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TUMORES DO PÂNCREAS
INTRODUÇÃO
O pâncreas é uma glândula do aparelho
digestivo, localizada na parte superior do abdome e atrás do estômago. É responsável pela
produção de enzimas, que atuam na digestão
dos alimentos, e pela insulina - hormônio responsável pela diminuição do nível de glicose
(açúcar) no sangue. É dividido em três partes:
a cabeça, o corpo e a cauda. A maior parte do
casos de câncer de pâncreas localiza-se na região da cabeça do órgão.
O risco de desenvolver o câncer de pâncreas aumenta após os 50 anos de idade, principalmente na faixa entre 65 e 80 anos, havendo uma maior incidência no sexo masculino. A
maior parte dos casos da doença é diagnosticada em fase avançada, e portanto, é tratada
com fins paliativos. O tipo mais freqüente é o
adenocarcinoma com 90% dos casos. O câncer
de pâncreas é raro antes dos 30 anos de idade,
sendo mais comum a partir dos 60 anos. Segundo a União Internacional Contra o Câncer
(UICC), os casos da doença aumentam com o
avanço da idade: de 10 casos por 100.000 habitantes entre 40 e 50 anos para 116 casos por
100.000 habitantes entre 80 e 85 anos.
No Brasil, o câncer de pâncreas representa 2% de todos os tipos de câncer. A taxa de
mortalidade por câncer de pâncreas é alta (4%
do total de mortes por câncer), pois é uma doença de difícil diagnóstico e extremamente
agressiva.
Entre os fatores de risco, destaca-se
principalmente o tabaco. Os fumantes possuem
três vezes mais chances de desenvolver a doença do que os não fumantes. Outro fator de
risco é o consumo excessivo de gordura, de
carnes e de bebidas alcoólicas, assim como a
exposição a compostos químicos, como solventes e petróleo, durante longo tempo. Um grupo

de pessoas que possui maior chance de
desenvolver a doença são os indivíduos que sofrem de pancreatite crônica ou de diabetes
melitus, que passaram por cirurgia de úlcera
ou sofreram retirada da vesícula biliar.
A localização profunda do pâncreas na
cavidade abdominal, atrás de outros órgãos,
dificulta a detecção precoce do câncer. O tumor normalmente desenvolve-se sem sintomas,
sendo difícil diagnosticá-lo na fase inicial.
Quando detectado, já pode estar em estágio
muito avançado. O câncer de pâncreas não apresenta sinais específicos, o que dificulta o
diagnóstico precoce. Os sintomas dependem da
região onde está localizado o tumor, e os mais
perceptíveis são: perda de apetite e de peso,
fraqueza, diarréia e tontura.
O tumor que atinge a cabeça do pâncreas possui como sintoma comum a icterícia,
causada pela obstrução de ductos biliares.
Quando a doença está mais avançada,
um sinal comum é a dor, que no início é de pequena intensidade, podendo ficar mais forte,
localizada na região das costas. Outro sintoma
é o aumento do nível de glicose no sangue,
causado pela deficiência na produção de insulina.
A cura do câncer de pâncreas só é possível quando este for detectado em fase inicial. Nos casos passíveis de cirurgia, o tratamento mais indicado é a ressecção. Em pacientes
cujos exames já mostraram metástases à distância ou estão em precário estado clínico, o
tratamento paliativo imediato mais indicado é
a desobstrução do fluxo biliar. A radioterapia
e a quimioterapia, associadas ou não, podem
ser utilizadas para a redução do tumor e alívio
dos sintomas.
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O banco de dados do RHC possui atualmente 236.399 casos de neoplasias malignas, dos
quais 2.007 (0,9%) são de pâncreas. As mulheres foram responsáveis por 45,7% dos casos, enquanto os homens, por 54,3%. O gráfico a seguir mostra a distribuição dos casos segundo sexo e
faixas etárias.
Gráfico 1—Distribuição dos tumores segundo sexo e idade. RHC, jan/00 a mar/07.
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Como citado anteriormente, a maior quantidade de casos ocorre entre 50 e 69 anos de
idade, tanto para homens quanto para mulheres. Interessante notar que houve somente 12 casos com menos de 19 anos, sendo 7 em meninas e 5 em meninos, e apenas 5 abaixo dos 10 anos
de idade.
Em relação às morfologias, a mais freqüente, tanto para homens quanto para as mulheres foi realmente o adenocarcinoma, SOE—8140/3 (59,9%), seguido de neoplasia maligna—
8000/3 (12,8%) e adenocarcinoma tubular—8211/3 (6,9%).
A figura 1 mostra as topografias, por ordem de importância e segundo sexo.
Figura 1—Proporção dos tumores segundo sexo e topografia. RHC, jan/00 a mar/07.
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O gráfico mostra que a topografia mais freqüente, como é de costume em casos de
câncer de pâncreas, é aquela sem outra especificação. Como foi dito, os tumores de pâncreas são diagnosticados tardiamente, possivelmente em metástases, o que pode explicar a
falta de especificação da localização. O segunda topografia mais freqüente é o câncer de cabeça do pâncreas, também citado.
Dos casos de câncer de pâncreas, 15,5% não puderam ser estadiados pelo TNM e 7,6%
deixaram de ser estadiados; o restante foi distribuído da seguinte maneira:
Gráfico 2— Distribuição dos casos e câncer de pâncreas segundo estadiamento clínico. RHC,
jan/00 a jun/07.

I
7%

II
9%
III
13%

IV
71%

Houve apenas 1 caso diagnosticado com estádio 0. Nota-se claramente no gráfico 2
que estes casos estão sendo diagnosticados
tardiamente. Como dito, a solução para o
problema do diagnóstico tardio é a prevenção, já que o diagnóstico precoce é de difícil realização.
Em relação a combinações de tratamento
mais utilizadas, vê-se no gráfico 3 que a
grande proporção de casos com nenhum
tratamento proposto (29%) é decorrência da
também grande proporção de casos com
estádio avançado. Apenas 42% dos casos
possuem seguimento. Além disto, dos casos
sem tratamento proposto, 68% tiveram

óbito por câncer, enquanto 13% tinham doença avançada e falta de condições clínicas.
Os tratamentos curativos vêm em seguida, com cirurgia, quimioterapia e associação
de ambas. Por último aparece a associação de quimioterapia e radioterapia, possivelmente
com fins paliativos.

Gráfico 3— Distribuição dos cânceres de pâncreas segundo tratamento. RHC, jan/00 a jun/07.
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NOVA PUBLICAÇÃO DA FOSP
Em dezembro de 2.004, a UICC (União Internacional Contra o Câncer) publicou a
oitava edição do seu Manual of Clinical Oncology. Depois de estabelecido com a editora acordo, a Fundação Oncocentro de São Paulo se tornou a única detentora dos direitos
de tradução da obra para a língua portuguesa. Essa é uma edição profundamente revisada desse texto de referência, que já foi traduzido para doze línguas. Muita informação
foi adicionada, já que a ciência básica que sustenta a prática contemporânea da oncologia continua a evoluir com rapidez.
A versão para a língua portuguesa desta obra científica, publicada sob os auspícios
da UICC, é mais uma iniciativa de grande alcance na ordenação da luta contra o câncer
que a FOSP, vinculada à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, promove de forma
vigorosa e produtiva nas últimas décadas.
A publicação da FOSP está sendo distribuída para inúmeras instituições ligadas à
saúde, tanto no Brasil quanto em todos os outros países de língua portuguesa, distribuição esta que faz parte do acordo de tradução com a UICC.

NOTÍCIAS FOSP
A FOSP, por decisão do Dr. Luiz Roberto Barradas Barata, Secretário Estadual da
Saúde, ficou responsável pela avaliação das instituições que formarão a Rede de Atenção
Oncológica, que estipula novas regras para classificação de CACONs. Com isto, espera-se
que a rede de atendimento em câncer se expanda e, consequentemente, ocorra um aumento na quantidade de hospitais que comporão e colaborarão com o banco de dados do
RHC.
Além disso, 2007 é ano da realização do IV Encontro dos Registros Hospitalares
de Câncer do Estado de São Paulo, organizado pela FOSP e previsto para o final do mês
de novembro. Neste encontro, será apresentada uma nova versão do SISRHC, que apresentará mudanças em relação à capacidade do software, mas sem alterações na forma
de preenchimento. Mais informações em breve.
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