. A pancreatite crônica decorre da 

inflamação prolongada somada a mutações somáticas ou hereditárias e potencializada pela 

exposição a toxinas como o álcool ou tabaco27. Somado a isso, a relação entre Diabetes mellitus 

(DM) e câncer de pâncreas já é conhecida há bastante tempo, entretanto, essa associação é 

bidirecional, pois o DM pode ser tanto um fator de risco para o desenvolvimento da neoplasia, 

quanto uma manifestação clínica do adenocarcinoma pancreático oculto28. Uma diferença 

importante é que o DM de longo prazo (com duração superior a 20 anos) é considerado um 

fator de risco, enquanto a síndrome paraneoplásica manifesta-se como o “New-onset Diabetes” 

(NOD) ou DM de início recente. Em pacientes com NOD, o rastreamento para câncer de 

pâncreas foi considerado econômico e acessível quando comparado ao câncer em outros órgãos 

sólidos, conforme revisado por Sharma e Chari (2018)28. Outro fator de risco é a obesidade 

(IMC maior do que 30) ou IMC elevado, devido as diversas condições associadas a própria 

obesidade como sedentarismo, dieta rica em gorduras, fatores genéticos e mediadores pró-

inflamatórios e carcinogênicos como as adipocinas, IGF ou VEGF29, bem como lesões pré-

cancerosas diretas (infiltrados de gordura e fibrose intralobular), que contribuem para a 

patogenia do câncer pancreático30.  

Apesar da prevenção ser muito discutida, os métodos de rastreamento disponíveis para 

o câncer de pâncreas são invasivos e de alto custo, entretanto, benéficos em populações 

selecionadas, com alto risco de desenvolver o câncer pancreático11,14. Estudos científicos bem 

elaborados e desenvolvidos com relação a outros fatores de risco, como, tabagismo, diabetes, 

obesidade, além de biomarcadores circulantes que predizem o risco futuro, podem ajudar a 

melhorar a estratificação de risco. Assim, considerando, que as diretrizes de 2013 não se 

alteraram significativamente até 2020 no que diz respeito a identificação de outros fatores de 

risco que possam contribuir no rastreamento de pacientes com risco de câncer de pâncreas, o 
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objetivo deste estudo foi sintetizar, por meio de uma revisão sistemática, os principais fatores 

de risco relacionados a neoplasia pancreática que possam futuramente ser considerados na 

identificação de pacientes com maior risco de desenvolvimento da doença e que possam ser 

rastreados, buscando estabelecer prevenção secundária e melhorar o prognóstico dos pacientes. 

 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Esta revisão sistemática foi conduzida de acordo com os itens de relatório preferenciais 

de diretrizes para revisões e meta-análises (PRISMA)31.  

 

2.1. Estratégia de pesquisa: 

 

O levantamento bibliográfico foi realizado nas bases de dados Pubmed e Lilacs para 

pesquisa em humanos publicados entre 1 de janeiro de 2014 e 30 de junho de 2019 na língua 

inglesa com os descritores em ciências da saúde: “pancreatic cancer” ou “pancreatic neoplasm” 

sempre combinados com “screening” e “risk factors”, utilizou-se tanto o descritor “neoplasm” 

quanto “cancer”, para evitar que alguma informação não fosse coletada, pois de acordo com a 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), são sinônimos. 

 

2.2. Critérios de inclusão e critérios de exclusão: 

 

Foram incluídos apenas estudos que retratam a relação dos fatores de risco e métodos 

de rastreamento da neoplasia pancreática. Estudos como ensaios clínicos, estudos 

comparativos, meta-análises e estudos de coorte foram incluídos, sendo que apenas estudos 

conclusivos foram selecionados. Estudos que retratam circunstâncias raras (exceções) da 

neoplasia pancreática, populações restritas, outras doenças além da neoplasia pancreática e/ou 

apenas métodos de rastreamento ou apenas fatores de risco, foram excluídos. Estudos, que não 

deram acesso ao texto completo e as duplicatas também foram excluídos.   

 

2.3. Coleta de dados: 

 

A busca e a seleção dos artigos foram realizadas por duas pesquisadoras 

simultaneamente (M.H.T e A.R), de forma independente e cega, posteriormente, verificadas 
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por uma terceira pesquisadora/orientadora (K.J.P.R.B), a fim de evitar divergências. Os títulos 

e resumos dos artigos foram lidos e de acordo com os critérios de inclusão e exclusão, os artigos 

foram selecionados para leitura de textos completos. A seguir, nós tabulamos os dados destes 

textos completos: autor, ano de publicação, nome do artigo, revista, resumo e base de dados.  

 

2.4. Avaliação da qualidade metodológica: 

 

A qualidade metodológica dos estudos foi avaliada usando uma ferramenta de 

avaliação publicada anteriormente (The Effective Public Health Practice Project (EPHPP))32. 

A avaliação da qualidade foi realizada por dois pesquisadores, com diferenças resolvidas 

através de discussão. Critérios utilizados para avaliar a qualidade metodológica dos estudos 

incluiu viés de seleção, desenho do estudo (incluindo randomização), controle de fatores de 

confusão, métodos de coleta de dados ofuscantes e o relatório de retiradas e desistências. As 

opções para cada pergunta foram "sim", "não" ou "não sei dizer".  Os estudos foram 

classificados como fortes (sem classificações fracas); moderado (uma classificação fraca); ou 

fraco (dois ou mais classificações fracas). 

 

 

3 RESULTADOS 

 

A pesquisa inicial a partir dos bancos de dados PubMed e Lilacs identificou 90 artigos. 

Após a leitura dos títulos e resumos, 65 artigos foram excluídos de acordo com os critérios 

definidos. Dessa forma, 25 artigos foram considerados elegíveis, sendo que 15 foram excluídos 

após a leitura do texto na íntegra. Os 15 artigos excluídos apresentaram uma ou mais das 

seguintes característica: população restrita, ausência de texto completo, pesquisa inconclusiva, 

estudo baseado em doenças pancreáticas diferentes da neoplasia pancreática ou em métodos de 

rastreio. Portanto, ao final, 10 artigos foram selecionados para compor essa revisão. 

 

Figura 1. Fluxograma de seleção dos estudos que compõem essa revisão. 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os estudos selecionados mostraram correlação positiva ou negativa dos fatores de 

risco com a recomendação para rastreamento do câncer de pâncreas. Dentre os fatores de risco 

apontados pelos estudos selecionados estão: Diabetes Mellitus 2, infecção por hepatite B, 

infecção por hepatite C, selênio sérico, proteína de ligação a vitamina D e concentrações séricas 

de 25(OH) D, genética e história familiar de neoplasia pancreática, câncer de pâncreas prévio e 

microbiota oral (Quadro 1).  

Cada um dos trabalhos selecionados foi cuidadosamente avaliado. Dos 10 artigos 

selecionados para compor essa revisão sistemática, 7 foram classificados como fracos, 3 foram 

classificados como moderados e 0 como fortes (Quadro 1). 

 

Quadro 1. Correlação entre fator de risco e a conclusão dos estudos selecionados 

acerca da necessidade de rastreamento. 
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Fator 
Correlação Classificação 

EPHPP 

Autor Ano 

Diabetes Mellitus 2 Positiva Fraco Mizuno S. et al.33 2017 

Infecção por hepatite 

B 

Negativa 
Moderado Krull Abe S. et al.34 

2016 

Infecção por hepatite 

C 

Negativa 
Moderado Krull Abe S. et al.34 

2016 

Selênio sérico 
Negativa 

Forte 
Chatterjee S, et 

al.35 

2019 

Leptina Sérica 

Positiva 

Forte 

Stolzenberg-

Solomon R.Z. et 

al.36 

2015 

Proteína de ligação a 

vitamina D e 

concentrações 

séricas de 25(OH) D 

Negativa 

Forte 

Piper M. R. et al.37 2015 

Genótipo 

Positiva Fraco Vasen H. et al.38 2016 

Forte Chen J. et al.39 2016 

Fraco Flores K. et al.40 2015 

Câncer de pâncreas 

prévio 

Positiva 
Fraco Jo J. H. et al.41 

2017 

Microbiota oral Positiva Forte Fan X. et al.42 2018 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

3.1. Diabetes Mellitus (DM): 

 

O estudo de Mizuno S. et al.33 foi considerado fraco de acordo com a classificação do 

EPHPP pelo seu desenho metodológico e por não descrever os indivíduos desistentes ou 

impossibilitados de participar da pesquisa. Essa coleta de dados demonstrou associação 

significativa entre Diabetes Mellitus (DM) e lesões císticas pancreáticas (LCP), consideradas 

precursoras do câncer de pâncreas. O estudo consistiu na análise de 5.296 indivíduos, 

submetidos a exames de imagem ressonância magnética. A presença ou ausência de LCPs foi 
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comparada com as características clínicas dos indivíduos. A investigação dos 5.296 indivíduos 

resultou em 13,7% de prevalência de lesões císticas pancreáticas. Dos indivíduos com DM (615 

pacientes, 11,6%), 18,4% apresentaram prevalência de LCP contra 10,5% que não 

apresentaram LCP, demonstrando significativa (<0,001) associação entre o a presença de lesões 

císticas pancreáticas e o DM. Outros fatores também observados por esse estudo foram: 

aumento da prevalência conforme o avanço da idade e em pacientes obesos – levando em conta 

parâmetros como índice de massa corporal e circunferência da cintura. 

 

3.2. Infecção viral: 

 

Com relação as infecções virais por hepatite B e C, o estudo de coorte de Abe et al.34 

acompanhou 20.360 participantes por 16 anos, neste período 116 pacientes foram 

diagnosticados com câncer de pâncreas, porém não foi encontrado associação significativa 

entre a presença de anticorpos anti-HBc e anti-HCV (marcadores de exposição aos vírus da 

Hepatite B - HBV e C – HBC, respectivamente) e o risco de câncer de pâncreas. Essa coorte 

foi considerada moderada na classificação EPHPP por não descrever os indivíduos desistentes 

ou impossibilitados de participar da pesquisa. 

 

3.3. Metabólitos: 

 

Nesta revisão destacamos os achados recentes da associação entre concentração sérica 

do selênio, da leptina e da proteína de ligação a vitamina D com o câncer de pâncreas 35-37. De 

modo interessante, os 3 estudos apresentados aqui foram conduzidos a partir do Prostate, Lung, 

Colorectal, and Ovarian Cancer Screening Study (PLCO). O PLCO  foi um grande estudo 

multicêntrico, onde cerca de 155.000 homens e mulheres com idades entre 55-74 anos foram 

acompanhamento por um período ≥ 13 anos, com intuito de verificar casos de câncer de 

próstata, pulmão, colorretal e ovário, se tratado, portanto, de um dos maiores estudo 

randomizados já existentes. 

Chatterjee e colaboradores35 investigaram a associação entre a concentração de selênio 

sérico e câncer de pâncreas. O estudo foi conduzido de acordo com Prostate, Lung, Colorectal, 

and Ovarian Cancer Screening Study (PLCO).  Para esse estudo foram selecionados 303 

indivíduos com neoplasia pancreática e 2 indivíduos controle para cada paciente com a 

neoplasia (606 indivíduos). Os participantes correspondiam em idade, sexo, raça e data da 

coleta da amostra de sangue. Os resultados obtidos foram de concentrações médias de selênio 
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sérico ligeiramente menores nos indivíduos com neoplasia pancreática (139.0 ng/ml) em 

relação aos controles (142.5 ng/ml). Com isso, o estudo não sustentou a hipótese de que os 

níveis séricos de selênio pré-diagnóstico estejam associados ao risco de câncer de pâncreas 

incidente.  

Stolzenberg-Solomon et al.36, em seu estudo de caso-controle, investigou a presença de 

associação entre a leptina sérica – adipocina envolvida na regulação metabólica, presente em 

maiores concentrações em indivíduos obesos – e o maior risco de câncer de pâncreas. Foram 

selecionados 731 pacientes com adenocarcinoma pancreático para compor o grupo casos e 909 

para compor o grupo controle, a partir de 3 diferentes coortes: Prostate, Lung, Colorectal, and 

Ovarian Cancer Screening Trial, the Alpha-Tocopherol, Beta-Carotene Cancer Prevention 

Study (ATBC), and the Cancer Prevention Study II Nutrition Cohort. O ATBC foi um estudo 

randomizado, duplo-cego, placebo controlado que acompanhou, por 5 a 8 anos, 29.133 

fumantes do sexo masculino com idades entre 50 e 69 anos para avaliar se alfa-tocoferol (50 

mg / dia) e suplementos de beta-caroteno (20 mg / dia) reduzem a incidência de câncer de 

pulmão e possivelmente outros tipos de cânceres. Por sua vez, o Cancer Prevention Study II 

Nutrition Cohort, inclui mais de 84.000 homens e 97.000 mulheres, sendo projetado para 

investigar a relação entre a dieta, estilo de vida e o câncer. O uso dos dados obtidos nesses 

ensaios clínicos randomizados é justificado pela ampla quantidade de participantes envolvidos, 

quantidade de informações disponíveis para controle de vieses e o longo tempo de 

acompanhamento, fatos esses que trazem maior veracidade ao fator pesquisado. 

De modo geral, os resultados obtidos evidenciaram a presença de associação entre o 

aumento da concentração de leptina sérica pré-diagnóstico e a neoplasia pancreática quando 

avaliada em acompanhamento de período superior a 10 anos. Essa associação pode ser 

obscurecida nos primeiros anos de acompanhamento devido ao emagrecimento provocado pela 

neoplasia em estágio subclínico, já que até mesmo pequenas reduções do peso corpóreo podem 

cursar com diminuição dos níveis de leptina sérica. 

O estudo de caso-controle alinhado à corte Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian 

Cancer Screening, conduzido por Piper MR. et al.37, não evidenciou associação entre a 

concentração sérica de proteínas de ligação a vitamina D (PLD) e o câncer de pâncreas. Esse 

trabalho envolveu 295 casos de adenocarcinoma pancreático e 2 controles para cada caso (590 

pacientes) que correspondiam em idade, sexo, raça e data da coleta da amostra de sangue.  

 

3.4. Genética e histórico familiar: 
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A associação entre câncer de pâncreas, genótipo e história familiar foi estudada, no 

período que se refere essa revisão, por Vasen et al.38, Chen et al.39 e Flores et al.40 

O estudo de Vasen H. et al.38 realizou vigilância através de exames de imagem em 411 

indivíduos assintomático portadores de algum fator de risco genético para a neoplasia 

pancreática, dos quais 178 possuíam mutação CDKN2A, 214 indivíduos com câncer 

pancreático familiar (CPF), 1 com mutação BRCA1, 12 com mutações em BRCA2 e 6 

indivíduos com mutação PALB2. O rastreamento detectou neoplasia em 13 dos 178 portadores 

da mutação CDNK2A (7,3%), com taxa de ressecção de 75% e a sobrevida em 5 anos de 24%, 

comprovando benefício do rastreio na expectativa de vida portadores dessa mutação. Entre os 

indivíduos com CPF, neoplasia pancreática foi detectada em 0,9%, valor próximo ao da 

população geral, e consequentemente, com benefício de rastreio menos evidente.  Por fim, 

apenas 1 dos portadores de BRCA2, aproximadamente 8,3%, apresentou adenocarcinoma 

ductal pancreático. Esse trabalho foi considerado fraco de acordo com a classificação EPHPP 

por possível viés na seleção da população a ser estudada, seu desenho metodológico e por não 

descrever os indivíduos desistentes ou impossibilitados de participar da pesquisa 

Já o estudo de Chen et al.39 teve como objetivo montar um painel de biomarcadores 

genético para o câncer de pâncreas com intuito de desenvolver estratégias para o rastreamento 

e diagnóstico precoce da doença, para isso, avaliou o DNA de 1.729 pacientes brancos não-

hispânicos auto-declarados, com diagnóstico recente e histopatologicamente comprovado de 

adenocarcinoma pancreático. A seleção dos genes a serem investigados, teve como base estudos 

encontrados na literatura que sugerem relação entre os tumores pancreáticos e os genes 

membros da via 3p12 – relacionados a supressão tumoral – e cromossomo 20q43,44,45. Chen et 

al.39   identificou oito polimorfismos de nucleotídeo único (SNP) nos genes da via 3p12 que 

foram associados ao risco de desenvolvimento em idade mais jovem da neoplasia pancreática. 

Em comparação com os participantes que não possuíam a mutação (média de diagnóstico de 70 

anos), os participantes que possuíam de 1-2 mutações apresentariam idade de diagnóstico de 64 

anos, enquanto os que possuíssem 3-4 e 5 ou mais apresentariam idade de diagnóstico de 63 e 

62 anos, respectivamente. 

Quanto a Flores K. et al.40, seu estudo foi realizado em 75 pacientes encaminhados para 

testes genéticos relacionados ao adenocarcinoma ductal pancreático devido a história pessoal 

(5 pacientes ou 7%) ou familiar (27 pacientes ou 36%) de ADP ou hipótese diagnóstica de 

pancreatite hereditária (43 pacientes ou 57%). Todos os pacientes com hipótese diagnóstica de 

pancreatite hereditária foram posteriormente reclassificados como portadores de pancreatite 

crônica. Desses pacientes, apenas 36 foram submetidos a testes genéticos, dos quais 11 (31%) 
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apresentaram mutação que contribui para o risco de PDAC, entre os quais 36% possuíam 

pancreatite crônica, 11% história familiar de ADP e 20% história pessoal de ADP. Os resultados 

obtidos evidenciaram benefícios na triagem genética de pacientes com hipótese diagnóstica de 

pancreatite hereditária, ou seja, em pacientes com pancreatite e história familiar da doença, 

desenvolvimento de pancreatite antes dos 30 anos e pancreatite idiopática. O estudo foi 

considerado fraco de acordo com a classificação EPHPP por apresentar possível viés na seleção 

dos participantes, por seu desenho metodológico e por não descrever adequadamente o processo 

de coleta de dados.   

 

3.5. Neoplasia anterior: 

 

O único estudo encontrado nessa pesquisa que traz como fator de risco para o ADP uma 

neoplasia anterior, foi realizado por Jo J. H. et al.41 em uma coorte com 1759 pacientes, 

comparando pacientes com câncer de pâncreas como primeiro câncer (1º ADP) e pacientes com 

câncer de pâncreas como segundo câncer primário (2º ADP), de acordo com um câncer 

diagnosticado anteriormente de origem diferente, pelo menos 6 meses antes do diagnóstico de 

ADP. O câncer anterior mais comum do 2º PDAC primário foi o câncer de estômago (20,0%), 

seguido do câncer de tireoide (19,1%), câncer de mama (17,3%), câncer de cólon (10,9%). Foi 

identificado que indivíduos com 2º ADP possuíam idade mais avançada ao diagnóstico, menor 

taxa de consumo de álcool, maior taxa de ressecabilidade e consequentemente, maior sobrevida, 

demonstrando a necessidade de rastreio para o 2º ADP. Esse trabalho foi considerado fraco pela 

classificação EPHPP por possível viés na seleção dos participantes e por não descrever 

adequadamente como foi realizado o processo de coleta de dados. 

 

3.6. Microbiota oral:   

 

Fan X. et al.42 em seu estudo de caso-controle, investigou a relação entre a microbiota 

oral e a neoplasia pancreática. Foram selecionados 361 pacientes com adenocarcinoma de 

pâncreas para compor o grupo casos e 371 pessoas para o grupo controle, obtidos através das 

coortes Cancer Prevention Study II e Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer Screening 

Trial. Os testes foram realizados a partir da coleta de amostras orais em busca do gene 

bacteriano 16S rRNA. Como resultado, foi evidenciado que o transporte de patógenos orais 

como Porphyromonas gingivalis e Aggregatibacter actinomycetemcomitans estão relacionados 

ao maior risco de câncer de pâncreas, enquanto que o filo Fusobacteria e seu gênero Leptotrichia 
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exerceriam efeito protetor para a doença. Esse trabalho foi hipotetizado através de estudos 

epidemiológicos presentes na literatura que demonstraram relação entre o aumento do risco de 

câncer de pâncreas e os patógenos presentes na microbiota bucal, porém sem associação 

direta46,47,48.  

 

 

5 DISCUSSÃO 

 

Esse estudo apontou que a literatura aborda diversos fatores de risco relacionados ao 

câncer de pâncreas, sendo que apenas alguns desses fatores são indicação para a realização de 

rastreamento.  Os artigos selecionados possuíam heterogeneidade quanto aos objetivos, 

desenho do estudo, características da amostra e instrumentos utilizados para avaliar esses 

fatores de risco, o que impediu a generalização dos resultados.  

O update de 2020 da American Gastroenterological Association Institute49 recomenda 

o rastreamento do câncer de pâncreas através de ressonância magnética ou ultrassom 

endoscópico, em familiares de primeiro grau de pacientes portadores de câncer de pâncreas com 

2 ou mais membros da família geneticamente afetados; pacientes com síndrome de Peutz-

Jeghers (SPJ), pancreatite hereditária, mutação nos genes CDKN2A, BRCA1, BRCA2, PALB2 

ou ATM, ou com 1 ou mais familiares de primeiro grau com câncer de pâncreas e síndrome de 

Lynch. Em geral, a triagem deve começar aos 50 anos ou 10 anos antes da idade de início do 

familiar afetado, no entanto, em pacientes com mutação CDKN2A e PRSS1 essa triagem deve 

começar aos 40 anos e aos 35 anos para os pacientes com SPJ49. 

Contudo, os benefícios do rastreamento permanecem controversos, visto que apenas 

10% dos pacientes dos pacientes sujeitos a triagem para neoplasia pancreática são 

diagnosticados com essa malignidade50. Isso pode decorrer da ausência de técnicas efetivas para 

o rastreamento, que sejam menos invasivas e possuam bom custo-benefício14.   Alguns autores 

sugerem que devido à baixa prevalência do câncer de pâncreas, os benefícios do rastreamento 

para indivíduos assintomáticos e de médio ou baixo risco são pouco evidentes, já que a 

possibilidade de resultados falsos positivos levaria a necessidade de mais exames diagnósticos 

com consequente aumento dos custos, complicações e sofrimento aos pacientes51. 

Os resultados deste trabalho apontam que a Diabetes Mellitus 2, o genótipo, o câncer de 

pâncreas prévio, a microbiota oral e a leptina sérica são fatores que se correlacionam 

positivamente com a neoplasia pancreática. Também indicaram que indivíduos com pancreatite 

hereditária ou história familiar da doença têm benefícios com a realização do rastreamento. 
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Essa investigação apontou que a literatura aborda diversos fatores que poderiam 

contribuir para o desenvolvimento da neoplasia pancreática, que são pouco discutidos, como 

infecções virais – hepatite B e C34 – e metabólitos como o selênio sérico44 e proteína de ligação 

a vitamina D45.  

Com relação a hepatite B e C, Krull Abe baseou seu estudo em resultados conflitantes 

obtidos por Xu JH. et al.52 e Chang MC53. A metanálise de Xu JH. et al.52, foi realizada através 

da coleta de dados de 8 estudos observacionais, e apresentou correlação positiva entre infecção 

crônica pelo vírus da hepatite B e C com a neoplasia pancreática. Por sua vez, Chang MC53 em 

seu estudo de caso-controle observou que a triagem para a presença de anticorpos contra os 

vírus da hepatite B e C não diferiu significantemente entre os 585 pacientes portadores de 

adenocarcinoma ductal pancreático (ADP) e os 1716 pacientes do grupo controle, 

demonstrando, portanto, correlação negativa entre os vírus da hepatite e o câncer de pâncreas. 

Entretanto, dado as contradições encontradas na literatura, reforça-se a necessidade da 

realização de estudos mais conclusivos relacionando as hepatites virais B e C com a neoplasia 

pancreática.  

Outro fator pouco explorado é o selênio sérico, pressuposto como agente protetor contra 

as neoplasias pancreáticas. Chatterjee S, et. al.35 analisou informações na literatura em relação 

a essa associação para o desenvolvimento de sua pesquisa retrospectiva. Apesar de estudos 

como a revisão sistemática de Bjelakovic G. et al.54 sugerirem que o selênio sérico pode reduzir 

o risco de cânceres gastrointestinais, muitos estudos tiveram qualidade metodológica limitada55, 

demonstrando a necessidade da realização de trabalhos que melhor sustentassem essa 

associação. 

Com relação a proteína de ligação a vitamina D, Piper M.R. et. al. encontrou associações 

inconsistentes na literatura entre os níveis de concentrações séricas pré-diagnósticas de proteína 

de ligação a vitamina D, 25 (OH) D – precursor da vitamina D – e o câncer de pâncreas56,57. 

Weinstein SJ et. al.58, por exemplo, concluiu que altos níveis da proteína de ligação a vitamina 

D poderia funcionar como fator protetor por diminuir a concentração circulante de 25 (OH) D, 

pressuposta como carcinogênica. 

Ademais, os resultados desse estudo demonstraram limitações, já que dentre os artigos 

selecionados foi notada a ausência de fatores comprovadamente associados ao câncer de 

pâncreas como o tabagismo, idade e o abuso de álcool59, em decorrência talvez, da restrição do 

período de publicação entre 1 de janeiro de 2014 a 30 de junho de 2019. Outro problema 

observado foi a pouca quantidade de estudos que correlacionavam cada fator de risco 
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individualmente ao rastreamento do câncer de pâncreas, já que para a maioria dos determinantes 

para neoplasia pancreática foi encontrado apenas um estudo correspondente. 

Por fim, apesar de os artigos selecionados apresentarem conteúdos relevantes para a 

busca de fatores de risco que possam contribuir para a identificação de indivíduos que obteriam 

benefícios com o rastreamento do câncer de pâncreas, os resultados não podem confirmar que 

as evidências apontadas sejam cientificamente relevantes. A avaliação da qualidade 

metodológica proposta pelo projeto EPHPP revelou que a maior parte dos artigos tem 

evidências científicas de qualidade limitada. 

Sendo assim, são necessárias novas pesquisas com desenhos de mais elevada qualidade 

metodológica, como ensaios clínicos randomizados controlados, que apresentem melhores 

evidências científicas relacionadas aos fatores de risco intimamente ligados ao 

desenvolvimento do CP e quais portadores desses fatores poderiam obter vantagens em realizar 

o rastreamento da neoplasia pancreática. 
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