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RESUMO: O câncer de pâncreas é um tumor altamente agressivo, de difícil diagnostico, com 

prognostico ruim e com alta taxa de mortalidade, a problemática em analise busca ressaltar o 

auxilio no diagnóstico precoce do câncer de pâncreas através de exames de imagens, para que haja 

assim maiores chances de cura. Através de uma ampla revisão bibliográfica foi possível enfatizar a 

importância dos exames de diagnóstico em tomografia computadorizada e ressonância magnética 

complementado com exames laboratoriais neste contexto, o câncer de pâncreas geralmente tem um 

diagnostico tardio, pois na maioria dos casos os sintomas passam despercebidos, e quando 

aparecem já está em um estagio avançado, diminuindo bastante as probabilidades de cura. Os 

exames de imagem como a tomografia computadorizada e a ressonância magnética são 

fundamentais para o diagnostico preciso, bem como o tecnólogo em radiologia que é o profissional 

responsável pela realização do exame e a reconstrução das imagens que serão enviadas para o 

médico radiologista. Após o laudo o paciente deve ser encaminhado quanto antes para o tratamento 

adequado. 

PALAVRA-CHAVE: Pâncreas; Tomografia Computadorizada; Ressonância Magnética.  

 

ABSTRACT: Pancreatic cancer is a highly aggressive tumour, difficult to diagnose, with bad 

forecasting and high mortality rate, the problematic analysis seeks to highlight the help in the early 

diagnosis of pancreatic cancer by, for There is thus a better chance of cure, through an extensive 

literature review was possible to emphasize the importance of diagnostic exams in computed 

tomography and magnetic resonance imaging supplemented with laboratory tests in this context, 

the pancreatic cancer generally has a late diagnosis, since in most cases the symptoms go 

unnoticed, when symptoms appear is already in an advanced stage that decrease the chance of cure. 

The examination of image as computed tomography and magnetic resonance imaging is central to 

the diagnosis I need, as well as the technologist in radiology that is the professional responsible for 

conducting the examination and reconstruction of images, which will be sent to the radiologist to 

be analyzed, and so the patient be forwarded as soon as possible to the appropriate treatment. 

 KEY-WORD: Pancreas; Computed Tomography; Magnetic Resonance. 

                                                           
1 Mestre em Radiodiagnóstico pela Universidade de São Paulo – USP - Brasil –Docente da Faculdade Santa 

Rita de Cássia- UNIFASC/ E-mail: daianemiron@usp.br 
2 Especialista em Imaginologia pela FAMESP- Brasil-  Docente da Faculdade Santa Rita de Cássia- 

UNIFASC  E-mail: diogodumonte04@hotmail.com  
3 Graduanda do Curso de Tecnologia em Radiologia pela Faculdade Santa Rita de Cassia – IFASC - Brasil – 

E-mail: anaiza.agabel@gmail.com 
4 Mestre em disfunção Temporomandibular pelo Centro de Pesquisas São Leopoldo Mandic- CPSLM- 

Brasil- Docente da Faculdade Santa Rita de Cássia- UNIFASC - E-mail: idercycastro@hotmail.com docente 
5Mestrando em Engenharia Biomédica-UFU e Especialista em Imaginologia pela Associação Brasileira de 

Biomedicina- Brasil – Docente da Faculdade Santa Rita de Cássia- UNIFASC - E-mail: 

eduardobcarvalho@yahoo.com.br 
6 Especialista em Odontopediatria pela Universidade de São Paulo, FOB-USP – Brasil-  Coordenadora e 

Professora  do Curso de Radiologia da Faculdade Santa Rita de Cássia- UNIFASC E-mail: 

adrianeborgesfranco@hotmail.com. 

mailto:daianemiron@usp.br
mailto:diogodumonte04@hotmail.com
mailto:anaiza.agabel@gmail.com
mailto:idercycastro@hotmail.com
mailto:eduardobcarvalho@yahoo.com.br
mailto:adrianeborgesfranco@hotmail.com


2 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho acadêmico utilizou uma extensa variedade de literaturas a cerca 

de diagnóstico e prevenção do câncer de pâncreas, definição de fases desta patologia, 

utilização da TC e RMN no diagnóstico. O texto  traz o tema de diagnóstico precoce de 

câncer no pâncreas, buscando assim propor uma melhoria e uma maior rapidez no 

diagnóstico do mesmo. 

O pâncreas é um constituinte do sistema digestivo, é uma glândula localizada na 

região superior do abdômen, formada por três partes: cabeça, corpo e cauda. É responsável 

pela produção de insulina e de enzimas envolvidas na digestão e absorção de nutrientes 

vindos dos alimentos (MONTANARI; BORGES, 2010). 

O câncer de pâncreas é um dos tumores que lidera a taxa de mortalidade, cerca de 

30% dos casos são considerados avançados e de difícil localização, ou seja, a maioria não é 

caso cirúrgico; sendo assim a expectativa de a sobrevida mediana é de 9 a 11 meses. 

(ANTUNES;  BUGANO, et al , 2015). 

Os tumores de pâncreas mais comuns são do tipo adenocarcinomas que 

corresponde a 90% dos casos diagnosticados. A maioria dos casos afeta o lado direito do 

órgão (a cabeça). As outras partes do pâncreas são corpo e cauda (INCA, 2014). 

Dificilmente o tumor se apresenta antes dos trinta anos, e, torna-se mais comum a 

partir dos sessenta. Com o avanço da idade, estatisticamente numa faixa etária média entre 

quarenta e cinquenta anos, a incidência de casos de câncer no pâncreas aumenta. O maior 

índice de acometidos apresenta-se nos idosos, entre setenta e oitenta anos, com ocorrência 

maior em homens. No Brasil, é responsável por cerca de 2% de todos os tipos de câncer 

diagnosticados e por 4% do total de mortes por essa doença (ARDENGH;  COELHO; 

OSVALDT, A.B, 2017). 

Para um diagnóstico precoce é importante avaliar sinais e sintomas do paciente, 

realizar exames laboratoriais e de imagem, como ultrassonografia, tomografia 

computadorizada ou ressonância magnética. Em alguns casos é necessário realizar uma 

biópsia para finalizar o diagnóstico. 

O tratamento do câncer de pâncreas depende do tipo de tumor, localização, e quão 

avançado ele está, depende ainda do quadro geral da saúde do paciente. A cirurgia é um 

tratamento com uma expectativa alta de cura quando se trata da fase inicial do tumor. Já a 
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quimioterapia, associada ou não à radioterapia, é usada como método para evitar 

repopulação, reaparecimento, conter a doença ou ainda de forma paliativa, para amenizar 

os sintomas (PIMENTA; KOIZUMI; TEIXEIRA, 2017). 

Diante de tal contexto, um dos meios mais eficientes para o auxílio do diagnóstico 

da patologia do câncer de pâncreas é através de exames de imagem, dentre eles, a 

tomografia computadorizada e a ressonância magnética. A problemática analisada mostrará 

de que forma a radiologia pode agregar no reconhecimento antecipado desta patologia, 

ressaltando a importância do Tecnólogo na imaginologia e seu papel fundamental na área 

da saúde. 

 

2 DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE PÂNCREAS ATRAVÉS DA 

TC E RM  

 

Essa pesquisa traz conhecimento sobre o tema auxilio no diagnóstico precoce do 

câncer de pâncreas através de exames de imagens em tomografia computadorizada e 

ressonância magnética, que foi escolhido devido à alta taxa de mortalidade causada pelo 

diagnóstico tardio, o texto busca mostrar à sociedade a importância de realização de 

exames anuais de rotina para que assim obtenha um diagnóstico precoce, e como 

consequência o tratamento eficaz e de sucesso, tendo como referência teórica literatura 

sobre diagnóstico e prevenção do câncer de pâncreas, e a fase inicial desta patologia. 

 Dentro da temática proposta, a literatura Diagnóstico e Prevenção de Câncer de 

Pâncreas do autor Leandro Nobeschi contribuem com o presente artigo, pois traz como 

pontos importantes as seguintes abordagens; o adenocarcinoma é um tumor encontrado no 

pâncreas que corresponde de 80% a 90% dos casos, porem não é um tumor comum sendo 

mais frequente a partir dos 40 anos, sua taxa de mortalidade é bem alta por isso 

considerado de difícil diagnóstico. Para fundamental exposto Leandro Nobeschi aponta 

que:  “o câncer de pâncreas é um dos tumores que mais apresentam dificuldade para o 

diagnostico precoce, desta forma após a confirmação do tumor pancreático, muitos 

pacientes se encontram em estagio avançado da doença” (NOBESCH, 2012,  p.08) 

 Segundo Cleciliene Gomes Carvalho, enfermeira da Universidade Vale do Rio 

Verde, os tumores malignos tem uma capacidade de invadir e se disseminar o que resulta 

na produção de metástase, principal característica do câncer. Alguns fatores de risco como 

tabagismos, dieta rica em gordura contribuem para um prognóstico muito ruim. A autora 
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aponta que “o  prognóstico é muito ruim. Menos de 2% dos indivíduos com 

Adenocarcinomas sobrevivem até cinco anos após o diagnóstico. A única esperança de 

cura é a cirurgia, a qual é realizada quando não existem metástases” (CARVALHO 2011. 

p.05). 

 A análise contribui para mostrar quais os fatores de maior risco para o câncer de 

pâncreas, bem como a importância do exame no auxilio do diagnostico precoce, e ainda o 

prognostico muito ruim sendo que em caso de metástase algumas cirurgias não poderão ser 

realizadas. 

 De acordo com José Celso Ardengh, Nelson Coelho e Alessandro Bersch Osvaldt, 

há pacientes com alto risco de desenvolver câncer pancreático, e pode-se buscar prevenir a 

doença, chamando atenção para a classe médica em geral para o tema. Tais cientistas 

apontam que “Embora não existam evidencias na literatura de que o diagnostico do ADP 

em sua fase inicial melhore a sobrevivência desses pacientes, existem dados substanciais 

de que este diagnóstico está associada a melhor prognostico” (ARDENGH; COELHO; e 

OSVALDT, 2008, p.03). 

Devido à complexidade de identificação precoce e sua alta taxa de mortalidade, 

alguns sintomas da doença não devem ser ignorados. Sintomas como dor no estômago, 

indigestão e perda de peso muitas vezes passam despercebidos. Manifestações como estas 

podem indicar um problema grave, e que, quanto antes for identificado, mais chances tem 

de ser curado (BBC, 2017). 

 

Figura 1: Tumor pancreático 

 

Fonte: Mayo Clinic, 2016. 

Outros indícios como, perda de apetite, icterícia (pele ou olho amarelado), ou 

diagnóstico recente de diabetes também devem ser observados com devida cautela (BBC. 

2017). 
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A tabela abaixo mostra a fase em que a doença se encontra, o que os médicos são 

chamam de estadiamento do câncer de pâncreas, pois o tipo de tratamento é definido de 

acordo com o estado em que a doença se apresenta abaixo: 

 

Figura 2: Estadiamento do câncer de pâncreas. 

 

Fonte: Instituto Vencer o Câncer, 2018. 

Dados os prognósticos citados, a medida mais eficaz na tentativa de diagnosticar o 

carcinoma em sua fase inicial no pâncreas é por meio de exames de imagem realizados 

periodicamente, dentre eles, serão usados como meio de contribuição e alarde a tomografia 

(principalmente) e a ressonância magnética. 

A tomografia computadorizada é uma técnica de diagnóstico por imagem que 

utiliza radiação ionizante para visualizar pequenas fatias de regiões do corpo através da 

rotação do tubo emissor de Raios X ao redor do paciente, os detectores captam a radiação 

absorvida pela estrutura em estudo e enviam ao software, onde acontecem as reconstruções 

dos cortes gerados. Alguns exames de tomografia são realizados em duas etapas: sem e 

com contraste. A administração intravenosa de contraste deve ser realizada quando se 

deseja delinear melhor as estruturas do corpo, tornando o diagnóstico mais preciso 

(Oncoguia, 2017).  

A tomografia computadorizada tem a vantagem de ser um exame rápido e 

relativamente mais acessível se comparado à outra técnica de diagnóstico que será citado 

no presente trabalho científico. 

 



6 
 

Figura 3: Realização da Tomografia Computadorizada. 

 

Fonte: Curso ESCON, 2017. 

Como já mencionado, na maioria dos casos o câncer de pâncreas ocorre de forma 

silenciosa (com poucos sintomas), o que dificulta o diagnóstico em estágios precoces. No 

geral, os sintomas são inespecíficos, sendo os mais comuns: perda de peso, redução do 

apetite, fadiga, icterícia (vulgo amarelão, cor amarela na pele e na parte branca dos olhos, 

urina escurecida e fezes esbranquiçadas), dor abdominal (andar superior) e dor nas costas. 

A elevação do CA 19-9, um marcador tumoral, ocorre na maioria dos casos e a sua 

dosagem no sangue é uma importante ferramenta para o diagnóstico. Entretanto, na 

interpretação deve-se ter cautela, pois a sua elevação também ocorre em outras situações, 

além do próprio câncer. A elevação das bilirrubinas no sangue confirma a icterícia. A 

Tomografia Computadorizada (TC) de abdome total é o melhor exame de imagem para o 

diagnóstico do câncer de pâncreas. A Ressonância Magnética Nuclear (RNM) fica 

reservada para os pacientes que não podem receber o contraste da TC (CARVALHO, 

2018). 

  A avaliação inicial é realizada através de um exame físico completo, radiografia de 

tórax, TC de abdome e pelve e dosagem no sangue do CA 19-9 e CEA. Em casos 

específicos pode-se realizar RNM de abdome total e PET-CT. A laparoscopia diagnóstica 

pode estar indicada no pré-operatório daqueles pacientes com doença ressecável para 
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avaliar se a doença não se espalhou pelo abdome. Um tumor ressecável cirurgicamente é 

aquele que é tecnicamente exequível de ser completamente retirado com margens 

cirúrgicas livres de células malignas. Em alguns casos a biópsia é necessária antes do 

início do tratamento seja cirúrgico, radioterápico ou medicamentoso (CARVALHO, 2018). 

O exame de tomografia computadorizada é semelhante a radiografia convencional. 

O diferencial entre os dois é que no raio-x o aparelho  emite radiação em feixe, sendo em 

um ângulo único. Já no exame de tomografia computadorizada o feixe é o que chamamos 

de helicoidal, ou seja, são feixes com espessuras finas e contínuas permitindo assim a 

formação de imagens em vários ângulos. Dessa maneira cada ângulo permite visualizar e 

diferenciar órgãos e tecidos moles do corpo humano. Após a aquisição das imagens todas 

as informações são captadas pelo sistema e vão para o computador onde acontece a 

formação de imagens em escala de cinza. Na maioria dos casos é necessário o uso do 

contraste para que haja uma melhor definição e melhor realce da área em estudo, esses 

contraste pode ser ingerido via oral , injetado via intravenosa ou inserido através do enema. 

Dessa maneira serão adquiridas imagens pré-contraste e pós-contraste, pois na fase pós 

contraste em casos de tumores o médico radiologista consegue visualizar e definir melhor 

o tumor (ONCOGUIA, 2017). 

Hoje em dia a tomografia computadorizada helicoidal é a mais utilizada nos 

grandes centros diagnósticos e hospitais. Por se Tratar de um exame mais rápido sua maior 

vantagem é a quantidade de radiação depositada no paciente. Com o passar dos anos e o 

avanço da tecnologia novos aparelhos chegam ao mercado com aquisição de imagens mais 

rápidas e cortes mais finos. Outra forma de aquisição adquirida pelo tomógrafo são as 

imagens em 3D que permite visualizar as imagens de forma geral girando essas imagens na 

tela do computador. A tomografia computadorizada é realizada pelo técnico ou tecnólogo 

em radiologia. O aparelho de tomografia tem uma mesa onde o paciente é posicionado e 

passa por um circulo onde o tubo de raio x emite radiação em vários ângulos e  em torno 

do paciente  quando disparado para aquisição  imagens. Os feixes de raios x são disparados 

e os detectores captam os raios que atravessa o paciente formando assim as imagens em 

tons de cinza. No momento do exame de tomografia o paciente de preferência deve ficar 

sozinho dentro da sala de tomografia e o técnico ou tecnólogo acompanha da sala de 

comando (ONCOGUIA, 2017). O exame de tomografia computadorizada é um exame 

indolor porem dependendo das condições físicas do paciente pode causar certo desconforto 

pela posição que deve ficar na mesa do tomógrafo, em alguns exames é necessário que o 
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paciente fique em apneia já que o movimento da respiração atrapalha a aquisição de 

algumas imagens. Quando for necessária a administração de contraste por via venosa, são 

adquiridas imagens antes e logo após injetar o contraste. No momento que o contraste é 

injetado o paciente pode sentir algumas reações como, por exemplo, a sensação de calor, o 

contraste é disparo da sala de comando e a bomba de contraste que fica conectada no 

paciente dentro da sala de tomografia injeta automaticamente. (Oncoguia, 2017).              

 O aparelho de tomografia tem uma forma circular, a sala de tomografia é blindada e 

as portas também, para que não haja a passagem de radiação, na parte de fora da sala existe 

uma luz de sinalização mostrando quando o raios-x está sendo disparado nesse momento 

não poderá entrar na sala de tomografia, Em geral o maior tempo gasto do exame é no 

posicionamento do paciente e na anamnese que deve ser feita antes da realização do 

exame, após o termino do exame é solicitado ao paciente que aguarde para o médico 

radiologista verificar se e necessário fazer algumas imagens complementares 

(ONCOGUIA, 2017). Logo após a aplicação do contraste intravenoso o paciente pode 

apresentar algumas reações adversas dentre: Erupção cutânea, náuseas, falta de ar, coceira 

ou inchaço na face, que pode durar até uma hora. Alguns sintomas que  aparecem são 

leves, e, muitas das vezes, desaparecem não sendo necessário nenhum tratamento. Em 

alguns casos pode ocorrer reações mais graves, o tecnólogo deve sempre observar se o 

paciente apresenta alguma reação alérgica e em caso de suspeita de alergias  deve  

informar ao médico radiologista responsável ou em caminhar o paciente para o pronto 

socorro mais próximos (JUCHEM; DALL’AGNOL, 2007). 

Pode acontecer, porem é mais raro, paciente com reações alérgicas graves como; 

queda da pressão sanguínea, dificuldade respiratória, edema de glote, choque anafilático, 

nesse caso o paciente deve ser encaminhado imediatamente para o pronto socorro. 

 O paciente deve informar à equipe médica se já teve reação a qualquer  meio de 

contraste, frutos do mar ou iodo no passado. Quando existe um risco de reação alergia a 

dose injetada no paciente é menor e em alguns casos não é autorizado o uso do contraste 

iodado. Os pacientes que apresentam alergia ao contraste deve ser administrado via 

intravenosa medicamento anti-inflamatórios esteroides. Pacientes com problemas renais é 

necessário que faça exames de ureia e creatinina para saber como está a função renal ,pois 

o contraste pode causar danos aos rins (JUCHEM; DALL’AGNOL, 2007). 
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Figura 4: Imagem de câncer de pâncreas na Tomografia Computadorizada. 

 

Fonte: Instituto de Diagnóstico por Imagem, 2015. 

 

A ressonância magnética é o exame mais avançado quando falamos de imagens 

radiológicas, o exame é feito com alta definição possibilitando visualizar os órgãos e 

estrutura humana através da captação de imagens quando o paciente é exposto ao campo 

magnético.  A ressonância magnética não utiliza radiação ionizante, mas por outro lado 

deve ter um cuidado redobrado, pois se trata de um alto campo magnético, por isso não 

deve entrar na sala de ressonância magnética com metais no corpo em especial o marca-

passo jamais o paciente que tem marca-passo deve realizar o exame de ressonância 

magnética. Para realizar o exame de ressonância o paciente deve ficar deitado sem 

movimentação, pois movimento do paciente atrapalha na captação do sinal de imagens 

causando artefatos ou imprecisão nas imagens. Os pacientes que tem mais dificuldades 

para realizar a ressonância magnética quando se trata de evitar movimentação são as 

crianças e aqueles que têm movimentos involuntários, como por exemplo, quem tem 

Alzheimer, esquizofrenia e outras doenças (PINHEIRO, 2018).    

 Geralmente o exame de ressonância magnética tem a duração de 15 a 40 minutos 

depende da região que será estudada e da colaboração do paciente, depende também do 

campo magnético do aparelho de ressonância quanto maior o campo magnético menor o 

tempo de aquisição das imagens. Ao chamar o paciente o tecnólogo ou técnico que vai 
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realizar o exame deve informar e instruir o paciente sobre como será feio o exame. Outro 

fato de suma importância na ressonância magnética é sobre a segurança, pois se trata de 

um campo magnético muito alto, portanto deve certificar se o paciente não está portanto 

nem um tipo de metal para dentro da sala de ressonância magnética como óculos, grampo 

de cabelo, pinos, e outros. (PINHEIRO, 2018). 

 

 Figura 5: Realização da Ressonância Magnética.  

 

Fonte: Saúde da Família, 2018. 

Uma das desvantagens da ressonância magnética é a impossibilidade de pessoas 

que usam marca-passo, não podem realizar o exame, pessoas que são grandes demais 

também não consegue realizar o exame por se tratar de um espaço pequeno o túnel onde o 

paciente é colocado para fazer as imagens. Outro grupo de pessoas que não consegue 

realizar são os claustrofóbicos que sentem muito incomodados quando são submetidos a 

lugar fechado. Quando inicia o exame o aparelho faz bastante barulho na hora da captação 

do são sons de batidas contínuas e rápidas, por isso quando o tecnólogo está posicionando 

o paciente é colocado o protetor auricular para diminuir o barulho alto na sala (PINHEIRO, 

2018). 

Durante todo exame os pacientes devem ficar completamente imóveis durante 

longos períodos de tempo. O exame tem a duração de 20 a 90 minutos ou mais e se por 
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acaso o paciente não colaborar o tecnólogo deve repetir o exame novamente, pois em caso 

de movimento as imagens ficam distorcidas. Próteses ortopédicas como pinos, placas, 

articulações artificiais e outros na área do exame podem causar graves artefatos nas 

imagens. Isso acontece porque o equipamento cria uma alteração significativa no campo 

magnético principal, ou seja, é necessário que haja um campo uniforme na hora de adquirir 

as imagens. O aparelho de ressonância magnética, sua instalação e manutenção é muito 

caro, o que faz com que o exame de ressonância seja um valor alto. As vantagens da 

ressonância magnética são: é um exame de alta definição não invasivo capaz diagnosticar 

tumores em seu estagio inicial como o câncer de pâncreas, esclerose múltipla, tumores na 

glândula pituitária e no cérebro, infecções no cérebro, medula espinal ou articulações, 

visualizar ligamentos rompidos no pulso, joelho e tornozelo, lesões no ombro, tendinite, 

massas nos tecidos macios do corpo,  tumores ósseos, cistos e hérnias de disco na coluna, 

diagnosticar derrames em seu estágio inicial. De forma geral a ressonância é indicada para 

tecido mole  (PINHEIRO, 2018). 

A composição do contraste para os exames de ressonância magnética é a base de 

quelatos do íon paramagnético gadolínio, esse produto vem sendo utilizado desde 1980. 

Segundo pesquisas mostram, já passa de 90 milhões de doses a quantidade usada para 

realizar exame de ressonância magnética. Em geral, os agentes de contraste à base de 

gadolínio são muito mais seguros que o contraste iodado utilizado na radiologia 

convencional e nos exames de tomografia computadorizada; mas também pode ocorrer 

algumas reações ao gadolínio mesmo que mais leves. Algumas reações adversas agudas ao 

gadolínio podem ocorrer como, por exemplo; náuseas, vômitos, urticária e cefaleia, 

enquanto as locais são irritação, ardor e sensação de frio. Já reações adversas agudas 

maiores ao gadolínio, como laringespasmo e choque anafilático, são raros (PINHEIRO, 

2018).            

Como citado anteriormente o aparelho de ressonância não usa radiação ionizante o 

que deixa paciente e médicos tranquilos, assim como uso do contraste que dificilmente 

causa reações alérgicas. Outra grande vantagem da ressonância magnética é sua capacidade 

de gerar imagens de qualquer plano podendo ser reconstruídas em 3D o que facilita a 

precisão no diagnóstico precoce no câncer de pâncreas, por exemplo, (CHLOÉ,  2018). 
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Figura 6: Câncer de pâncreas (localizado na cabeça do pâncreas) na Ressonância 

Magnética. 

  

Fonte: Fleury Medicina e Saúde, 2012. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O câncer de pâncreas trata-se de um tumor agressivo, muita das vezes uma doença 

com sintomas leves e com alta taxa de mortalidade, por se tratar de um tumor  de difícil 

diagnóstico geralmente é  identificado em um estágio avançado, sendo um pouco mais 

propenso no gênero do sexo masculino na faixa etária acima de 40 anos. 

Os fatores de risco que predispõem ao desenvolvimento do câncer de pâncreas, 

além da idade maior que 40 anos, o tabagismo, o consumo de bebidas alcoólicas em 

excesso e alimentação inadequada também contribuem para o surgimento desta patologia. 

Para um diagnóstico precoce, em casos de suspeita de câncer de pâncreas mesmo se 

tratando de sintoma leves , é necessário realizar exames laboratoriais juntamente com 

exames de imagens como tomografia computadorizada ou ressonância magnética, pois 

quanto mais rápido o diagnóstico, melhor o prognóstico e o sucesso no tratamento 

realizado. 

Portanto as imagens adquiridas pelo o profissional tecnólogo de radiologia, 

executadas com a técnica e as reconstruções corretas através de ressonância magnética ou 

tomografia computadorizada é de suma importância para o diagnóstico preciso e precoce 

do câncer de pâncreas, ou seja, é fundamental o papel do tecnólogo em radiologia. A 
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ressonância se mostrou mais eficaz no estudo desta patologia, portanto é de extrema 

importância que o profissional das técnicas radiológicas compreenda bem as ponderações 

necessárias (T1 in Phase, T1 Out Phase T2, dentre outras), o campo magnético do 

equipamento utilizado que em suma maioria é de 1,5 a 3T e o que se espera dos spins na 

referida imagem.  
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