
Orlando Jorge Martins Torres
Professor Livre-Docente UFMA

Orlando Jorge Martins Torres
Professor Livre-Docente UFMA

Câncer do pâncreasCâncer do pâncreas



DiagnDiagnóósticostico

� A tomografia helicoidal com dupla fase é o melhor exame de imagem 
para diagnosticar e estadiar uma suspeita de carcinoma do pâncreas.
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UltraUltra--sonografiasonografia endoscendoscóópicapica

� Avaliação da lesão
� Extensão da lesão
� Biópsia
� Invasão vascular
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Marcador tumoralMarcador tumoral

CA 19-9                                  Média (U/ml)                            p

________________________________________________________
Lesão Ressecável                             386
Lesão Irressecável                          1568                         (<0,001)

Localmente avançada          1090                        (= 0,003)
Metastática                         2066                        (<0.001)
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� Metástase hepática / peritoneal
� Poupar laparotomia
� Neoplasia de corpo e cauda
� Ultrassonografia laparoscópica

VideolaparoscopiaVideolaparoscopia
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Mortalidade Ajustada entre Pacientes Submetidos a Ressecção Pancreática, 
de Acordo com o Volume Total de Cirurgias/Hospital

__________

Birkmeyer, et al. N Engl J Med 346 (15):1128, 2002

Volume cirVolume cirúúrgicorgico



TratamentoTratamento
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SobrevidaSobrevida

_____________
Wakeman CJ, et al. ANZ J Surg 74:941-944, 2004

ByBy--pass           sem intervenpass           sem intervençção             prão             próótese          Duodenopancreatectomia  tese          Duodenopancreatectomia  



Tratamento paliativoTratamento paliativo

Sobrevida de pacientes submetidos a métodos paliativos
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� A ressecção cirúrgica é o único tratamento potencialmente curativo 
para pacientes com câncer do pâncreas
� Aproximadamente 15% a 20% dos pacientes com adenocarcinoma do 
pâncreas apresentam doença ressecável no momento do diagnóstico
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� 70% a 80% dos pacientes desenvolvem icterícia obstrutiva 
durante o curso da doença:
Colangite 
Prurido
Má-absorção
Perda de peso
Disfunção hepática

� 10% a 20% desenvolvem sintomas de obstrução duodenal
� A paliação melhora a qualidade de vida 
� Principal foco no paciente irressecável
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� Dor
� Obstrução do trato digestivo (saída gástrica)
� Icterícia (obstrução biliar)
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� Percutâneo
� Endoscópico
� Cirúrgico
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Tratamento paliativoTratamento paliativo
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� 85-90% (> 80% no alivio da icterícia e do prurido)

� Morbidez colocação endoprótese 0-35% (significativa < de 10%)

� Quanto mais distal o tumor maior a possibilidade de sucesso;

� Lesões hilar – menor taxa de sucesso, maior risco de colangite.

___________

(Lai et al, 1994)

(Lichtenstein & Carr-Locke, 1995)

(Bosch et al, 1994).

Sucesso tSucesso téécnicocnico
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Duodenopancreatectomia paliativaDuodenopancreatectomia paliativa

� Ressecção R2 (tumor residual macroscópico)
� Irressecabilidade identificada após certa ressecção
� Ressecção por sangramento



� Lesão irressecável durante laparotomia
� Obstrução duodenal associada 
� Risco do procedimento cirúrgico 
� Tempo de sobrevida presumível
� Papel da videolaparoscopia
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QuestõesQuestões
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Cirurgia para Cirurgia para 
neo neo periampularperiampular
NN--759759

Outra neoplasia Outra neoplasia 
não de pâncreasnão de pâncreas
NN--401401

Neo de pâncreasNeo de pâncreas
comprovadocomprovado
NN--358358

LaparotomiaLaparotomia
ExploradoraExploradora
NN--329329

ByBy--pass diretopass direto
NN--14 14 
Duodenal tardioDuodenal tardio
NN--1515

RessecRessecçção  ão  
pancrepancreááticatica
NN--160160

DerivaDerivaçção ão 
Paliativa NPaliativa N--169 169 
(51,3%)(51,3%)

RessecRessecçção R0ão R0
NN--8080

RessecRessecçção R1ão R1
NN--8080

Localmente  Localmente  
irressecirressecáávelvel
NN--9090

MetMetáástasestase
NN--7979

Neoplasia Neoplasia periampularperiampular
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Pacientes para procedimento paliativo na laparotomia (96)
______________________________________________________________________

Biliar         Duodenal             Duplo          Não
______________________________________________________________________
N (%) 6 (6%)        40 (42%)         38 (39%)     12 (13%)
Idade  65               67                     61   63
Local avançada         4               24                     18                 2
Metástase                2               16                      20               10
Permanência (d)      12              13                      12               11
Complicações (%) 17              27                      24               17
Sobrevida (m) 5,0             5,6                     7,0             8,0
_______________________________________________

Cirurgia paliativaCirurgia paliativa



RecomendaRecomendaçções para drenagem paliativaões para drenagem paliativa

� A derivação cirúrgica deve ser preferida 
em pacientes com provável sobrevida maior 
que seis meses (Grau A)
� A derivação cirúrgica da via biliar deve 
ser realizada com o ducto biliar em 
preferência à vesícula (Grau B)
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� Prótese endoscópica em fase inicial
� Paliação duodenal com sucesso
� Curta hospitalização
� Baixa complicação
� Pequeno número de pacientes
� Sem evidências de melhores resultados
� Papel da cirurgia profilática
� Baixa necessidade
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ObstruObstruçção duodenalão duodenal
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Gastrojejunostomia
______________________________________________________________________

Sim (78)                Não (18)             p
______________________________________________________________________
Obstrução duodenal 0 (0%)                 2 (11%)            0,04
_______________________________________________

ObstruObstruçção duodenalão duodenal
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Drenagem duodenal paliativaDrenagem duodenal paliativa

� Associar o By-pass duodenal quando há obstrução 
não aumenta o risco operatório
� Aproximadamente 17% dos pacientes tratados por 
by-pass biliar isolado necessitará subsequentemente
de uma gastroenteroanastomose
� Gastrojejunostomia profilática diminui a incidência 
de obstrução gastroduodenal tardia
� A obstrução duodenal deve ser tratada 
cirurgicamente (Grau C)
� A derivação da obstrução duodenal deve ser usada 
durante a cirurgia paliativa (Grau B)
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Pacientes
______________________________________________________________________

Ressecção R1 (n-80)               By-pass  (n-90)
(localmente avançada)

______________________________________________________________________
Masc 33 (41)                             52 (58)
Fem 47 (59)                              38 (42)
Idade 63,6 (42,8-83,6)                    63,5 (32,7-77,2)
By-pass
Único                                                            13 (14%)
Duplo                                                           77 (86%)
_______________________________________________

Cirurgia paliativaCirurgia paliativa



� Taxa de sucesso superior a 90%
� Durabilidade superior à sobrevida
Sistemas de score
Resposta a proteina de fase aguda 1

� Necessidade de reintervenção 2

3% (0-16%) – Cirurgia
36% (28-43%) - Endoscopia

� Possibilidade de Obstrução
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Pacientes para prótese biliar endoscópica (96)
______________________________________________________________________

Sim (40)                 Não (56)
______________________________________________________________________
By-pass cirúrgico 20 (50%)                         24 (43%)
_______________________________________________

ObstruObstruçção biliarão biliar
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RecomendaRecomendaçções para uso de prões para uso de próótesetese

� A prótese endoscópica é preferível ao método 
transhepático (Grau A)
� A prótese plástica ou a metálica auto-expansiva 
são eficazes em alcançar drenagem biliar (A). A 
escolha depende de fatores clínicos, 
disponibilidade e experiência local (C).
� Se a prótese é colocada antes da cirurgia, deve 
ser plástica e por endoscopia. A prótese metálica 
auto-expansiva não deve ser utilizada em 
pacientes candidatos a ressecção (C).
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� Cirurgia
Melhor patência a longo prazo
Pacientes com estado geral bom 
(baixo risco)
Tumores menores
Pacientes com provável maior 
sobrevida média

� Prótese endoscópica
Menor complicação imediata
Tempo de tratamento curto
Tumores avançados
Alto risco de recorrência da icterícia
Risco de obstrução gástrica
Sobrevida maior que a patência do 
stent improvável

� Similar
Taxa de mortalidade em 30 dias
Tempo médio de sobrevida

Drenagem paliativaDrenagem paliativa



Cirurgia paliativa e videolaparoscopiaCirurgia paliativa e videolaparoscopia

� Não há dados demonstrando superioridade entre o 
procedimento laparoscópico ou aberto para a 
derivação biliar
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� O uso da prótese está claramente indicada para 
pacientes com significante comorbidade que são 
considerados inadequados para cirurgia e aqueles com 
doença disseminada comprovada. A obstrução 
gastroduodenal sintomática tem sido uma contra-
indicação relativa para o uso da prótese.

Tratamento paliativoTratamento paliativo
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� Não há vantagem da linfadenectomia alargada sobre a 
cirurgia padrão.
� A ressecção vascular ou pancreatectomia total pode ser 
necessária, porém não aumenta sobrevida.
� A duodenopancreatectomia pode ser realizada com ou 
sem preservação do piloro.

Tratamento curativoTratamento curativo



Tratamento Adjuvante

� SPAC TRIAL – 1, Randomisado

� 541 pacientes

� Quimio-radioterapia x Quimioterapia x Quimio-
radioterapia � Qumioterapia x Observação

� Follow up mediano – 47 meses

� Benefício em sobrevida mediana estatisticamente 
significante em favor da quimioterapia: 20,1 versus 15,5 
meses

____________
Chua Y J, et al. J Clin Oncol 23:4532-4537, 2005

DOENÇA RESSECÁVEL

QuimioterapiaQuimioterapia
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