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1) OBJETIVOS

• OBJETIVO GERAL:

- Compreender o papel da quimioterapia como abordagem terapêutica no
tratamento do doente oncológico com neoplasia do pâncreas.

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar o impacto do tratamento com quimioterapia no quotidiano da
pessoa com o diagnóstico de neoplasia do pâncreas e sua família;

- Identificar a importância da quimioterapia como modalidade terapêutica,
identificando concomitantemente alguns dos principais protocolos a
mobilizar no tratamento do doente oncológico com neoplasia do pâncreas;

- Identificar os principais cuidados de enfermagem a mobilizar em cada
tratamento.



2) Introdução
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3) A pessoa com 
neoplasia do pâncreas

“O cancro do pâncreas é o tumor maligno do sistema digestivo com
pior prognóstico, com uma sobrevivência global aos 5 anos de
apenas 5%. A sua incidência tem vindo a aumentar, surgindo cerca de
280.000 novos casos por ano a nível mundial. Atualmente é a quinta
causa mais frequente de morte por cancro.”

• Estima-se que surjam 
anualmente em Portugal cerca 
de 1400 novos casos. 

• Ao diagnóstico cerca de 60% 
apresentam-se metastizados

• 20 a 25% apresentam doença 
localmente avançada 
(cirurgicamente irressecável).

• 15 a 20% são candidatos a 
tratamento cirúrgico. 

POÇAS & BISPO (SPG), 2017, pág. 23



4) A quimioterapia no doente 
com doença oncológica do foro 
digestivo: PÂNCREAS

ESTUDO 1 – CASO CLÍNICO

• DOENTE: sexo feminino, 54 anos, raça branca
• SINTOMATOLOGIA: dor abdominal 
• EXAMES AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO:  A ecografia revelou uma massa pancreática 

e formações nodulares hepáticas compatíveis com lesões secundárias - corroborado 
por tomografia computorizada

• DIAGNÓSTICO: ADC Pâncreas
• ESTADIAMENTO: critérios de irressecabilidade. Invasão dos vasos mesentéricos e do 

duodeno. 
• TRATAMENTO: Iniciou quimioterapia, verificando-se melhoria clínica progressiva –

GEMOX.
• RESPOSTA:  Após 7 ciclos de tratamento, não foi detectada lesão primitiva nem 

lesões secundárias - sugerindo resposta completa. 
• PLANO: Foi mantido esquema regular de quimioterapia, persistindo a remissão 8 

meses após a documentação da resposta completa.

Freire et al., 2007



4) A quimioterapia no doente 
com doença oncológica do foro 
digestivo: PÂNCREAS

ESTUDO 1 – REVISÃO SOBRE A EVIDÊNCIA DA QUIMIOTERAPIA NEO-
ADJUVANTE  EM NEOPLASIA DO PÂNCREAS

RESULTADOS:

• Relativamente ao carcinoma do pâncreas ressecável, a literatura não parece 
indicar benefício da terapêutica neoadjuvante relativamente à adjuvante. 

• Na doença localmente irressecável (e marginalmente ressecável), a literatura 
apresenta benefício na terapêutica dita neoadjuvante. Identifica-se em parte da 
amostra taxas de ressecabilidade até 33.2% em neoplasias previamente 
consideradas irressecáveis, após terapêutica neoadjuvante.

MEIRA, 2014



5) A pessoa com neoplasia do 
pâncreas na Fundação 
Champalimaud

Inclui todos os doentes com cancro do 
pâncreas: localmente avançado, 

metastático, ressecável e não ressecável.

Número de doentes que iniciaram 
tratamento no HD:



6) A QUIMIOTERAPIA como 
abordagem terapêutica à pessoa 
com neoplasia do pâncreas

Exemplos de PROTOCOLOS

• FOLFIRINOX

• Cisplatina + 5FU

• 5FU + Folinato de cálcio

• Gemcitabina

• Gemcitabina + Nab-Paclitaxel

• Capecitabina + Temodal

• Gemcitabina + capecitabina

• GEMOX

• Nal-irinotecano

• Nal-irinotecano + Fufol

• …



6) A QUIMIOTERAPIA como 
abordagem terapêutica à pessoa 
com neoplasia do pâncreas

FOLFIRINOX
(oxaliplatina, irinotecano, fluorouracilo, folinato de 

cálcio)

Indicações:

- ADC pâncreas metastático

Sobre o tratamento:

- 14/14 dias;

- Máximo de 12 ciclos ;

- Duração: 5 horas;

- Perfusão de Dx5% oxaliplatina e 
folinato de cálcio – em Y;

- 5Fu bólus + perfusão contínua para 
46 h.

Efeitos adversos:

- Neurotoxicidade dose limitante –
parastesias/disestesias  (grau I, II, III, 
IV);

- Disestesia laringeofaringea;

- Hipersensibilidade;

- Diarreia;

- Mielodepressão;

- Náuseas e vómitos;

- Mucosite.

FUNDAÇÃO CHAMPALIMAUD, 2017



6) A QUIMIOTERAPIA como 
abordagem terapêutica à pessoa 
com neoplasia do pâncreas

GEMCITABINA
Indicações:

-Cancro do pulmão de não pequenas 
células (CPNPC) isoladamente ou em 
combinação com cisplatina;

-Adenocarcinoma do pâncreas;

-Cancro da mama, em combinação 
com paclitaxel;

-Cancro do ovário, em combinação 
com carboplatina;

-Cancro da bexiga, em combinação 
com cisplatina.

Sobre o tratamento:

- Antimetabolito, análogo de citidina
– ciclo celular específico da fase S

- 14/14 ou de 21/21 dias

Efeitos adversos:

- Náuseas e vómitos (64%);

- Mucosite;

- Obstipação, diarreia;

- Mielodepressão. Neutropenia, 
anemia e trombocitopenia de grau 
III, IV;

-Síndrome gripal;

- Alopécia (14%);

-Rash (25%);

- Edema (20%)

FUNDAÇÃO CHAMPALIMAUD, 2017



6) A QUIMIOTERAPIA como 
abordagem terapêutica à pessoa 
com neoplasia do pâncreas

NAB-PACLITAXEL + GEMCITABINA

Indicações do Nab-
Paclitaxel:

- Carcinoma da mama

- Adenocarcinoma do 
pâncreas

- Cancro do pulmão de 
não-pequenas células

Em associação com 
gemcitabina:

- Adenocarcinoma do 
pâncreas

Sobre o tratamento:
A dose recomendada de Nab-
Paclitaxel em associação com 
gemcitabina é de 125 mg/m2 

administrada por via intravenosa 
durante 30 minutos nos Dias 1, 8 e 

15 de cada ciclo de 28 dias.

- A dose recomendada 
concomitante de gemcitabina é de 
1000 mg/m2 administrada por via 
intravenosa durante 30 minutos 
imediatamente após terminar a 
administração de Nab-Paclitaxel

nos Dias 1, 8 e 15 de cada ciclo de 
28 dias

- Efeitos adversos (em associação com gemcitabina)

- Sépsis, pneumonia, candidíase oral;
- Neutropenia, anemia, trombocitopenia, pancitopenia;
- Desidratação, anorexia, hipocaliemia, insónia, depressão;
- Neuropatia periférica I, disgeusia, cefaleias, tonturas, aumento da 
lacrimação;
- Insuficiência cardíaca congestiva, taquicardia, hipotensão, 
hipertensão;
- Dispneia, epistáxis, tosse, pneumonite;
- Náuseas, diarreia, vómitos, obstipação, dor abdominal, 
estomatite, obstrução intestinal, colite, xerostomia, colangite;
- Alopecia, erupção cutânea;
- Prurido, pele seca, afeção ungueal, rubores, artralgia, mialgia, dor 
óssea.

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2016/20161111136267/anx_136267_pt.pdf, acedido a 10/10/2017 



7) Conclusão
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