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Fisiopatologia – “tumorigenesis”

Vias de controle do Ciclo Celular alteradas no Adenocarcinoma de Pâncreas

12 diferentes vias de sinalização celular

24  biópsias câncer de pâncreas

63 alterações genéticas

67 a 100% dos tumores analisados

Maioria mutações pontuais.

JONES S, et al.  Science 26, 2008
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“BIG 4”
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Doença Sistêmica





QUIMIOTERAPIA
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Retardo ou dificuldade de receber 

QTX adjuvante – até 50%







O estadiamento TNM é pouco preditivo de sobrevida a longo

prazo quando se trata do adenocarcinoma pancreático

ressecado.

“Análise da extensão anatômica da doença”

Necessidade de identificar fatores que sejam determinantes

na sobrevida a longo prazo.
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Terapia Neoadjuvante
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DOENTES COM DOENÇA LOCALMENTE AVANÇADA (“BODERLINE”)

Taxa de ressecabildade após neoadjuvância

Tipo A: Ressecção anatômica “boderline”(≤ 180º AMS

Tipo B: Suspeito para dç. metastática extra-pancreática

Tipo C: “Performance Status” boderline “para ressecção

Abbott D.E., Baker M.S., Talamonti M.S. Journal of Surgical
Oncology, 2010

38%                                                                              ) (40m)

50%                                                                                 (29m)

38%                                                                                 (39m)    



Terapia Neoadjuvante

Doentes potencialmente ressecáveis

1. Margens positivas frequentes junto à AMS
2. Quimiorradiação pré op. não afeta terapêutica multimodal (toxicidade manejável)
3. Dç disseminada após quimiorrad. no reestadiamento evita            
laparotomia desnecessária (25%) (seleção biológica)
4. Doença linfonodal e sistêmica. 

JUSTIFICATIVAS:

Abbott D.E., baker M.S., Talamonti M.S. Journal of Surgical 
Oncology, 2010
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Phase II/III Trial (57 centros) (2013 – 2016)

269 doentes – End point : ressecabilidade

Neoadj (92%) x Upfront (83%)

Endpoint: Sobrevida  global média:

Neoadj (36,7 m) x Upfront (26,6m)

Linfonodo +:

Neoadj (56,6%) x  Upfront (81,5%)

Efeitos adversos quimiot Grau 3 e 4 (78%)

T. Neoadjuvante como novo “Standard of Care” 
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Tomografia Helicoidal de Abdome 

Dept. of SurgeryColorado University

JAN 1998 – DEZ 2002

NCDB

1500 Centros EUA e P. Rico

Adenocarcinoma Ductal invasivo
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29% de falha de avaliação de ressecabilidade

103 doentes elegíveis

G1: Folfirinox s/ bolus de 5-FU e leucovorin

G2: Gemcitabina/Nab-paclitaxel

85(83%) completaram NTX

61 (60%)doentes com toxicidade Graus 3 e 4 

76(77%) foram para cirurgia

73(72%) ressecados 

“Podemos  escrever Guidelines mas não impô-los”



• Pontos controversos da Neoadj x Upfront na 

• doença ressecável:

•

• ...perda da janela de ressecabilidade do tumor;

• ...randomização de esquemas de QTX/ RTX;

• ...instituição para esquemas longos de QTX Nadj

• ...parece não reduzir a metástase à distância;

• ...parece não estar relacionada à sobrevida longa;

Câncer de Pâncreas Ressecável: Eu indico cirurgia



• Perspectivas:

• “Muito provavelmente estamos 

no caminho certo !”

• São promissores os avanços sobre Biol. Molec. do

ADCP – Terapia alvo (biomarc) e janela para 

Imunoterapia

• Quem tem doença sistêmica? – Biópsia líquida

• Avaliação dos respondendores e ñ- respondedores 

•
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“Deus existe?” perguntaram as pessoas a um computador.

“Agora existe”, respondeu o computador e derreteu o botão 

de desligar. 




