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Tumores endócrinos 

Tumores exócrinos

Tumores pancreáticos exócrinos - classificação AFIP e WHO

Neoplasias benignas
Cistoadenoma seroso 

Lesões pré malignas
Neoplasia intraepitelial pancreática microscópica (PanIN)
Neoplasia intraductal papilar mucinosa (IPMN)
Neoplasia cística mucinosa (MNC)

Lesões malignas
Adenocarcinoma ductal (85%)
Neoplasia mucinosa papilar intraductal associada a carcinoma invasor (2-3%)
Neoplasia mucinosa cistica intraductal associada a carcinoma invasor (1%)
Neoplasia pseudopapilar sólida (≤ 1%)
Carcinoma de células acinares(≤ 1%)
Pancreatoblastoma (≤ 1%)
Cistoadenocarcinoma seroso (≤ 1%)

AFIP: Armed Forces Institute Of Pathology
WHO: World Health Organization

Tumores Pancreáticos



Mundialmente: 

4ª causa de morte por cancro

Representa apenas 3% dos novos casos de cancro: 280.000 novos casos/ano

Taxa de incidência anual: 8/100000 habitantes 

Previsível aumento de incidência 

Taxa de mortalidade  elevada (apenas 5,8% dos doentes sobrevive mais de 5 anos)

Europa: 

10º cancro mais frequente (2,6% dos cancros em ambos os sexos)

4ª causa de morte por cancro no homem e na mulher 

Previsível aumento da incidência

Observatório Europeu do Cancro (2012): 78.654 novos casos; 77.940  mortes nesse ano

Em 2014 ocorreram  82300 morte 

Idade mediana ao diagnóstico: homem 71 anos; mulher 75 anos

SEER - Surveillance Research Program, NCI,
Europen Cancer Mortality Predictions For The Year 2014;25: 1650-1656

Cancro do pâncreas - Epidemiologia



Tipos Histológicos

Carcinoma de células em anel de sinete

Carcinoma adenoescamoso

Carcinoma indiferenciado (anaplástico)

Carcinoma mucinoso não cístico 

 Cabeça (60-70%)

 Corpo (15-20%) 

 Cauda (5%)

 10 % envolvem difusamente o pâncreas

Localização 

Tumores exócrinos pancreáticos



Cancro do pâncreas hereditário (< 10%)
Cancro do pâncreas esporádico (> 80%)

Cancro do Pâncreas:

Factores de risco:

• Tabaco (risco relativo aumentado 1.74 vezes)

• Obesidade (BMI > 30 Kb/m2)

• Diabetes mellitus tipo 1 e 2 

• Dieta (consumo elevado de carnes vermelhas; baixo consumo de fruta e vegetais)

• Álcool 

• Café (?)

• Pancreatite crónica  não hereditária( 5% das neoplasias pancreáticas)

• Helicobacter pylori

• Hepatite B

• HIV

• Exposição:  pesticidas, benzenos, certas tintas, petroquímicos e β nafetilamina...

• Idade (pico de incidência: 65-75 anos)

• Género (predomínio no sexo masculino: 1,3/1)

• Raça (predomínio dos negros versus caucasianos)



Dependentes da localização:
• Astenia
• Perda ponderal
• Dor abdominal e/ou epigástrica
• Colúria
• Icterícia
• Náuseas 
• Vómitos
• Dor lombar
• Diarreia
• Esteatorreia
• Dispepsia
• Depressão
• Diabetes mellitus

Sintomas ao diagnóstico



Diagnóstico      

NCCN guidelines



Abordagem multidisplinar



• TC abdominal com fase arterial e venosa +pélvica + tórax
• RMN
• Ecoendoscopia

Limitada no diagnóstico de doença gânglionar
Valor no diagnóstico de invasão vascular e avaliação de ressecabilidade
Permite amostra tecidular

• Biópsia
Doente candidato a cirurgia sem tratamento prévio não necessita de biopsia

• Perfil analítico que incluí ca 19.9
Ca 19.9 está elevado em 80% dos doentes

- Falsos negativos: genótipo Le a-b- 7-8%
- Falsos positivos: colestase

• CPRE (colangiopancreatografia endoscópica retrógrada)
• PET CT: não por rotina 

Ponderar nos doentes de elevado risco de doença metastática como:
- Doença de ressecabilidade borderline
- Tumores primários grandes
- Gânglios regionais aumentados
- Ca 19.9 elevado
- Doentes sintomáticos

• Laparoscopia
Não por rotina
... 

Estadiamento:

Fundamental uma abordagem multidisciplinar



TUMOR PRIMÁRIO (T)

TX - tumor primário não pode ser avaliado
T0 - sem evidência de tumor primário
Tis - carcinoma in situ
T1 - tumor limitado ao pâncreas e ≤ 2 cm
T2 - tumor limitado ao pâncreas e > 2 cm
T3 - tumor que se estende além do pâncreas, não envolvendo o eixo celíaco ou a AMS
T4 - tumor que invade o eixo celíaco ou a AMS (tumor 1º irressecável)

GANGLIOS LINFÁTICOS REGIONAIS (N)

NX - gânglios linfáticos regionais não podem ser avaliados
N0 - gânglios regionais sem metástases
N1 - gânglios regionais metastizados

METÁSTASES À DISTÂNCIA (M)

M0 - sem metástases à distância
M1 - metástases à distância

AJCC: American Joint Committee on Cancer

Adenocarcinoma - Classificação TMN (AJCC 2010)



DE ACORDO COM A RESSECABILIDADE
- Doença ressecável (8%)
- Doença localmente avançada/ irressecável (27%)
- Doença metastática  (53%)

SOBREVIVÊNCIA AOS 5 ANOS
- 22%
- 9%
- 2%

Siegel R, et al. CA Cancer J Clin. 2012; 12:10-29

Estádio 0 Tis N0 M0

Estádio IA T1 N0 M0

Estádio IB T2 N0 M0

Estádio IIA T3 N0 M0

Estádio IIB T1-3 N1 M0

Estádio III T4 qqN M0

Estádio IV qqT qqN M1

Abordagem:

American hepato-pancretic-biliar Association (doentes M0):

• Tumores ressecáveis
• Tumores borderline para ressecabilidade
• Tumores irressecáveis

Estadiamento TMN (AJCC 2010)



Diferentes subtipos
A
 Encosto à AMS/eixo celíaco ≤ 180º
 Encosto ou Encastoamento (>180º) de um pequeno segmento da artéria 

hepática 
 Oclusão de um pequeno segmento da VMS, VP confluência da VMS-VP, sendo 
possível a resseção e reconstrução 
B 
 Suspeita de eventual doença extra hepática metastática; N1 conhecido 
C
 PS marginal (zubrod3); co- morbilidades severas

Diferentes definições
• American Hepato-Pancreato-Biliary Association (AHPBA) the Society for Surgery of

the Alimentary Tract (SSAT) and the Society for Surgical Oncology (SSO)
• MD. Anderson Cancer Center
• NCCN: Neoplasias ressecáveis que têm um elevado risco de margens 

microscopicamente de margens microscópicamente envolvidas 

Cancro do pâncreas - tumor borderline:
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