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1. RESUMO 

 O câncer de pâncreas é um tumor agressivo, de difícil detecção e seu 

tratamento só é eficaz na fase inicial. O objetivo deste estudo é mostrar a 

importância de realizar o diagnóstico precoce da doença. As principais formas de 

diagnósticos são: exames laboratoriais, avaliação dos marcadores tumorais (CEA e 

CA19-9) e exames de imagem. Quando os pacientes apresentam sintomas, o tumor 

já está em um estágio avançado, por isso é proposto um acompanhamento dos 

pacientes com alto fator de risco, deve-se avaliar os valores dos marcadores CEA e 

CA19-9 e realizar uma ecoendoscopia periodicamente, pois é o melhor método de 

imagem para identificar tumores menores que 3 cm.  

2. INTRODUÇÃO 

O adenocarcinoma ductal pancreático (ADP) representa 90% dos casos de 

neoplasias malignas do pâncreas. No mundo, cerca de 213.000 óbitos por ano são 

atribuídos a essa patologia, nesse tipo de câncer a taxa de incidência da doença 

apresenta-se em um valor próximo da taxa de mortalidade, esse valor se dá pela 

dificuldade de um diagnóstico rápido. (HRUBAN et al, 2007). 

O pâncreas é uma glândula de secreção mista, que apresenta função 

endócrina e exócrina. Anatomicamente pode ser dividido em cabeça, colo, corpo e 

cauda (DANI; CASTRO, 1993). 

Por apresentar-se em posição retroperitonial torna-se uma glândula de difícil 

visualização e na fase inicial os pacientes normalmente são assintomáticos, tais 

fatores dificultam o diagnóstico precoce do tumor. Quando os pacientes são 

sintomáticos podem apresentam dor abdominal, perda de peso, fraqueza, diarréia e 

icterícia (MACHADO et al, 2002). 

3. OBJETIVO 

  O objetivo deste estudo é mostrar a importância de diagnosticar 

precocemente o câncer de pâncreas, relatando as melhores formas de diagnóstico.  

4. METODOLOGIA 

  Trata- se de uma revisão bibliográfica realizada a partir de dados obtidos 

através de pesquisas no PubMed, Scielo e Bireme, utilizando como palavra chave: 

“pâncreas”, “adenocarcinoma” e “diagnóstico câncer pâncreas”. 



 

5. DESENVOLVIMENTO 

 Quando o ADP é detectado precocemente o tratamento envolve procedimento 

de ressecção cirúrgica completa com objetivo de remoção do tumor. O diagnóstico 

tardio dificilmente possibilita a cura, devido ao tamanho do tumor e aos processos de 

metástases, nesses casos o tratamento é apenas paliativo, através de 

quimioterapia/radioterapia (NOBESCHI; BERNARDES; FAVERO, 2012). 

 Existem diversos fatores de risco para o câncer de pâncreas, o principal 

envolve a idade avançada dos pacientes, onde 80% deles possuem mais de 60 

anos. O tabagismo aumenta em até 5 vezes a chance do aparecimento do ADP. Os 

fatores mais preocupantes envolvem a pré-disposição genética (onde há casos da 

doença na família) e os indivíduos com pancreatite crônica ou hereditária, nessas 

condições a probabilidade de desenvolver a doença é superior a 10 vezes. Em 

casos de alto risco é importante realizar um acompanhamento dos pacientes 

(SERRANO,2010). 

 Para realizar o diagnóstico dos ADPs são necessários exames laboratoriais, 

avaliação dos marcadores tumorais e a utilização de exames por imagem para 

confirmação. Os exames laboratoriais apresentam, na maioria das vezes, níveis 

elevados de bilirrubina total, fostafase alcalina e pequenas alterações dos níveis das 

transaminases hepáticas. 

 Os marcadores tumorais são importantes para o diagnóstico de câncer, pois 

quando em concentrações alteradas, podem indicar crescimento de células 

neoplásicas. O marcador antígeno carcinoembrionário (CEA) mostrou-se capaz de 

identificar quase metade dos indivíduos com adenocarcinoma pancreático, mas não 

é utilizado como diagnóstico. O antígeno de hidrato de carbono 19-9 (CA 19-9) é o 

marcador mais utilizado para auxiliar no diagnóstico, mostrando-se elevado em 

cerca de 80% dos pacientes com ADP (YEO, 2002). 

 Os métodos de imagem mais utilizados para o diagnóstico são: a 

ultrassonografia (US), a ressonância magnética (RM) e a tomografia 

computadorizada (TC), porém não apresentam bons resultados em casos onde os 

tumores são menores que 1 cm. O principal método é a TC, além de identificar 

melhor o tumor é capaz de mostrar se há presença de metástases. 

 A colangiopancreatografia endoscópica retrógrada (CPER) auxilia nos casos 

onde há lesões obstrutivas e detecta de 60% a 90% das massas pancreáticas, 



podendo diferenciá-las em benignas ou malignas em 75% dos casos. A 

ecoendoscopia (EE) é o melhor método em casos onde o tumor apresenta-se em 

estágio inicial (menor que 3 cm), sendo capaz de detectar 96% dos ADPs que não 

foram possíveis visualizar nas demais técnicas (ARDENGH; COELHO; OSVALDT, 

2008). 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O diagnóstico do ADP em fase inicial torna-se difícil devido a localização do 

pâncreas e a falta de sintomas nos pacientes, porém a identificação do tumor em 

fase inicial permite a remoção através de cirurgia. Quando diagnosticado 

tardiamente o tratamento é realizado apenas com intuito de amenizar os sintomas e 

melhorar a qualidade de vida, pois não há como remover por completo o tumor. 

 Por ser um câncer agressivo, os pacientes que apresentam um alto fator de 

risco devem realizar exames de acompanhamento para facilitar o diagnóstico do 

câncer em sua fase inicial. Devem-se observar os valores dos marcadores tumorais 

e realizar uma ecoendoscopia em determinados períodos para monitoração. 
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