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 FÍGADO, VIAS BILIARES E PÂNCREAS 

O Fígado, as vias biliares (incluído a vesícula biliar) e o pâncreas (Figura 1) 

são órgãos muito importantes para o bom funcionamento do nosso corpo 

(por exemplo: para a formação de proteínas, no metabolismo do açúcar, na 

síntese de hormonas como a insulina ou para a digestão e absorção de 

alimentos ou na defesa do nosso organismo contra as infeções, entre 

muitas outras funções). 

 

CANCRO HEPATOBILIOPANCREÁTICO 

O cancro hepatobiliopancreático é o cancro que está localizado no Fígado, 

na vesícula biliar e/ou nas vias biliares, ou no pâncreas (Figura 1). Existem 

diferentes tipos de cancro com estas localizações. Muitos desenvolvem-se 

a partir de células que constituem estes órgãos (tumores primários) outros 

têm origem em células tumorais oriundas de tumores localizados noutros 

órgãos – metástases ou tumores secundários.  

As metástases localizam-se frequentemente no fígado e têm origem em 

tumores localizados em órgãos do tubo digestivo como o estômago ou o 

intestino como do cólon ou do reto. 

Em alguns doentes estes tumores não podem ser curados mas podemos 

atenuar ou aliviar os sintomas (por exemplo a dor ou os vómitos) e 

melhorar a qualidade de vida dos doentes. 

 

TRATAMENTO  

As opções para o tratamento do cancro hepatobiliopancreático dependem 

de vários fatores e podem incluir: cirurgia, quimioterapia, radioterapia, 

técnicas de imagiologia e endoscópicas. 

O tratamento pode iniciar-se por uma intervenção cirúrgica, por 

quimioterapia, por quimioradioterapia ou radioterapia consoante o estádio 

do tumor quando foi feito o diagnóstico. Se o tumor desaparecer ou for 

removido durante o tratamento cirúrgico o tratamento pode ser curativo. 
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O tratamento cirúrgico é realizado através de uma incisão na parede 

abdominal de maiores dimensões (por laparotomia) ou através de 

pequenas incisões (por laparoscopia). Por vezes devido a vários fatores (por 

exemplo a localização do tumor) pode ser necessário converter uma 

intervenção inicialmente por via laparoscópica em via laparotómica. 

Noutros casos pode ser necessário alterar a decisão do tipo de intervenção 

cirúrgica durante a operação. 

São muitas as opções terapêuticas para o cancro hepatobiliopancreático de 

acordo com o órgão afetado: 

 

Fígado  

Cirurgia de ressecção hepática com ou sem ressecção de vasos para 

tumores do fígado (primários ou metástases); 

 

Pâncreas 

Cirurgia de ressecção pancreática com ou sem ressecção vascular 

para tumores do pâncreas e região peri-pancreática (por exemplo 

tumores do duodeno); 

 

Vesicula biliar ou vias biliares 

Cirurgia complexa biliar para ressecção de tumores biliares com ou 

sem ressecção hepática e/ou pancreática e/ou vasos associados. 

 

 

Outras técnicas utilizadas no tratamento do cancro hepatobiliopancreático 

1 - Ecografia intra-operatória com técnicas de ablação intra-operatória 

(Radiofrequência, Micro-ondas e Alcoolização). 
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2 – Laqueação de ramo portal e alcoolização portal. 

3 - Técnicas de Radiologia de Intervenção: 

◦ Percutâneas – Termoablação por radiofrequência ou micro-

ondas e alcoolização, embolização portal; 

◦ Intra-arteriais por via femoral ou radial – quimioembolização, 

‘bland embolization’ e DEBIRI, embolização de hemorragias 

tumorais e pós-operatórias; 

◦ Técnicas para aumentar o volume de fígado restante – 

embolização portal e supra-hepática; 

◦ TIPSS; 

◦ Colocação de Próteses nas Veias Supra-hepáticas; 

◦ Biópsias hepáticas percutâneas guiadas por ecografia ou TAC e 

por via trans-jugular; 

◦ Drenagem de coleções e abcessos por via percutânea guiadas 

por ecografia ou TAC; 

◦ Colangiografia por tubo em T e sonda Naso-biliar. 

4 - Técnicas de Gastroenterologia de Intervenção (técnicas endoscópicas): 

◦ CPRE e todos os procedimentos terapêuticos a esta 

associados; 

◦ Colangioscopia peroral; 

◦ Endoscopia e colonoscopia. 

5 - Tratamento Médico para situações não passiveis de intervenção 

cirúrgica ou radiológica. 
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COMPLICAÇÕES 

Complicações mais frequentes no pós-operatório imediato: 

1 – Íleos (paragem do funcionamento do intestino); 

2 – Hemorragia; 

3 – Fístula de anastomoses ou da superfície do fígado (deiscência da 

anastomose ou da “ligação” entre o intestino e por exemplo o pâncreas); 

4 – Infeções; 

5 – Eviscerações (abertura da ferida cirúrgica da parede abdominal). 

 

Complicações Pós-operatório tardio: 

1 – Hérnia Incisional; 

2 – Diabetes; 

3 – Má absorção intestinal. 

 

As infeções podem, geralmente, ser tratadas com antibióticos, mas 

algumas complicações podem necessitar de outra cirurgia. 

 

PROGNÓSTICO 

A sobrevivência dos doentes tratados a um cancro do fígado, das vias 

biliares, da vesícula ou do pâncreas depende do estadio em que a doença 

foi diagnosticada ou tratada. 

Muitos doentes estão vivos passados cinco anos do início do tratamento. 
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Biópsia positiva para 

neoplasia 
hepatobiliopancreática 

Consulta de Cirurgia 
Geral 

Realização de exames 
auxiliares de diagnóstico 

e terapêutica 

Consulta de decisão 
terapêutica (CDT) 

Consulta de Oncologia e 
Radioncologia (se 

aplicável) 

Consulta de Anestesia  

Consulta pré-operatória 

Internamento para 
intervenção cirúrgica 

Consulta de seguimento 

Alta 

O seu médico identifica o seu problema e 
envia-o a uma consulta de Cirurgia Geral 

Consulta de cirurgia realizada por um 
cirurgião ou interno de cirurgia geral, que fará 

uma avaliação geral e pedirá os exames 
necessários 

Realização dos exames solicitados na consulta 

Na CDT é decidido o melhor tratamento 
para si 

Consulta de anestesia realizada por um 
anestesista, que fará uma avaliação geral e 
avaliará possíveis contra indicações ao ato 

anestésico  

O tratamento que foi decidido para si é-lhe 
proposto e explicado por um cirurgião ou 

interno de cirurgia geral 

Será submetido a uma preparação pré-
operatória, cirurgia e vigilância pós-operatória. 
O médico responsável solicitar-lhe-á os exames 
e terapêutica necessários e identificará e tratará 

possíveis complicações 

Consulta de cirurgia realizada por um cirurgião 
ou interno de cirurgia geral, que fará uma 

avaliação geral, pedirá os exames necessários e 
detetará e tratará eventuais complicações 

Alta da consulta, quando perfizer 10 
anos livres de doença, com informação 

para o médico assistente 

Aguarde o agendamento da 
consulta hospitalar 

Traga todos os relatórios e 
terapêutica habitual 

Traga todos os relatórios dos 
exames já efectuados e siga as 

instruções para a realização dos 
exames 

Consulta não presencial 

Traga todos os relatórios dos exames já 
efectuados, terapêutica habitual, ser-

lhe-á entregue o consentimento 
informado relativo ao ato anestésico. 

Coloque todas as suas dúvidas 

Traga todos os relatórios dos exames já 
efectuados, terapêutica habitual, ser-

lhe-á entregue o consentimento 
informado relativo ao ato cirúrgico. 

Coloque todas as suas dúvidas 

Traga todos os relatórios dos exames já 
efectuados, terapêutica habitual, ser-

lhe-á entregue um guia de acolhimento 
da unidade. Será avaliado regularmente 
pela equipa médica e de enfermagem 

Será avaliado o seu estado clínico, 
incluindo sinais e sintomas. Serão 
realizadas várias consultas num 
período expetável de 10 anos. 
Coloque todas as suas dúvidas 

Será seguido pelo seu médico 
assistente 
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https://www.chuc.min-saude.pt/paginas/centros-de-referencia.php 
cirur3dir@chuc.min-saude.pt 

 

Serviço de Cirurgia Geral 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

Hospitais da Universidade de Coimbra 

 

 Endereço eletrónico 

cirurgia3@chuc.min-saude.pt 

 Endereço do site  

https://www.chuc.min-saude.pt/  

Endereço postal 

Praceta Prof. Mota Pinto, 3004-561 Coimbra 

Telefone 

239 400 626  




