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Câncer de Pâncreas
Novas expectativas para o tratamento



Câncer de Pâncreas (Pancreatico)

O pâncreas é um órgão localizado atrás do estômago. Ele tem um for-
mato um pouco semelhante a um peixe com uma cabeça larga, corpo 
cônico e uma cauda estreita e pontuda.

O pâncreas contem 2 diferentes tipos de glândulas: 
Exócrina e Endócrina

Neste manual vamos falar de ccâncer de pâncreas exócrino. As glân-
dulas exócrinas produzem o “suco” pancreático, que é liberado para os 
intestinos. Este suco contem enzimas que auxiliam na digestão de gor-
duras, proteínas e carboidratos do alimento que você consome. Sem 
elas, alguns dos alimentos que você consome apenas passariam pelos 
seus intestinos sem serem absorvidos. As enzimas são liberadas em 
pequenos tubos chamados ductos. Esses pequenos tubos se fundem 
para formar ductos maiores que desembocam no ducto pancreático. 
O ducto pancreático se funde com o ducto biliar comum (o ducto que 
transporta a bile do fígado) e esvazia o suco pancreático no duodeno (a 
primeira parte do intestino delgado) na ampola de Vater. Mais de 95% 
das células no pâncreas são glândulas exócrinas e ductos.

Os cientistas ainda não sabem exatamente o que causa a maioria dos 
casos de câncer de pâncreas, mas eles descobriram diversos fatores de 
risco que podem fazer uma pessoa ser mais propensa a desenvolver 
esta doença. Uma pesquisa recente demonstrou que alguns desses fa-
tores de risco afetam o DNA das células do pâncreas, o que pode resul-
tar no crescimento celular anormal e causar a formação de tumores.

Você pode diminuir o risco de câncer colorretal prevenindo os fatores de 
risco. Mas os fatores de risco não nos dizem tudo. Apresentar um fator 
de risco, ou mesmo vários, não significa que você terá a doença, mas 
vale lembrar que há riscos que você pode controlar, tais como:

Alimentação, dieta e exercícios físicos

A Sociedade Americana de Oncologia recomenda que, durante toda a 
vida, as pessoas mantenham um peso saudável, com uma dieta balan-
ceada e atividade física. 

Como o câncer de pâncreas é tratado?
 
Os 3 principais tipos de tratamento para câncer de pâncreas exócrino são 
a cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Dependendo do estágio do cân-
cer, alguns desses tratamentos podem ser combinados. Os tumores do 
pâncreas endócrino também são tratados com esses 3 tipos de terapia. 
Além disso, os medicamentos (além da quimioterapia) podem ser úteis.

Cirurgia para câncer de pâncreas

Existem 2 tipos gerais de cirurgia utilizados para o câncer de pâncreas:

• Cirurgia potencialmente curativa é utilizada quando os testes de ima-
gem sugerem que é possível remover todo o câncer.

• Cirurgia paliativa pode ser realizada se os testes de imagem mostrarem 
que o tumor está muito espalhado para ser completamente removido. Ela 
é realizada para aliviar os sintomas ou para prevenir determinadas com-
plicações, como um ducto biliar ou trato intestinal bloqueado.

Diversos estudos demonstraram que a remoção de somente parte do 
câncer não auxilia os pacientes a viver mais. A cirurgia para câncer de 
pâncreas é uma das operações mais difíceis que um cirurgião pode fazer. 
Ela também é uma das mais difíceis para os pacientes. Pode haver compli-
cações e os pacientes podem levar várias semanas para se recuperar. Os 
pacientes precisam pesar os potenciais benefícios e riscos dessa cirurgia 
cuidadosamente.

Quimioterapia para câncer de pâncreas exócrino

A quimioterapia pode ser utilizada em qualquer estágio do câncer de pân-
creas. Ela é comumente utilizada quando o câncer é avançado e não pode 
ser removido completamente com a cirurgia. A quimio também pode ser 
utilizada após o câncer ter sido removido com a cirurgia para tentar ma-
tar qualquer célula cancerígena que tenha ficado para trás, (mas que não 
pode ser vista). Este tipo de tratamento é denominado tratamento adju-
vante. Ele reduz as chances do câncer retornar. A quimio também pode 
ser administrada antes da cirurgia para tentar encolher o tumor. Isto é 
conhecido como tratamento neoadjuvante.

Quimioterapia para câncer de pâncreas exócrino

A quimioterapia também pode ser administrada antes da cirurgia para 
tentar encolher o tumor. Isto é conhecido como tratamento neoadju-
vante. Quando a quimio é administrada juntamente com a radiação, 
ela pode auxiliar a radiação a funcionar melhor. Isto, conhecido como 
quimiorradiação ou quimiorradioterapia, apresenta mais efeitos colate-
rais graves.

A gencitabina é o medicamento quimioterápico utilizado com mais 
frequência para tratar o câncer de pâncreas. Outro medicamento 
comumente utilizado é 5-fluoruracila (5-FU). Algumas vezes, outros 
medicamentos podem ser utilizados juntamente com a gencitabina ou 
5-FU, como a cisplatina, irinotecano (sem registro no Brasil), paclitaxel, 
docetaxel, capecitabina ou oxaliplatina.

O câncer de pâncreas geralmente é diagnosticado em um estágio 
tardio, após o tumor ter avançado para outros órgãos, muitas vezes 
não mais podendo ser cirurgicamente removido. Nestes casos e em 
situações em que o câncer tenha progredido após uma cirurgia, opções 
como o Abraxane®- placitaxel ligado a albúmina  - podem ajudar a pro-
longar a vida dos pacientes. 

E 2013, O Food and Drug Administration, dos Estados Unidos, ampliou 
os usos aprovados do Abraxane® (partículas de paclitaxel ligadas a pro-
teínas para preparação de uma suspensão injetável, com administração 
gota a gota em uma veia) para o tratamento de pacientes com câncer 
de pâncreas metastático em estágio final. Mas o medicamento ainda 
não esta registrados nos órgãos de regulamentação do Brasil. 

A quimioterapia com o Abraxane® pode retardar o crescimento de 
certos tumores e se destina a ser utilizado com a gemcitabina, em pa-
cientes com câncer de pâncreas que se espalhou para outras partes do 
corpo.

Para mais informações consulte o site do Instituto Espaço de Vida.
A informação contida neste material está disponível com objetivo 

estritamente educacional e em hipótese alguma pretende substituir a 
consulta médica, a realização de exames e ou o tratamento médico. 


