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           GM, 69 anos, masculino, casado, físico aposentado, natural e procedente de 

São Paulo 

QD: Desconforto abdominal e diminuição no apetite há algumas semanas.  

HMA: O paciente relata essas queixas ao filho que é radiologista e o mesmo, pela 

facilidade e sem qualquer outro detalhe na história, realiza um ultrasson de abdome e 

encontra uma imagem que pode sugerir  uma massa em topografia de pâncreas. 

Nesta ocasião o filho encaminha a um amigo gastroenterologista que solicitou CA19-9 

e tomografia de abdome com biópsia guiada. O médico recebeu os resultados: CA19-9 

= 640 u/mL (nl até 30u/mL) e Tomografia de abdome – massa na região do corpo e 

cauda de pâncreas, sem adenomegalias. Biópsia negativa para neoplasia. Diante 

desses resultados foi comunicado ao filho do paciente que o diagnóstico era câncer de 

pâncreas e solicitado revisão da lâmina e além disso, foi indicado o nome de dois 

cirurgiões com grande expertise na área na cidade de São Paulo. 

 O cirurgião afirmou que o diagnóstico era câncer de pâncreas com  

confirmação de adenocarcinoma na revisão da lâmina. Novo CA-19-9 = 690 u/mL. 

Solicitou  Tomografia de abdome (massa região corpo caudal do pâncreas, sem 

invasão vascular ou ganglionar visíveis, sem imagem de implante secundário) e de 

tórax (nódulos pulmonares não calcificados de 0,3 cm, inespecíficos). Cirurgião propôs 

cirurgia imediata com grande chance de ser curativa. 

 Até então somente o filho médico e sua irmã sabiam do diagnóstico e nesta 

ocasião o filho entrou em contato com parentes geriatras que fizeram alguns alertas: o 

paciente e a sua esposa não sabiam do diagnóstico; a rapidez da definição e da 

expectativa muito otimista com a terapêutica e o não envolvimento de equipe 

oncológica clínica. 
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