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“Só a Cirurgia pode oferecer cura ou aumento significativo

das taxas de sobrevida”

(Apesar de t. sobrevida aos 5 anos de 4-20%)



Resseção Pancreática

< 5% mortalidade

35-60% morbilidade 



Que doentes operar?

Idade sem limite para a ressecção

Estadiamento TAC multicorte
RMN
Ecoendoscopia
Laparoscopia
PET





Tumor irressecável (estadio IV- M1)

Metástases à distância (Pulmão, Osso, Cérebro, Peritoneu)

Contraindicada 
a Resseção

Fígado considerar em casos muito selecionados











Tumor irressecável (localmente avançado- estadio III)

Tronco mesentérico portal ocluído (extenso, sem possibilidade de 
reconstrução)
Envolvimento circunferencial da AMS
Envolvimento da AH
Envolvimento do Tronco Celíaco

Contraindicada 
a Resseção







Tumor ressecável (estadio Ia,Ib,IIa,IIb)

Tronco mesentérico portal permeável

Plano peri arterial (AH, AMS, Tronco Celíaco) patente

IIb (N1)



Invasão Cólon, Estômago, 
Duodeno
Gânglios linfáticos regionais
Envolvimento da AGD

Sem contraindicação
para Resseção

TAC, RMN

Tumor ressecável (T3)







Pré operatório
TAC, RMN

Considerar Resseção?

Tronco mesentérico portal ocluído (comprometido  com possibilidade de 
reconstrução)
Envolvimento AMS < 180 º
Envolvimento limitado da AH com possibilidade de reconstrução



Tumor irressecável/metastático

Tumor ressecável

Cirurgia

T. paliativo

?Tumor  marginalmente ressecável





Critérios de ressecabilidade



Ressecção

R0- potencialmente curativa

R1- potencialmente curativa

R2- sobrevida semelhante a doentes não ressecados 





Estadiamento

Tamanho tumor
localização 
extensão local e relação com os vasos
doença metastática



Estadiamento

Tamanho tumor
localização 
extensão local e relação com os vasos
doença metastática





Estadiamento

Tamanho tumor
localização 
extensão local e relação com os vasos
doença metastática

















Avaliação pré operatória fiável

impacto na decisão terapêutica:

maximizar a sobrevida nos doentes candidatos a cirurgia

minimizar a morbilidade associada a laparotomias
desnecessárias ou a forte probabilidade de doença residual 



Tumor irressecável/metastático

Tumor ressecável

Cirurgia

T. paliativo

?Tumor  marginalmente ressecável



R0- potencialmente curativa
R1- potencialmente curativa
R2- sobrevida semelhante a doentes não ressecados 

Tumor  marginalmente ressecável ? Cirurgia



Borderline ressecáveis

Opções: 

Resseção primária

Resseção após Terapêutica neo adjuvante

avaliação equipa multidisciplinar





Borderline ressecáveis

QT c/s/RT   50% são operados

1-10% Recist

Recist é um fraco índice 

Folfirinox
Nab Paclitaxel/Gemcitabina

Ca 19.9



Borderline ressecáveis

TAC reavaliação 1% downstaging
19% progressão de doença
80% sem alterações

QT

Intra operatório 66% são ressecados
90% são R0





Pós QT/RT





Resseção vascular?

A resseção Portal ou VMS pode ser realizada sem significativo
impacto na morbilidade e mortalidade.

A sobrevida com resseção vascular é similar nalgumas séries;
reduzida noutras.

Doentes com infiltração limitada pode ser realizada resseção
segmentar ou parcial, promovendo uma Resseção R0

































Pós res. Vascular0



A resseção arterial:

Ainda não há consenso em relação à r. arterial:

Abutment < 180º AMS
Segmento curto de encasement da AH com possibilidade de
reconstrução

A sobrevida com resseção arterial é similar nalgumas séries;
reduzida noutras.



O único fator capaz de influenciar significativamente a morbilidade
e mortalidade em resseções pancreáticas, bem como melhorar

os resultados oncológicos, é a existência de Centros com grande
volume.

Se nos ressecáveis a cirurgia, seguida de terapêutica adjuvante
(QT c/s/ RT) , parece ser a que melhores resultados oferece, nos

marginalmente ressecáveis a experiência cirúrgica do Centro deve
definir os doentes que podem ser propostos para Cirurgia primária e

aqueles que podem beneficiar de terapèutica neo adjuvante, permitindo
um downstaging .



A invasão venosa não é uma contraindicação cirúrgica

Apesar de não existirem estudos randomizados, várias séries recentes suportam

a ressecção vascular venosa

A sobrevida é semelhante quando comparada com tumores no mesmo estadio

que foram submetidos a DPC sem ressecção vascular e superior em relação

a doentes propostos para tratamento paliativo

A ressecção venosa está associada a uma maior morbilidade

O aumento da mortalidade não é estatisticamente significativo 

A profundidade da invasão venosa altera significativamente a sobrevida

após ressecção com intuito curativo. 



A definição de tumor borderline ressecável é variável.

É a experiência e filosofia do Centro que define o que pode ser tratado com
Cirurgia primária ou com neo adjuvância.

Optando-se por tratamento neo adjuvante, o período não deve ser inferior
a 4 meses.

A avaliação imagiológica pós NA é na grande maioria dos casos semelhante 
à inicial.

Se estabilidade imagiológica a exploração cirúrgica deve ser realizada








