
MÉTODOS 

Esse trabalho consiste em um estudo transversal 

de base populacional quantitativo cujo os dados 

foram obtidos no Sistema de Informação sobre 

Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde, a partir 

da causa de morte codificada pela Classificação 

Internacional de Doenças (CID-10).  

Foram analisados como variáveis, sexo, faixa 

etária, raça, escolaridade, estado civil, ano do 

óbito 

INTRODUÇÃO 

O câncer de pâncreas está associado a um 

prognóstico muito ruim, havendo uma relação íntima 

entre a patologia e a mortalidade. O adenocarcinoma 

ductal pancreático (PDA) é o tipo mais comum e 

estima-se que se torne a segunda principal causa de 

óbito associada ao câncer nos Estados Unidos, até 

2030. A sobrevida de 5 anos em pacientes com 

neoplasia pancreática permanece muito baixa, em 

torno de 6% a 10%, isso se deve a vários fatores, 

mas o mais relevante é o diagnóstico que é 

consolidado em estágio final na maioria dos 

pacientes, pois a maior parcela cursa com quadros 

assintomáticos até a doença evoluir para um estágio 

avançado. Além disso, o prognóstico dos pacientes 

com este tipo de neoplasia é ruim devido à 

disseminação precoce do tumor, resistência à terapia 

e ao fato de que a maioria dos pacientes apresenta 

doença localmente avançada ou metastática no 

momento do diagnóstico. Assim, apenas uma 

pequena porcentagem é candidata à ressecção 

cirúrgica, o restante recebe quimioterapia e 

radioterapia como tratamento padrão, o que 

geralmente resulta em melhora limitada do 

prognóstico 

RESULTADOS  

CONCLUSÃO   

Epidemiologia dos óbitos decorrentes de câncer de pâncreas no Brasil, durante o período de 2014 a 2019  
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No período de 2014 a 2019 o SIM registrou 

61925 óbitos por neoplasias pancreáticas 19,1% 

desses óbitos apenas no ano de 2019 

demonstrando uma crescente de prevalência ao 

decorrer dos anos. Tendo também uma maior 

incidência em pessoas acima de 60 anos, 

demonstrado pela porcentagem de 76,7% do 

total, das quais 45,8% eram casadas. Houve 

também uma discreta prevalência feminina, com 

uma diferença mínima de 0,4% para o sexo 

masculino. Das 61925 pessoas registradas 61,8% 

eram brancas e 23,7% tinham apenas 1 a 3 anos 

de estudo. 

Dessa forma, observa-se que no decorrer dos 

anos sofreu um acréscimo desse tipo de neoplasia 

e a mesma aflige primordialmente indivíduos na 

terceira idade, mulheres e brancos. Assim sendo, 

devido seu rápido avanço e mau prognóstico, é de 

suma relevância realizar o rastreio e, 

consequentemente, diagnóstico precoce a fim de 

efetuar uma abordagem adequada, reduzindo a 

mortalidade por câncer pancreático. 
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