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Doentes com patologia…
•Gástrica

•Hepatobiliopancreatica
•Colo-rectal

• Acompanhamento pré e pós-cirúrgico
• Consulta pré-quimioterapia + Follow-up`s
• Controlo sintomático
• Estomaterapia
• Apoio à consulta médica
• Presença na reunião multidisciplinar

O Papel do enfermeiro na Unidade de Digestivo

Hospital de Dia

Serviço de Radioterapia

Serviço de Internamento

Hospitalização Domiciliária

Outras instituições externas 



Duodeno-
Pancreatec-
tomia

Quimioterapia Controlo 
sintomático

Radioterapia ?

Cancro de Pâncreas – Que Abordagens ?



Radioterapia: 
Enquadramento Geral



radiação ionizante 

raio-X

Destruir ou impedir o crescimento das células

 Pré-operatório,
 Pós-operatório, 
 Tratamento único
 Associado ou não a outras 

modalidades entre as quais a 
quimioterapia.

acelerador linear

• reduzir o volume de um tumor
• Alivio sintomatológico



Radioterapia Externa 3D conformacional

Radioterapia de Intensidade Modelada – IMRT

Braquiterapia com alta taxa de dose

Radioterapia Esteriotáxica extracraniana - SBRT

Radioterapia: Modalidades

Radioterapia de dose única - SD-IGRT
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Radioterapia: 
No tratamento  do Cancro do Pâncreas



NEOADJUVANTE

Radioterapia Isolada ?

• “Sobrevida semelhante ao grupo submetido apenas a 
cirurgia e maior taxa de metastização à distância”

Radioquimioterapia com 5-Fluorouracilo?

Radioquimioterapia com gemcitabina?

Tumor Ressecável

“sobrevidas médias de aproximadamente vinte
meses, não se mostrando portanto superiores
aos estudos em que foi realizada cirurgia
primária seguida de terapêutica adjuvante”



NEOADJUVANTE

Tumor Borderline
“…grande parte dos estudos evidenciam benefícios da 

inclusão da terapêutica neoadjuvante (QRT) no 
tratamento destes doentes”

“uma meta-análise publicada em novembro de 2013 
avaliou cento e oitenta e dois pacientes, com 

neoplasias marginalmente ressecáveis sujeitos a 
terapêutica neoadjuvante. Verificou- se uma taxa de 

ressecabilidade de 55,2%, com uma taxa de ressecção 
R0 de 83%”

Meira, 2014

“…a compreensão atual sobre a biologia 
do cancro do pâncreas sugere que esta 
estratégia pode ser útil. Estão 
atualmente em curso vários ensaios para 
analisar esta estratégia.”

Guidelines ESMO



ADJUVANTE “Radiation might be given after surgery (known as 
adjuvant treatment) to try to lower the chance of 
the cancer coming back. The radiation is typically 
given along with chemotherapy, which is together 
known as chemoradiation or chemoradiotherapy”

American Cancer Society

“Atualmente, não há provas de que a quimio-
radioterapia seja melhor do que a quimioterapia 
isolada, por isso apenas deve ser efetuada em 
ensaios clínicos”

Cancer of the pancreas: ESMO Clinical Practice
Guidelines

289 doentes 
com C. Pancreas

Ressecável

QT 5-
FU/leucoverrina

 Sobrevida 

A associação de 
RT reduziu 
Sobrevida

European Study Group for 
Pancreatic Cancer (ESPAC-1)



QT adjuvante 
+

QRT

Radiation Therapy Oncology Group  (RTOG)

ADJUVANTE

no entanto…
“after resection with 

microscopically positive 
margins (R1) and/or node-

positive disease after 
completion of 4 to 6 
months of systemic 
adjuvant chemotherapy
as outlined in 
recommendation “

ASCO 2016

• Actualmente está a ser conduzido um ensaio  
para avaliar a vantagem da soma da QT/RT à QT 

“QRT adjuvante pode ser também sugerida se 
a análise do tumor em laboratório mostrar que 
o tumor não foi removido na sua totalidade”

Cancer of the pancreas: ESMO Clinical Practice
Guidelines



• Não ressecáveis pós quimioterapia
• Sem evidencia de doença sistémica

Tumor localmente avançado

SBRT (Stereotactic Body Radiation Therapy)

• first-line chemotherapy is completed 
or terminated because of disease 
progression or toxicity; 

• ECOG PS of ≤ 2;
• an adequate comorbidity profile, 

including adequate hepatic and renal 
function and hematologic status; 

• patient preference
ASCA 2016

Efeitos Secundários:
Toxicidade Gastrointestinal 
•Anorexia
•Náusea
•Vómito

A maioria dos tumores  são da cabeça 
do pâncreas, havendo uma relação 
muito próxima com o duodeno

Complicações:
•Úlceras Gastrointestinais
•Perfuração
•Hemorragia

Murphy J. 2010



Doença Avançada/Metastizada

Controlo Sintomático 

é recomendada para paliação de dor com 
origem em invasão do tronco celíaco

Radioterapia de dose única - SD-IGRT

• Sr. A.; 81 anos
• ADC pancreas em 2011
• 2011  - Cirurgia
• 2012 –Recidiva (pulmonar e 

abdominal)
DOR INTENSA a nivel lombar esq.  

Invasão do plexo celiaco
• IGRT lesões abominais

“Durante 4/5 dias tive muito mal, mas 
depois nem acreditava que a dor tinha 

desaparecido” sic
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Abordagem
Multidisciplinar

Opção 
terapêutica 
discutivel

Pessoa Família
Contexto

Gestão de 
expectativas

/Promoção de 
Esperança

Conclusão
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