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RESUMO 

Este trabalho se propõe a revisar a literatura sobre o tratamento dos paciente com tumores pancreáticos com                 
conduta de tratamento definidos por equipe multidisciplinar. Sabidamente paciente avaliado em conjunto por             
cirurgiões, oncologistas clínicos e radioterapeutas, além de radiologistas e nutricionistas podem se beneficiar e              
ter um ganho no seu tratamento que se reflete na sobrevida global. O serviço multidisciplinar de oncologia do                  
HMAPA conta com todos estes especialistas que vem ao longo dos anos adquirindo expertise no tratamento                
desta doença tão mortal, demonstrando que é possível usar esta estratégia em hospitais Militares.  
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ABSTRACT 

This paper presents the pancreatic cancer treatment review managed by multidisciplinary team. We all know               
that patients with pancreatic cancer who are evaluate by surgeon, clinical oncologist and radiotherapeut              
besides the radiologist and nutritionist could have a better results in overall survival. The Oncology               
multidisciplinary Team has all this specialists who are acquiring knowledge and expertise on the treatment of                
this mortal disease, showing that it is feasible use this strategy on Military Hospital.  
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1. INTRODUÇÃO 

Historicamente as neoplasias exócrinas de pâncreas são conhecidas por seu          

diagnóstico tardio e limitação de tratamento. O câncer de pâncreas mais comum é             
do tipo adenocarcinoma (que se origina no tecido glandular), correspondendo a 90%            

dos casos diagnosticados. A maioria dos casos afeta o lado direito do órgão (a              
cabeça). As outras partes do pâncreas são corpo (centro) e cauda (lado esquerdo).             

diagnostico tardio favorece com que os tumores estejam em um estancamento mais            

avançado.No Brasil, é responsável por cerca de 2% de todos os tipos de câncer              
diagnosticados e por 4% do total de mortes causadas pela doença. A única             

possibilidade de cura era em pacientes em que se identificava de forma casual o              
tumor ainda em estágios iniciais e se dispunha apenas de cirurgia como tratamento             

efetivo. Com os avanço dos antineoplásicos e após múltiplas tentativas de oferecer            

tratamentos quimioterápicos, foi identificada maior ação de alguns protocolos,         
especialmente FOLFIRINOX, com ação na redução do volume tumoral desta          

neoplasia. A redução dos tumores pode fazer com que ocorra um “downstaging"o            
que faz com que equipes experientes possam propor cirurgia com intuito curativo            

aos pacientes. 

O diagnóstico de neoplasia de pancreas é mais comum a partir dos 60. e              
raramente acomete pessoas com menos de 30 anos. Segundo a União Internacional            

para o Controle do Câncer (UICC), os casos de câncer de pâncreas aumentam com              
o avanço da idade: de 10/100.000 habitantes entre 40 e 50 anos para 116/100.000              

habitantes entre 80 e 85 anos. A incidência é mais significativa no sexo masculino              

(inca.org).  

Dentre os fatores de risco, podemos identificar os do tipo hereditário e os não              

hereditário. Os fatores de risco hereditário correspondem a apenas 10 a 15% dos             
casos. Os fatores hereditários mais comum são as seguintes síndromes genéticas:           

cancer de mama e ovário hereditários associados aos genes BRACA 1 e 2 e PALB2,               

síndrome de Peutz-Jeghers e síndrome de pancreatite hereditaria. nos fatores de           
risco não hereditários destacamos os seguintes: tabagismo, obesidade,        

sedentarismo, diabete mellitus e pancreatite crônica não hereditária. Exposição a          
solventes, alguns produtos químicos e agrotóxicos também estão relacionadas ao          

aumento do risco do desenvolvimento desta doença.  
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Importantes modificações foram realizadas na 8ª edição do AJCC publicada          
em 2017. A categoria T1 foi subdividida em 3 grupos de acordo com o tamanho do                

tumor, separando o tumor ≤ 0,5 cm considerado minimamente invasivo e com            
melhor prognóstico. As categorias T2 e T3 não levam em consideração a extensão             

extrapancreatica- e sim o tamanho do tumor, sendo este um critério mais objetivo.             

Foi retirado o termo ressecabilidade do estadiamento. O T4 agora é definido como             
invasão arterial ou do eixo do plexo celíaco, independentemente do tamanho. Como            

última modificação, estratificou-se o número de linfonodos positivos entre menor ou           
maior do que 3, pois se trata de um fator prognóstico importante. Segundo dados do               

Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER), a sobrevida mediana baseada          

nesse novo estadiamento é de 38, 24, 18, 17 e 14 meses nos estádios IA, IB, IIA, IIB                  
e III, respectivamente [Ann Surg Oncol 24:2023, 2017]. O termo câncer de pâncreas             

exócrino se refere ao adenocarcinoma ductal de pâncreas (e seus subtipos), que é o              
tipo histológico mais comum (90% dos casos). Inicialmente o tumor de pâncreas            

deve ser classificado como lesão “ressecável” ou “irressecável”, já que a           

ressecabilidade é a condição de maior relevância prognóstica quanto à sobrevida           
global (SG) – até 20% em 5 anos versus < 1% em 5 anos, respectivamente. Um                

estudo de coorte longitudinal usando dados coletados do National Cancer Database           
(NCDB) americano relatou sobrevida em 10 anos ou mais em apenas 431 de 11.081              

(3,9%) indivíduos com adenocarcinoma ductal de pâncreas. Nos preditores de          

sobrevida no longo prazo incluíram-se ausência de envolvimento linfonodal, uso de           
terapia adjuvante, estádio T mais precoce, idade mais jovem (50-60 anos) e um             

tumor bem diferenciado, completamente ressecado e com margem cirúrgica         
negativa [JAMA Surg 150:701, 2015]. Está estabelecida na literatura a denominação           

tumor borderline, tratando-se de lesões que, apesar de consideradas ressecáveis do           

ponto de vista técnico, apresentam risco alto de ressecção incompleta. Nomograma           
desenvolvido pelo Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC) prediz a         

sobrevida de pacientes com câncer de pâncreas em 1, 2 e 3 anos (www.mskcc.org)              
[Ann Surg 240:293, 2004]. Na maioria, essas lesões são localizadas na cabeça do             

pâncreas. Lesões no corpo ou na cauda em geral se apresentam em fases mais              

avançadas e são comumente irressecáveis. 

O estancamento está convencionado da seguinte maneira: 

TX: tumor primário não avaliável; T0: sem evidência de lesão primária; Tis:            

carcinoma in situ, inclusive PanIn III (pancreatic intraepithelial neoplasia), neoplasia          
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mucinosa papilar intraductal com displasia de alto grau, neoplasia tubulopapilar intraductal           

com displasia de alto grau e neoplasia mucinosa cística com displasia de alto grau; T1: tumor                

limitado ao pâncreas e ≤ 2 cm, subdividido em T1a: tumor ≤ 0,5 cm; T1b: tumor > 0,5 e < 1                     

cm e T1c: tumor > 1 e ≤ 2 cm; T2: > 2 e ≤ 4 cm; T3: tumor > 4 cm; T4: tumor invade o                          

tronco do plexo celíaco, artéria mesentérica superior e/ou artéria hepática comum,           

independentemente do tamanho. NX: linfonodos regionais não avaliáveis; N0: sem metástases           

em linfonodos regionais; N1: metástases em 1-3 linfonodo(s) regional(is); N2: metástases em            

≥ 4 linfonodos regionais. MX: metástase à distância não avaliável; M0: sem metástase à              

distância; M1: com metástase à distância. 

 

O agrupamento por estadios é o seguinte: 
0: TisN0M0; IA: T1N0M0; IB: T2N0M0; IIA: T3N0M0; IIB: T1-3N1M0; III:           

T1-T3N2M0 ou T4qqNM0; IV: qqTqqNM1. 
Quanto mais avançado o estadiamento, menor é a chance de cura e a             

sobrevida global. Daí a importância do “downstaging" obtido com o tratamento           

quimioterapia neoadjuvante.  
 

 

1. PROBLEMA 

O tratamento a ser realizado depende do laudo histopatológico (o tipo de            
tumor), da avaliação clínica do paciente e dos exames, laboratoriais e de            

estadiamento. O estado geral em que o paciente se encontra no momento do             

diagnóstico é fundamental no processo de definição terapêutica. A cirurgia, único           
método capaz de oferecer chance curativa, é possível em uma minoria dos casos,             

pelo fato de, na maioria das vezes, o diagnóstico ser feito em fase avançada da               
doença. em uma equipe muldisciplinar, há maiores possibilidades de oferecer um           

tratamento integral ao paciente, avaliando e otimizando fatores nutricionais,         

qualidade de vida, manejo da dor e tratamentos combinados visando maior resposta.            
a medida que o paciente é assistido de maneira integral, oferecemos ao paciente a              

oportunidade de receber um tratamento mais agressivo, com menos atrasos e,           
consequentemente, com maior taxa de resposta.  

o que uma equipe multidisciplinar pode agregar ao tratamento oncológicos de           

paciente com neoplasia de pancreas no hospital militar? 

 



 

2. OBJETIVOS 

A fim de determinar os resultados obtidos no tratamento das neoplasia s            

pancreáticas no Hospital Militar de Área de Porto Alegre,o presente estudo pretende            
analisar alguns aspectos envolvidos no tratamento das neoplasias de pancreas e as            

particularidades existentes no Hospital Militar de Area de Porto Alegre.  

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os            

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico         

do raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a) Identificar os tratamentos disponíveis para neoplasias de pancreas; 

b) Identificar as possíveis diferenças no tratamento desta neoplasia em um          
centro multidisciplinar Militar; 

c) Descrever os potenciais benefícios do tratamento oncológico para neoplasia         

de pâncreas; 

d) Prognosticar os resultados obtidos com o tratamento 

3. JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Com o aumento da expectativa de vida da população brasileira, cada vez            

mais pacientes serão diagnosticados com câncer de pâncreas, uma vez que não ha             
rotina de avaliação por tomografia de pacientes assintomáticos. Com isto a           

mortalidade por neoplasia de pâncreas é muito elevada. Somente no Brasil, em            

houve a morte de 11.099, sendo 5.497 homens e 5.601 mulheres (2018 - Atlas de               
Mortalidade por Câncer - SIM). Faltam estudos que evidenciem que a realização de            

exames de screening sejam custo/efetiva, mesmo em pacientes com identificação de           
síndromes genéticas associadas ao maior risco de incidência de neoplasia de           

pâncreas. Não há racional para a realização de tomografias abdominais em larga            

escala para a população assintomática e sem fatores de risco com este objetivo.  

Nesse sentido, o presente estudo se justifica por promover uma pesquisa           

sobre uma melhor estratégia de tratamento para uma doença que dificilmente é            
diagnosticada em seu estadiamento inicial. Na verdade, independente do         

estancamento, há indicação de tratamento quimioterápico adjuvante, dada a         

agressividade e a elevada mortalidade dos pacientes que recebem este diagnóstico.  

A cirurgia é a única modalidade que oferece chance de cura para estes             

 



 

pacientes, mas no máximo 15 a 20% dos pacientes são candidatos a cirurgia no              
diagnóstico. Os paciente que já são metastáticos no momento do diagnóstico tem a             

quimioterapia como a única opção de tratamento. o tratamento com quimioterapia           
paliativa. O tratamento paliativo oferece incremento na melhora dos sintomas e           

confere um aumento na curta sobrevida prevista. Por este motivo, nos últimos anos             

foi estudado a realização de quimioterapia neoadjuvante para pacientes que não           
sejam metastáticos mas que apresentem doença localmente avançada irressecável         

ou borderline para ressecção cirúrgica. Esta estratégia de tratamento consegue          
inclusive proporcionar a avaliação do comportamento biológico do tumor e evitar           

uma cirurgia agressiva em paciente que potencialmente não se beneficiaram da           

morbidade imposta pela mesma.  

O trabalho pretende, ainda, demonstrar que uma avaliação multidisciplinar         

oferece um estratégia mais adequada para o tratamento desta doença sem           
incremento de custos ou necessidade de estrutura onerosa. 

2. METODOLOGIA 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o           

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica e fichamento          

das fontes, comparando com as rotinas adotadas no HMAPA.  

Para cumprir o objetivo geral, foi empregada a revisão de literatura. 

2.1. REVISÃO DE LITERATURA 

Iniciamos o delineamento da pesquisa de material oncológico atualizado nos          

principais guidelines de oncologia e consensos de sociedades internacionais.  

Foram utilizadas as palavra-chaves tratamento, neoplasia de pâncreas e         

equipe multidisciplinar.. 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em periódicos de relevância científica em oncologia e           

nos guidelines oncológicos.  

b. Critério de exclusão:  

- Estudos contendo tratamentos não disponibilizados no Brasi.  

 



 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho,            

conclui-se que existem diferentes estratégias para o tratamento multidisciplinar para          

o cancer de pancreas e a organização da equipe multidisciplinar oferece um            
tratamento mais adequado aos pacientes. 

A ressecção cirúrgica, apesar de ser o único tratamento com potencial           
curativo, caso nenhum tratamento adicional seja oferecido, resulta em sobrevida em           

5 anos de 8-12% [JAMA 310:1473, 2013; N Engl J Med 350:1200, 2004]. Em centros               

de referência, a duodenopancreatectomia está associada a 4-8% de mortalidade e           
cerca de 45% de taxa de complicações [J Surg Res 204:326, 2016; J Am Coll Surg                

204:347, 2007; Arch Surg 139:718, 2004]. Cirurgiões com mais de 20 gastroduodeno            
pancreatecomias por ano e hospitais com alto volume cirúrgico possuem melhores           

resultados [Ann Surg Oncol 25:3795, 2018; J Gastrointest Surg 21:1723, 2017; Ann            

Surg 263:664, 2016; J Surg Res 204:326, 2016; World J Gastroenterol 18:4175,            
2012]. Estudo retrospectivo comparando a evolução dos pacientes submetidos a          

tratamento cirúrgico com intenção curativa no câncer de pâncreas em dois períodos            
distintos (1991 a 2000 versus 2001 a 2010) demonstrou queda da mortalidade            

relacionada ao procedimento cirúrgico (6,7 versus 1,6%, p=0,003) e aumento do           

número de linfonodos ressecados (7 versus 17%, p<0,001) [Ann Surg Oncol           
22:1160, 2015]. Em publicação do NCDB com mais de 5.000 pacientes submetidos            

a gastroduodeno pancreatectomia, a SG em 5 anos foi de 12%. Na análise             
univariada, a idade, tumores de menor tamanho, tumores mais bem diferenciados e            

menor comprometimento linfonodal foram associados a maior sobrevida. Na análise          

multivariada, entre outros critérios avaliados, não receber adjuvância foi detrimental          
(HR=1,76; IC de 95%: 1,582-1,973; p=0,0001) [HPB (Oxford) 18:21, 2016]. Além do            

estádio, vários fatores devem ser considerados na seleção dos pacientes que           
podem se beneficiar de pancreatectomia, incluindo a saúde geral do indivíduo, a            

biologia do tumor e a utilização da terapia neoadjuvante [J Gastrointest Surg 16:753,             

2012]. Logo, a ressecção cirúrgica primária só deverá ser indicada em pacientes            
sem metástases à distância, com desempenho clínico apropriado, comorbidades         

controladas e sem evidência radiográfica de envolvimento entre o tumor primário e            
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vasculatura mesentérica. No caso de pacientes com desempenho clínico não          
favorável para tratamento cirúrgico ou envolvimento vascular mesentérico        

considerados como borderline para ressecabilidade, é consenso iniciar tratamento         
quimioterápico e considerar a ressecção cirúrgica de acordo com a resposta ao            

tratamento. O sucesso do tratamento cirúrgico é mais bem alcançado através da            

avaliação do paciente por uma equipe multidisciplinar. Durante a pancreatectomia,          
sobretudo de tumores que envolvem a cabeça ou processo uncinado do pâncreas,            

uma etapa especialmente crítica é a dissecção da adventícia da artéria mesentérica            
superior, pois se trata do sítio mais comum de margem positiva (R1), que está              

relacionada a pior prognóstico [Ann Surg Oncol 21:1927, 2014]. Análise          

retrospectiva do SEER com com 1.915 pacientes demonstrou que a realização de            
linfadenectomia com mais de 10 linfonodos examinados está associada a maior SG            

em indivíduos com doença N0 [Pâncreas 37:19, 2008]. Outros fatores prognósticos           
associados a pior SG incluem: margem de ressecção positiva, envolvimento          

linfonodal, tumor > 3 cm, qualquer elevação do CA 19-9 pré-operatório, CA 19-9             

pós-operatório > 37 UI/mL e não receber QT adjuvante [Ann Surg 269:1154, 2019;             
Ann Surg 269:520, 2019; J Am Coll Surg 223:52, 2016; Ann Surg Oncol 19:636,              

2012]. Valores elevados do CA 19-9 no pré-operatório em pacientes com drenagem            
biliar adequada são preditores adversos de ressecção cirúrgica. Todavia o melhor           

valor de corte ainda permanece controverso. Dados retrospectivos em 89 pacientes           

selecionados para cirurgia mostraram que valor de CA 19-9 > 150 UI/mL estava             
relacionado ao valor preditivo positivo de 88% determinante de irressecabilidade          

[Arch Surg 138:951, 2003]. Em outro estudo retrospectivo coreano, com 72           
pacientes, valor de CA 19-9 > 92,77 UI/mL predizia acurácia de 90,6% de cirurgia R1               

[J Gastroenterol Hepatol 24:1869, 2009]. Em seu guideline, a ASCO recomenda que            

o tratamento neoadjuvante (QT isolada ou radioquimioterapia) pode ser considerado          
para pacientes com elevação do CA 19-9 [J Clin Oncol 34:2541, 2016]. O NCCN, em               

sua última versão, considera o uso de QT neoadjuvante em tumores ressecáveis de             
risco elevado para doença sistêmica, a saber: CA 19-9 pré-operatório          

“marcadamente” elevado (> 100-400 UI/mL), tumores “grandes”, presença de         

envolvimento linfonodal peripancreático e pacientes com perda excessiva de peso,          
isto é, com maior chance de não receber QT adjuvante caso operado de início              

[NCCN Guidelines: Pancreatic Adenocarcinoma, v3.2019]. Ainda não está claro qual          
a melhor estratégia de tratamento neoadjuvante, se QT isolada ou          
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radioquimioterapia. O estudo do NCDB com mais de 15.000 pacientes com tumores            
ressecáveis demonstrou que o uso de QT neoadjuvante seguida de cirurgia resultou            

em maior SG do que a estratégia de cirurgia seguida de QT adjuvante, com mediana               
de SG de 26 versus 21 meses; p<0,01 [J Clin Oncol 35:515, 2017], e estudos               

retrospectivos de centros de excelência como o MSKCC e Johns Hopkins           

demonstraram que a estratégia de cirurgia seguida de adjuvância oferece resultados           
desapontadores, com uma mediana de SG de aproximadamente 24 meses [J Surg            

Oncol 113:188, 2016; Ann Surg Oncol 19:169, 2012; Ann Surg Oncol 16:836, 2009].             
O risco de progressão da doença na vigência de QT neoadjuvante parece variar             

entre 13-25% [Ann Surg 268:610, 2018; J Surg Oncol 117:354, 2018; Surgery            

159:893, 2016; Ann Surg Oncol 8:123, 2001]. Uma opção adotada por alguns grupos             
é o tratamento neoadjuvante daqueles com doença clinicamente ressecável, desde          

que haja confirmação anatomopatológica e visualização do tumor por TC [J Clin            
Oncol 26:3496, 2008]. Em estudo randomizado de fase II, o uso de QT neoadjuvante              

reduziu a taxa de margem de ressecção positiva e comprometimento linfonodal           

[Lancet Gastroenterol Hepatol 3:413, 2018]. A normalização do CA 19-9 após           
tratamento neoadjuvante parece ser um fator prognóstico para maior SG [HPB           

(Oxford) 17:942, 2015]. Estudo prospectivo comparou a eficácia da         
radioquimioterapia baseada em 5-FU neoadjuvante versus adjuvante em pacientes         

com câncer de pâncreas ressecáveis. Apesar de não haver diferença de sobrevida            

entre os grupos, não houve atraso na cirurgia nos indivíduos submetidos ao            
tratamento neoadjuvante, enquanto 24% dos casos não receberam tratamento         

adjuvante devido a complicações pós-operatórias [J Clin Oncol 15:928, 1997]. O           
grupo do MD Anderson Cancer Center (MDACC) propõe o uso de esquemas mais             

curtos de RT (3.000 cGy por 2 semanas) na configuração neoadjuvante, que desde             

que parecem ter menor toxicidade e igual eficácia [J Clin Oncol 15:928, 1997; Ann              
Surg Oncol 8:123, 2001; J Clin Oncol 26:3487, 2008; J Clin Oncol 26:3496, 2008]. O               

estudo de fase III PREOPANC-1 randomizou 246 pacientes com doença ressecável           
ou borderline para tratamento cirúrgico imediato ou tratamento radioquimioterápico         

neoadjuvante que consistia em 15 frações de 2,4 Gy combinada com gencitabina,            

precedido e seguido por um ciclo de gencitabina isolada [J Clin Oncol 36:abstr             
LBA4002, 2018]. Ambos os braços receberam complementação quimioterápica        

adjuvante com gencitabina, sendo 6 ciclos no braço de cirurgia imediata e 4 ciclos              
adicionais de gencitabina no braço com tratamento pré-operatório. Eram tumores          
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ressecáveis em 54% no braço de cirurgia imediata e 47% no braço de             
radioquimioterapia. Dados preliminares demonstraram que a SG, endpoint primário         

do estudo, foi superior no braço da radio quimioterapia pré-operatória (17,1 versus            
13,5 meses; HR=0,71; p=0,047). Além disso, todos os endpoints secundários foram           

superiores no braço da radio quimioterapia pré-operatória, sendo taxa de ressecção           

completa (31 versus 65%; p<0,001) e SLD (7,9 versus 11,2 meses; HR=0,67;            
p=0,010). Toxicidades graus 3 e 4 não mostraram diferença significativa entre os            

grupos (p=0,17). É importante, mais uma vez, ressaltar que tais benefícios foram            
vistos também nos pacientes inicialmente ressecáveis e não apenas nos borderlines,           

fato que pode vir a mudar o atual padrão nesses indivíduos. Estudo asiático de fase               

II/III, Prep-02/JSAP-05, randomizando pacientes para 2 ciclos de gencitabina + S1           
neoadjuvante seguidos por cirurgia ou cirurgia imediata demonstrou a superioridade          

do tratamento neoadjuvante em adição ao tratamento com S1 adjuvante por 6            
meses [J Clin Oncol 37:abstr 189, 2019]. A SG mediana de 36,7 meses na coorte               

neoadjuvante foi superior aos 26,7 meses na coorte do tratamento cirúrgico inicial            

(p=0,015). Estudo randomizado de fase II em andamento para doença ressecável, o            
SWOG 1505, com objetivo primário de sobrevida em 2 anos avaliando FOLFIRINOX            

ou gencitabina + paclitaxel nanoparticulado perioperatórios (12 semanas pré e 12           
semanas pós-cirurgia) demonstrou que 29% dos pacientes considerados        

ressecáveis em avaliação radiológica institucional foram considerados inelegíveis        

por revisão radiológica central, destacando a necessidade de melhor controle de           
qualidade e educação do grupo multidisciplinar para melhor seleção de candidatos a            

cirurgia ou tratamento neoadjuvantes [J Clin Oncol 37:abstr 414, 2019]. Nos casos            
tratados de forma neoadjuvante, a colocação de stents biliares por via endoscópica            

é segura [J Clin Oncol 18:860, 2000]. Em relação à QT adjuvante, análise             

retrospectiva chinesa sugere que receber QT adjuvante parece ser um fator           
prognóstico para SG [Ann Surg Oncol 21:2873, 2014]. É importante citar que,            

mesmo em centros de referência como o MDACC e Jules Bordet, cerca de 30-40%              
dos pacientes operados não recebem QT adjuvante e dos que iniciam o tratamento             

adjuvante um terço não o recebe o tratamento por completo [J Am Coll Surg              

204:347, 2007; Acta Oncol 55:265, 2016; Acta Gastroenterol Belg 80:451, 2017]. Em            
pacientes sem complicações pós-operatórias e com índice de desempenho bom,          

favorecemos tratamento com mFOLFIRINOX. O estudo de fase III francês PRODIGE           
24/CCTG PA.6 randomizou 493 pacientes ressecados (R0 ou R1) para receber           
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gencitabina ou mFOLFIRINOX por 6 meses. A sobrevida livre de doença (SLD),            
endpoint primário, foi muito superior no grupo tratado com mFOLFIRINOX (21,6           

versus 12,8 meses; HR=0,58; IC de 95%: 0,46-0,73; p<0,0001), além de ganho de             
SG (54,4 versus 34,8 meses; HR=0,64; IC de 95%: 0,48-0,86; p=0,003), sendo            

esses benefícios observados em todos os subgrupos. Eventos adversos grau 3-4           

foram mais comuns no braço mFOLFIRINOX, relatados em 51,1 versus 75,5%,           
incluindo 12% de grau 4 em cada braço, com uma morte por toxicidade no braço de                

gencitabina. Assim, na nossa avaliação, mFOLFIRINOX deve ser considerado o          
novo padrão após ressecção em indivíduos com adenocarcinoma de pâncreas com           

índice de desempenho bom [N Eng J Med 379:2395, 2018]. O estudo ESPAC-4             

randomizou 722 pacientes para tratamento adjuvante com gencitabina versus         
gencitabina combinada a capecitabina por 6 ciclos. Nesse estudo, cerca de 60% dos             

indivíduos tiveram margens positivas (≤ 1 mm) e cerca de 80% tinham linfonodo(s)             
positivo(s). Foi observado ganho estatisticamente significativo de SG em favor do           

braço da combinação em relação ao grupo que utilizou gencitabina isoladamente (28            

versus 25,5 meses; HR=0,8, IC de 95%: 0,68-0,98; p=0,032), com SG estimada em             
5 anos de 28,8 versus 16,3% em favor do braço da combinação. Conforme já              

esperado, houve maior taxa de diarreia, síndrome mão-pé e neutropenia no grupo            
da combinação, porém a taxa de eventos adversos sérios foi semelhante nos dois             

grupos. Devido à maior SG no grupo da combinação, esse tratamento tornou-se            

padrão após a cirurgia com intenção curativa [Lancet 389:1011, 2017]. O estudo de             
fase III APACT randomizou 866 pacientes para 6 ciclos de gencitabina + paclitaxel             

nanoparticulado versus gencitabina [J Clin Oncol 37:abstr 4000, 2019]. A SLP por            
análise independente, objetivo primário do estudo, não foi superior para a           

combinação (19,4 versus 18,8 meses com gencitabina; HR=0,88; p=0,18). Todavia,          

na análise dos investigadores, a SLP de 16,6 meses para o braço estudo foi              
estatisticamente superior aos 13,7 meses de gencitabina (HR=0,82; IC de 95%:           

0,69-0,96; p=0,016). Os dados em SG, ainda imaturos, sugerem que a combinação            
pode ser superior à monoterapia (40,5 versus 6,2 meses; HR=0,82; IC de 95%:             

0,68-0,99; p=0,045), apesar de não alcançar o objetivo primário. A conclusão dos            

autores foi que a análise interina sugeriu que a combinação da gencitabina +             
paclitaxel nanoparticulado pode ser uma opção para pacientes incapazes de tolerar           

mFOLFIRINOX particularmente com doença positiva para linfonodo e ressecção R1.          
O estudo de fase III JASPAC 01, realizado com população exclusivamente asiática            
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(385 pacientes após cirurgia com intenção curativa), demonstrou superioridade do          
uso de S-1 na adjuvância em relação a gencitabina (HR=0,57,          

p-superioridade<0,0001), tornando padrão o uso de S-1 no tratamento adjuvante          
nessa população [Lancet 388:248, 2016]. O estudo de fase III CONKO-005           

demonstrou que a associação de gencitabina e erlotinibe como tratamento adjuvante           

para pacientes com tumores completamente ressecados não resultou em aumento          
na SLD e SG em comparação a gencitabina isolada [J Clin Oncol 35:3330, 2017]. O               

uso de RT adjuvante combinada à QT permanece controverso e baseou-se           
inicialmente em um antigo e pequeno estudo randomizado do Gastrointestinal Tumor           

Study Group (GITSG) com apenas 43 pacientes, que sugeriu que a RT combinada a              

5-FU leva a aumento do controle local e da SG dos indivíduos submetidos à              
ressecção completa, sobretudo nos tumores T1N0 [Arch Surg 120:899, 1985;          

Cancer 59:2006, 1987]. Entretanto, estudo randomizado da European Organisation         
for Research and Treatment of Cancer (EORTC) com 114 pacientes mostrou           

aumento não significativo de SG (p=0,099) [Ann Surg 230:776, 1999], e a análise do              

estudo ESPAC-1, do European Study Group for Pancreatic Cancer, com 289           
pacientes, sugeriu redução da SG dos indivíduos que receberam RT [N Engl J Med              

350:1200, 2004]. Nesse estudo, o regime de radiação foi dividido em duas séries,             
separadas por pelo menos 1 semana sem tratamento, e não houve garantia de             

qualidade de RT, nem revisão centralizada dos campos de radiação. Os pacientes            

no braço da QT/RT receberam apenas 2 ciclos de 5-FU durante a radiação,             
enquanto os indivíduos randomizados para QT isolada, assim como aqueles          

randomizados para QT/RT seguidas por QT receberam ≥ 6 ciclos de 5-FU. Não             
surpreendentemente, os resultados desse estudo foram criticados [Am J Clin Oncol           

33:101, 2010]. Melhorias na RT oferecem esperança, pois o uso de tecnologia 3D             

para planejamento levou a campos de RT mais restritos ao tumor, proporcionando            
doses mais elevadas de RT adjuvante combinada à QT, sem aumentar a toxicidade.             

Usando essa abordagem, dois centros americanos de alto volume, Johns Hopkins           
Hospital e Mayo Clinic, relataram, independentemente, melhora na SG nos          

pacientes que receberam QT/RT pós-operatórias com dose média de 50,4 Gy [J Clin             

Oncol 26:3503, 2008; J Clin Oncol 26:3511, 2008]. Análise combinada dos dois            
estudos, com 1.092 pacientes submetidos à ressecção cirúrgica na Mayo Clinic e no             

Johns Hopkins Hospital e de 2.877 pacientes do Florida Cancer Registry, apontam            
para benefício significativo da QT + RT adjuvantes quando comparadas com cirurgia            
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isolada [Ann Surg Oncol 17:981, 2010; Arch Surg 145:49, 2010]. O Radiation            
Therapy Oncology Group conduziu o estudo de fase III RTOG-9704, no qual 451             

pacientes foram randomizados para gencitabina versus 5-FU infusional, ambos por          
um período de 3 semanas (1 ciclo) pré-RT, seguido de RT (50,4 Gy em 28 frações)                

combinado a 5-FU infusional durante toda a RT, seguido de 12 semanas adicionais             

(3 ciclos) da mesma QT oferecida no período pré-RT. Em relação à população geral              
do estudo, não houve diferença de SG ou SLD entre os grupos, porém nos              

indivíduos com tumores de cabeça de pâncreas, observou-se diferença na SG (20,5            
versus 17,1 meses) e na sobrevida em 5 anos (22 versus 18%) a favor de               

gencitabina, porém também estatisticamente não significativa (p=0,09) [Ann Surg         

Oncol 18:1319, 2011]. Nesse estudo, entretanto, houve grande quantidade de não           
adesão ao tratamento. Apenas 70% dos pacientes randomizados para QT/RT          

receberam a dose prescrita de radiação (50% das violações, devido à decisão            
pessoal de não receber tratamento designado) e apenas 50% dos indivíduos           

randomizados para QT receberam o tratamento completo (33% das violações,          

devido à decisão pessoal de não receber tratamento atribuído) [Int J Radiat Oncol             
Biol Phys 82:809, 2012]. Hoje, muitos serviços não aplicam RT de rotina,            

reservando-a para situações de risco alto de recorrência local, como margens           
comprometidas. O papel da RT intraoperatória é incerto. Análise retrospectiva de 99            

portadores de câncer de pâncreas não demonstrou benefício em controle local nem            

SG com essa modalidade [Ann Surg Oncol 16:2116, 2009]. 
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho,            

conclui-se que o tratamento por equipe multidisciplinar pode identificar o melhor           

perfil de paciente que possa se beneficiar de tratamentos mais agressivos e que os              
hospitais militares, podem adotar esta estratégia sem necessidade de ônus para a            

União uma vez que somente é necessário uma maior interação dos diversos            
profissionais envolvidos na avaliação e definição terapêutica dos pacientes. O          

HMAPA está de acordo com os guidelines internacionais e as melhores práticas            

oferecidas nos maiores e melhores centros do mundo e realiza reuniões semanais            
da equipe com este intuito. com isto evitamos procedimentos desnecessários e           

oferecemos um tratamento mais digno e efetivo aos pacientes 

 

https://goo.gl/5tXEy2
https://goo.gl/EQLUKY
https://mocbrasil.com/wp-content/themes/moc_novo/ajax_get_glossary_item.php?item=gencitabina
https://mocbrasil.com/wp-content/themes/moc_novo/ajax_get_glossary_item.php?item=fluoruracila
https://mocbrasil.com/wp-content/themes/moc_novo/ajax_get_glossary_item.php?item=fluoruracila
https://mocbrasil.com/wp-content/themes/moc_novo/ajax_get_glossary_item.php?item=gencitabina
https://goo.gl/j0YHtO
https://goo.gl/j0YHtO
https://goo.gl/yaS7qt
https://goo.gl/yaS7qt
https://goo.gl/mz6Zq2


 

 
 

 
 

REFERÊNCIAS 

 

1. Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2020. CA Cancer J Clin 2020; 70:7. 

2. www.inca.gov.br, pesquisado em 15/07/2020.  

3.Bilimoria KY, Bentrem DJ, Ko CY, et al. National failure to operate on early stage               

pancreatic cancer. Ann Surg 2007; 246:173. 

4. Ferrone CR, Marchegiani G, Hong TS, et al. Radiological and surgical implications             

of neoadjuvant treatment with FOLFIRINOX for locally advanced and borderline          

resectable pancreatic cancer. Ann Surg 2015; 261:12. 

5. Hackert T, Sachsenmaier M, Hinz U, et al. Locally Advanced Pancreatic Cancer:             

Neoadjuvant Therapy With Folfirinox Results in Resectability in 60% of the Patients.            
Ann Surg 2016; 264:457. 

6. Balaban EP, Mangu PB, Khorana AA, et al. Locally Advanced, Unresectable            

Pancreatic Cancer: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice         
Guideline. J Clin Oncol 2016; 34:2654. 

7. Conroy T, Gavoille C, Samalin E, et al. The role of the FOLFIRINOX regimen for                
advanced pancreatic cancer. Curr Oncol Rep 2013; 15:182. 

8. Boone BA, Steve J, Krasinskas AM, et al. Outcomes with FOLFIRINOX for             

borderline resectable and locally unresectable pancreatic cancer. J Surg Oncol 2013;           
108:236. 

9. Conroy T, Paillot B, François E, et al. Irinotecan plus oxaliplatin and             
leucovorin-modulated fluorouracil in advanced pancreatic cancer--a Groupe Tumeurs        

Digestives of the Federation Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer study.             

J Clin Oncol 2005; 23:1228. 

10. Peddi PF, Lubner S, McWilliams R, et al. Multi-institutional experience with            

FOLFIRINOX in pancreatic adenocarcinoma. JOP 2012; 13:497. 

 

https://www.uptodate.com/contents/epidemiology-and-nonfamilial-risk-factors-for-exocrine-pancreatic-cancer/abstract/1
https://www.uptodate.com/contents/overview-of-surgery-in-the-treatment-of-exocrine-pancreatic-cancer-and-prognosis/abstract/2
https://www.uptodate.com/contents/overview-of-surgery-in-the-treatment-of-exocrine-pancreatic-cancer-and-prognosis/abstract/2
https://www.uptodate.com/contents/overview-of-surgery-in-the-treatment-of-exocrine-pancreatic-cancer-and-prognosis/abstract/5
https://www.uptodate.com/contents/overview-of-surgery-in-the-treatment-of-exocrine-pancreatic-cancer-and-prognosis/abstract/5
https://www.uptodate.com/contents/overview-of-surgery-in-the-treatment-of-exocrine-pancreatic-cancer-and-prognosis/abstract/5
https://www.uptodate.com/contents/initial-chemotherapy-and-radiation-for-nonmetastatic-locally-advanced-unresectable-and-borderline-resectable-exocrine-pancreatic-cancer/abstract/19
https://www.uptodate.com/contents/initial-chemotherapy-and-radiation-for-nonmetastatic-locally-advanced-unresectable-and-borderline-resectable-exocrine-pancreatic-cancer/abstract/19
https://www.uptodate.com/contents/initial-chemotherapy-and-radiation-for-nonmetastatic-locally-advanced-unresectable-and-borderline-resectable-exocrine-pancreatic-cancer/abstract/19
https://www.uptodate.com/contents/initial-chemotherapy-and-radiation-for-nonmetastatic-locally-advanced-unresectable-and-borderline-resectable-exocrine-pancreatic-cancer/abstract/26
https://www.uptodate.com/contents/initial-chemotherapy-and-radiation-for-nonmetastatic-locally-advanced-unresectable-and-borderline-resectable-exocrine-pancreatic-cancer/abstract/26
https://www.uptodate.com/contents/initial-chemotherapy-and-radiation-for-nonmetastatic-locally-advanced-unresectable-and-borderline-resectable-exocrine-pancreatic-cancer/abstract/27
https://www.uptodate.com/contents/initial-chemotherapy-and-radiation-for-nonmetastatic-locally-advanced-unresectable-and-borderline-resectable-exocrine-pancreatic-cancer/abstract/27
https://www.uptodate.com/contents/initial-chemotherapy-and-radiation-for-nonmetastatic-locally-advanced-unresectable-and-borderline-resectable-exocrine-pancreatic-cancer/abstract/27
https://www.uptodate.com/contents/initial-chemotherapy-and-radiation-for-nonmetastatic-locally-advanced-unresectable-and-borderline-resectable-exocrine-pancreatic-cancer/abstract/28
https://www.uptodate.com/contents/initial-chemotherapy-and-radiation-for-nonmetastatic-locally-advanced-unresectable-and-borderline-resectable-exocrine-pancreatic-cancer/abstract/28
https://www.uptodate.com/contents/initial-chemotherapy-and-radiation-for-nonmetastatic-locally-advanced-unresectable-and-borderline-resectable-exocrine-pancreatic-cancer/abstract/28
https://www.uptodate.com/contents/initial-chemotherapy-and-radiation-for-nonmetastatic-locally-advanced-unresectable-and-borderline-resectable-exocrine-pancreatic-cancer/abstract/28
https://www.uptodate.com/contents/initial-chemotherapy-and-radiation-for-nonmetastatic-locally-advanced-unresectable-and-borderline-resectable-exocrine-pancreatic-cancer/abstract/29
https://www.uptodate.com/contents/initial-chemotherapy-and-radiation-for-nonmetastatic-locally-advanced-unresectable-and-borderline-resectable-exocrine-pancreatic-cancer/abstract/29


 

11. Hosein PJ, Macintyre J, Kawamura C, et al. A retrospective study of neoadjuvant              
FOLFIRINOX in unresectable or borderline-resectable locally advanced pancreatic        

adenocarcinoma. BMC Cancer 2012; 12:199. 

12. Vasile E, De Lio N, Cappelli C, et al. Neoadjuvant modified FOLFOXIRI in locally               

advanced pancreatic cancer (abstract). Ann Oncol 2012; 23 suppl 9:ix241. (abstract           

726P). Data presented at the 2012 37th ESMO Congress, Vienna, Austria, October            
2012. Abstract available online at     

http://www.oxfordjournals.org/our_journals/annonc/downloads/annonc23s9-v2.pdf 
(Accessed on November 14, 2013). 

13. Marthey L, Sa-Cunha A, Blanc JF, et al. FOLFIRINOX for locally advanced             

pancreatic adenocarcinoma: results of an AGEO multicenter prospective        
observational cohort. Ann Surg Oncol 2015; 22:295. 

14. Blazer M, Wu C, Goldberg RM, et al. Neoadjuvant modified (m) FOLFIRINOX for              
locally advanced unresectable (LAPC) and borderline resectable (BRPC)        

adenocarcinoma of the pancreas. Ann Surg Oncol 2015; 22:1153. 

15. Ferrone CR, Marchegiani G, Hong TS, et al. Radiological and surgical            
implications of neoadjuvant treatment with FOLFIRINOX for locally advanced and          

borderline resectable pancreatic cancer. Ann Surg 2015; 261:12. 

16. Mellon EA, Hoffe SE, Springett GM, et al. Long-term outcomes of induction             

chemotherapy and neoadjuvant stereotactic body radiotherapy for borderline        

resectable and locally advanced pancreatic adenocarcinoma. Acta Oncol 2015;         
54:979. 

17. Sadot E, Doussot A, O'Reilly EM, et al. FOLFIRINOX Induction Therapy for Stage              
3 Pancreatic Adenocarcinoma. Ann Surg Oncol 2015; 22:3512. 

18. Stein SM, James ES, Deng Y, et al. Final analysis of a phase II study of modified                  

FOLFIRINOX in locally advanced and metastatic pancreatic cancer. Br J Cancer           
2016; 114:737. 

19. Suker M, Beumer BR, Sadot E, et al. FOLFIRINOX for locally advanced             
pancreatic cancer: a systematic review and patient-level meta-analysis. Lancet Oncol          

2016; 17:801. 

20. AGA Clinical Practice Update on Pancreas Cancer Screening in High-Risk           
Individuals: Expert Review., Aslanian HR, Lee JH, Canto MI, Gastroenterology.          
 

https://www.uptodate.com/contents/initial-chemotherapy-and-radiation-for-nonmetastatic-locally-advanced-unresectable-and-borderline-resectable-exocrine-pancreatic-cancer/abstract/30
https://www.uptodate.com/contents/initial-chemotherapy-and-radiation-for-nonmetastatic-locally-advanced-unresectable-and-borderline-resectable-exocrine-pancreatic-cancer/abstract/30
https://www.uptodate.com/contents/initial-chemotherapy-and-radiation-for-nonmetastatic-locally-advanced-unresectable-and-borderline-resectable-exocrine-pancreatic-cancer/abstract/30
https://www.uptodate.com/contents/initial-chemotherapy-and-radiation-for-nonmetastatic-locally-advanced-unresectable-and-borderline-resectable-exocrine-pancreatic-cancer/abstract/32
https://www.uptodate.com/contents/initial-chemotherapy-and-radiation-for-nonmetastatic-locally-advanced-unresectable-and-borderline-resectable-exocrine-pancreatic-cancer/abstract/32
https://www.uptodate.com/contents/initial-chemotherapy-and-radiation-for-nonmetastatic-locally-advanced-unresectable-and-borderline-resectable-exocrine-pancreatic-cancer/abstract/32
https://www.uptodate.com/contents/initial-chemotherapy-and-radiation-for-nonmetastatic-locally-advanced-unresectable-and-borderline-resectable-exocrine-pancreatic-cancer/abstract/33
https://www.uptodate.com/contents/initial-chemotherapy-and-radiation-for-nonmetastatic-locally-advanced-unresectable-and-borderline-resectable-exocrine-pancreatic-cancer/abstract/33
https://www.uptodate.com/contents/initial-chemotherapy-and-radiation-for-nonmetastatic-locally-advanced-unresectable-and-borderline-resectable-exocrine-pancreatic-cancer/abstract/33
https://www.uptodate.com/contents/initial-chemotherapy-and-radiation-for-nonmetastatic-locally-advanced-unresectable-and-borderline-resectable-exocrine-pancreatic-cancer/abstract/34
https://www.uptodate.com/contents/initial-chemotherapy-and-radiation-for-nonmetastatic-locally-advanced-unresectable-and-borderline-resectable-exocrine-pancreatic-cancer/abstract/34
https://www.uptodate.com/contents/initial-chemotherapy-and-radiation-for-nonmetastatic-locally-advanced-unresectable-and-borderline-resectable-exocrine-pancreatic-cancer/abstract/34
https://www.uptodate.com/contents/initial-chemotherapy-and-radiation-for-nonmetastatic-locally-advanced-unresectable-and-borderline-resectable-exocrine-pancreatic-cancer/abstract/35
https://www.uptodate.com/contents/initial-chemotherapy-and-radiation-for-nonmetastatic-locally-advanced-unresectable-and-borderline-resectable-exocrine-pancreatic-cancer/abstract/35
https://www.uptodate.com/contents/initial-chemotherapy-and-radiation-for-nonmetastatic-locally-advanced-unresectable-and-borderline-resectable-exocrine-pancreatic-cancer/abstract/35
https://www.uptodate.com/contents/initial-chemotherapy-and-radiation-for-nonmetastatic-locally-advanced-unresectable-and-borderline-resectable-exocrine-pancreatic-cancer/abstract/35
https://www.uptodate.com/contents/initial-chemotherapy-and-radiation-for-nonmetastatic-locally-advanced-unresectable-and-borderline-resectable-exocrine-pancreatic-cancer/abstract/36
https://www.uptodate.com/contents/initial-chemotherapy-and-radiation-for-nonmetastatic-locally-advanced-unresectable-and-borderline-resectable-exocrine-pancreatic-cancer/abstract/36
https://www.uptodate.com/contents/initial-chemotherapy-and-radiation-for-nonmetastatic-locally-advanced-unresectable-and-borderline-resectable-exocrine-pancreatic-cancer/abstract/37
https://www.uptodate.com/contents/initial-chemotherapy-and-radiation-for-nonmetastatic-locally-advanced-unresectable-and-borderline-resectable-exocrine-pancreatic-cancer/abstract/37
https://www.uptodate.com/contents/initial-chemotherapy-and-radiation-for-nonmetastatic-locally-advanced-unresectable-and-borderline-resectable-exocrine-pancreatic-cancer/abstract/37
https://www.uptodate.com/contents/initial-chemotherapy-and-radiation-for-nonmetastatic-locally-advanced-unresectable-and-borderline-resectable-exocrine-pancreatic-cancer/abstract/38
https://www.uptodate.com/contents/initial-chemotherapy-and-radiation-for-nonmetastatic-locally-advanced-unresectable-and-borderline-resectable-exocrine-pancreatic-cancer/abstract/38
https://www.uptodate.com/contents/initial-chemotherapy-and-radiation-for-nonmetastatic-locally-advanced-unresectable-and-borderline-resectable-exocrine-pancreatic-cancer/abstract/38


 

2020;159(1):358. Epub 2020 May 19.  

21.Management of patients with increased risk for familial pancreatic cancer: updated           

recommendations from the International Cancer of the Pancreas Screening (CAPS)          
Consortium; Goggins M, Overbeek KA, Brand R, Syngal S, Del Chiaro M, Bartsch             

DK, Bassi C, Carrato A, Farrell J, Fishman EK, Fockens P, Gress TM, van Hooft JE,                

Hruban RH, Kastrinos F, Klein A, Lennon AM, Lucas A, Park W, Rustgi A, Simeone               
D, Stoffel E, Vasen HFA, Cahen DL, Canto MI, Bruno M, International Cancer of the               

Pancreas Screening (CAPS) consortium; Gut. 2020;69(1):7. Epub 2019 Oct 31. 

 


