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Introdução: Os tumores neuroendócrinos do jejuno e
íleo representam 23-28% de todos os tumores endócrinos
gastrointestinais. A taxa de incidência varia de 0,28 a 0,8
por 100.000 habitantes. Objetivos: Revisar o tema e a
experiência do INCA, culminando com definição de rotina
de serviço. Material e Métodos: Procedemos ao estudo
retrospectivo dos casos de tumores neuroendócrinos
de intestino delgado tratados no Serviço de Cirurgia
Abdomino-pélvica do Instituto Nacional de Câncer (INCA)
no período de 1996 a 2008, além de revisão bibliográfica.
Resultados: Relatamos os dados dos 7 casos tratados.
Conclusão: Concluímos serem os fluxogramas da ENETS
(European Neuroendrocrine Tumor Society) válidos e
expomos o fluxograma de conduta para estes tumores
adotado no INCA.
Unitermos: Tumores Neuroendócrinos do Intestino
Delgado, Carcinóide de Intestino Delgado, Tumores do
Intestino Delgado.

S UMMARY
Introduction: Neuroendocrine tumors of the jejunum and
ileum account for 23-28% of all gastrointestinal endocrine
tumors. The incidence rate varies from 0.28 to 0.8 per
100,000 inhabitants. Objective: To review the theme and
the experience of INCA cumino with definition of a routine
service. Methods: We conducted the retrospective study
of cases of neuroendocrine tumors of the small intestine

treated at the Department of Surgery abdomino-pelvic
National Cancer Institute (INCA) in the period 1996 to
2008, plus bibliographic review. Results: report the data
of 7 cases treated. Conclusion: they are the flowcharts of
ENETS valid and expose the flowchart of conduct adopted
for these tumors in the INCA.
Keywords: neuroendocrine tumors of the small intestine,
small bowel carcinoid, small bowel tumors.

I NTRODUÇÃO
Os tumores neuroendócrinos (TNE) do jejuno e do íleo
representam 23-28% de todos os tumores endócrinos
gastrointestinais. A taxa de incidência varia de 0,28 a 0,8
por 100.000 habitantes1. Acometem homens e mulheres
com igual frequência, com um pico de idade entre a
sexta e sétima década de vida1. Entre 26% e 30% são
multicêntricos e entre 15 e 29% estão associados a outros
tumores não carcinoides2. A maioria destes tumores é bem
diferenciada e de comportamento indolente. No entanto,
devido ao aparecimento tardio dos sintomas, na maioria das
vezes, o diagnóstico apresenta-se em estágios avançados
e o prognóstico é geralmente desfavorável se comparado
com outros tumores endócrinos gastrointestinais2.
O objetivo desta publicação é a revisão do tema, o relato
de uma série de casos tratados no Instituto Nacional de
Câncer (INCA) entre os anos de 1996 e 2008. Em adição,
expomos o fluxograma de conduta para estes tumores
adotado no INCA.
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RESUMO

TUMORES NEUROENDÓCRINOS DO INTESTINO DELGADO:
EXPERIÊNCIA DO INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER EM 12 ANOS

MATERIAL

E

MÉTODOS

Procedemos ao relato de uma série de casos através da análise
retrospectiva dos casos de tumores neuroendócrinos de
intestino delgado tratados no Serviço de Cirurgia Abdominopélvica do Instituto Nacional de Câncer no período de 1996
a 2008.
Após revisão dos prontuários, totalizamos 7 casos. Estes
pacientes foram analisados quanto a fatores demográfico,
apresentação clínica, estadiamento TNM e sobrevida. O
estagiamento usado foi proposto pela ENETS (European
Neuroendocrine Tumor Society) em 20089. Todos tiveram
análise imnuno-histoquímica com cromogranina A. Em
função do pequeno número de casos, não realizamos
análise estatística.

RESULTADOS
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No período compreendido entre os anos de 1996 e 2008,
foram tratados no INCA 148 pacientes com diagnóstico
de tumor neuroendócrino do trato gastrointestinal.
Destes, 7 casos localizavam-se em topografia de jejuno e
íleo e representam a base deste estudo.
A média e a mediana de idade dos pacientes ao
diagnóstico foi de 69 e 78 anos respectivamente, com
uma predominância do sexo feminino sobre o masculino,
em uma proporção de 5 casos em mulheres para 2
em homens.
Como hospital referência para o tratamento de neoplasias,
dos 7 pacientes, 6 foram admitidos após cirurgia
prévia em outro hospital devido ao quadro de abdome
agudo, portanto, já com o diagnóstico histopatológico
estabelecido. Um paciente foi operado primariamente
no INCA devido ao fato de ser paciente do Serviço de
Cirurgia de Cabeça e Pescoço deste hospital e admitido
no setor de emergência do mesmo com abdome agudo,
também tendo o diagnóstico estabelecido através de
laparotomia exploradora.
Das cirurgias de emergência realizadas, 3 foram
consideradas R2 (persistência de doença macroscópica
residual) e 4 foram R0 (ausência de doença residual).
Quanto à localização, apenas em 3 casos havia
especificação se a doença era em topografia de jejuno
ou íleo. Destes, 2 acometiam o íleo e 1, o jejuno. O
tamanho do tumor foi registrado em 5 dos 7 pacientes.
A maior medida foi 1,9 cm e a menor 0,7 cm em seus

maiores diâmetros. Dos casos estudados 3 apresentavam
linfonodos comprometidos e metástase hepática foi
registrada em 1 caso. Em nenhum caso foi registrada no
prontuário a presença de síndrome carcinoide.
Conforme o Estadiamento (E) proposto pelo ENETS8,
dos 5 casos com informações no prontuário que
possibilitassem o estadiamento, 4 eram E II e 1 E IV.
Após um seguimento médio de 24 meses, 2 (29%)
pacientes estavam vivos, 1(14%) perdeu o seguimento e
4 (57%) evoluíram a óbito. Destes 4 pacientes que foram
a óbito, 2 sobreviveram 1 mês; 1 paciente, 12 meses; e 1
paciente, 21 meses.

DISCUSSÃO
As mais frequentes sedes de tumores neuroendócrinos
são o trato gastrintestinal (73,7%) e o sistema respiratório
(25,1%). No aparelho digestivo, os principais órgãos
afetados são intestino delgado, apêndice cecal e reto.
Têm ocorrido mais diagnósticos em virtude de um
melhor conhecimento do processo neoplásico e dos
aperfeiçoamentos obtidos nos métodos de investigação
disponíveis; contudo, aparentemente, a incidência tem se
elevado nas últimas duas décadas3.
A sintomatologia frustra diversas vezes, o que gera
dificuldades para que se efetue um diagnóstico baseado
no quadro clínico. Os sintomas típicos incluem desconforto
abdominal intermitente e sintomas suboclusivos. Muitos
pacientes podem desenvolver diarreia não secretora.
Pode ser formada uma reação desmoplásica ao redor
do mesentério com fixação do mesmo ao retroperitônio
produzindo obstrução intestinal e hidronefrose3.
Na nossa série de casos, a maioria dos pacientes já foi
admitida no INCA após ressecção da lesão em outro
hospital. Dessa forma, conseguimos registrar a topografia
do tumor em intestino delgado, apenas em 3 casos
(2 no íleo e 1 em jejuno). Com relação aos sintomas, todos
apresentaram-se com sintomas típicos de abdome agudo,
não sendo submetidos à investigação diagnóstica prévia.
Estes dados nos sugerem que os pacientes portadores
desta neoplasia são primariamente operados em serviço
de emergências e somente após são encaminhados para
centros de referência.
A característica síndrome carcinoide, com fogachos,
rubor facial e diarreia, é de rara ocorrência, geralmente
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É mesmo rara a hipótese pré-operatória de tumor carcinoide.
Normalmente, o diagnóstico se faz por análise histológica
de lesões de natureza a esclarecer, no período pré ou
no pós-operatório. Por vezes, neoplasias acidentalmente
encontradas e ressecadas apresentam surpreendentemente
o diagnóstico ao exame anatomopatológico.
Dessa forma, os tumores do jejuno e íleo geralmente
apresentam-se em estágios avançados da doença e
geralmente não são diagnosticados até a cirurgia por
obstrução, perfuração ou sangramento intestinal5.
Devido ao fato destes tumores serem pequenos, geralmente
não são identificados na tomografia computadorizada. De
fato, não são diagnosticados por imagem até que a doença
envolva o mesentério ou pela presença de metástase
hepática6. A nossa casuística corrobora com a literatura,
já que todos os casos foram diagnosticados através de
laparotomia exploradora.

O tratamento consiste na ampla ressecção da lesão e extensa
excisão do território de drenagem linfática regional, mesmo
para pequenas lesões3. O exame intraoperatório meticuloso
é primordial, pois em 20% a 40% dos casos a lesão é
multicêntrica, por vezes com aspecto amarelado visível pela
face serosa da alça intestinal3.
Tabela 1 - Estadiamento de tumor neuroendócrino do
intestino delgado proposto pelo ENETS

The American Journal of Surgery (2008) 196, 896–903
TNM

n

T – Tumor primário
T1

< ou = 2 cm - invade
a muscular própria

T2

< ou = 2 cm – ultrapassa
a muscular própria
> 2 cm – invade a muscular
própria

T3

> 2 cm – ultrapassa
a muscular própria

N – Linfonodos regionais
N0

Ausência de metástases
em linfonodos regionais

N1

Presença de metástases
em linfonodos regionais

M – Metástases a distância

Quando houver suspeita do diagnóstico, alguns exames
devem ser solicitados. A elevação urinária do ácido
5-hidroxiindolacético (5-HIAA) e a dosagem da
cromogranina são os exames bioquímicos indicados. Vários
exames de imagem podem ser usados no diagnóstico,
localização e estadiamento de tumores neuroendócrinos,
tais como: radiografia de abdomen, exames contrastados,
ultrassonografia abdominal (US), tomografia computadorizada
(CT), ultrassonografia endoscópica e endorretal (USER) e
ressonância nuclear magnética (RNM)2,3,4.
Exames mais específicos são baseados em cintilografia, com
utilização de isótopos ligados a derivados da somatostatina,
alcançando acurácia superior a 80%2-4,6-8. Nos casos
estudados, não foram utilizados exames complementares
visando o diagnóstico.
Nos exames anatomopatológicos inconclusivos, o emprego de
marcadores imuno-histoquímicos, tais como a cromograninaA e a sinaptofisina, possibilitam a definição do quadro7, 8. O
estadiamento dos tumores neuroendócrinos para intestino
delgado foi proposto pela European Neuroendocrine Tumor
Society (ENETS)9,10 (tabela 1). Dos casos estudados, 2 não
puderam ser estadiados, 4 em EII e 1 em EIV.

M0

Ausência de metástases
a distância

M1

Metástases a distância

EI

Tumor

Linfonodos

Metástase

T1

N0 / N1

M0 / M0

T1
E II

T2

Qualquer N

M0

E III

T3

Qualquer N

M0 / M1

E IV

Qualquer T

Qualquer N

Em caso de tumores metastáticos, se a metástase é ressecável,
o paciente deve ser operado. Se irressecável, indica-se
acompanhamento ou, em casos selecionados (tumores pouco
diferenciados), o paciente é encaminhado para tratamento
com quimioterapia. Os pacientes sintomáticos com relação
à síndrome carcinoide devem ser tratados com análagos
da somatostatina6.
O prognóstico destes tumores é geralmente desfavorável se
comparado com outros tumores endócrinos gastrointestinais,
uma vez que têm a tendência a propagar-se através dos
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já possuidores de neoplasias em estágio avançado
de desenvolvimento e de disseminação2,3,4. Até 18%
dos pacientes com metástase hepática de tumor
neuroendócrino de jejuno e íleo apresentam a síndrome
carcinoide2. Em nossos casos, não foi registrado relato
da síndrome.
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linfonodos regionais para o fígado3. A sobrevida correlacionase estreitamente com o estágio da doença: 65% em 5 anos
em casos de doença localizada ou regional e 36% nos casos
de metástase a distância3,11.
Nos casos apresentados, observamos 57% de óbito com
sobrevida mínima de 1 mês e máxima de 21 meses. Dois
casos (29%) que estão vivos apresentam sobrevida maior que
5 anos. Esses dados refletem a realidade de um hospital de
referência para onde são encaminhados pacientes após longo
período depois do diagnóstico e, às vezes, já submetidos a
algum tipo de intervenção terapêutica prévia.
Assim, adotamos a rotina proposta pela ENETS na condução
dos casos admitidos em nosso serviço. Esta propõe que
seja dosada a cromogranina sérica quando tivermos
suspeita de TNE, o uso de exame de imagem (tomografia
computadorizada) como método de avaliação local e de
doença a distância. Dos exames de medicina nuclear,
o octreoscan é o mais bem indicado face aos melhores
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resultados. Contudo, em função de custo podemos usar
o PET (tomografia com emissão de pósitron) e o MIBG
(metaiodobenzilguanidina) como opções outras.
O tratamento deve ser a ressecção intestinal com retirada
ampla do meso em função do alto percentual de metástases
linfáticas. Mesmo na vigência de metástase, a ressecção
paliativa do primário está indicada em função do risco tardio de
obstrução intestinal versus o risco inerente ao procedimento.
Metástases isoladas, principalmente hepáticas, constituemse em indicação de cirurgia para cura ou para a citorredução
quando for possível ressecar cerca de 80% do tecido
neoplásico.
No momento, estamos iniciando estudos quanto ao uso de
análogos de sandostatina como terapia paliativa na ausência
de sintomas baseados no estudo PROMID. O uso do lutécio
marcado no momento é feito em nossa instituição como
terapia protocolar (Fluxograma 1).

Fluxograma 1: Fluxograma de conduta para os Tumores de Intestino Delgado
tratados no INCA com suspeita de TNE – Virgem de tratamento

Tumores com suspeita de TNE
- virgem de tratamento

Exames de imagem
- Rx ou Tc de Tórax
- Tc de abdome e pelve
- Octreoscan ou MIBG

Exames Laboratoriais
- Cronogranina A
- HIAA

Consulta de Estadiamento

Ausência de Metástase

Enterectomia +
Linfadenectomia regional

Presença de Metástase

Ressecável

Irressecável

Ressecção
da Metástase

- Cirurgia citorredutora
(quando possível)
- Quimioterapia ou
- Observação ou
- Octreotide

- Acompanhamento:
- Cromogranina A e HIAA
- Exames de imagem
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A rotina descrita acima é indicada em casos de tumores
ainda sem abordagem prévia e ainda investigados quanto
à presença da síndrome ou de um achado incidental ao
exame de imagem. No entanto, em hospitais de referência,
a maioria dos casos é encaminhada já com o diagnóstico
estabelecido e submetidos a cirurgia de emergência em
outros serviços como demonstrado em nossa casuística.
Ao recebermos estes pacientes, procedemos a revisão
de lâmina com imuno-histoquímica, ao estudo laboratorial
do HIAA e da cromogranina A, exames de imagem para
estadiamento e seguimos o protocolo conforme descrito
acima (Fluxograma 2).

CONCLUSÃO
Concluímos serem o fluxograma da ENETS válido na
condução dos casos de tumores neuroendócrinos do
intestino delgado. No entanto, este protocolo considera
tumores virgens de tratamento, propondo diagnóstico,
estadiamento e conduta. Essa não é a realidade dos
hospitais de referência em oncologia, para onde são
encaminhados pacientes já submetidos à cirurgia e com
o diagnóstico histopatológico estabelecido, a fim de
complementar a terapêutica ou proceder ao seguimento
ambulatorial.

Fluxograma 2: Fluxograma de conduta para os Tumores de Intestino Delgado tratados no INCA encaminhados
com diagnostico de TNE operados de emergência

Tumores encaminhados com diagnóstico
de TNE operados de emergência
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Revisão de lâmina com
imuno-histoquimica
Exames Laboratoriais
- Cronogranina A
- HIAA

Exames de Imagem
- Rx ou Tc de Tórax
- Tc de abdome e pelve
- Octreoscan ou MIBG

Consulta de Estadiamento

Ausência de Metástase

Sem Evidência
de Doença

Presença de Metástase

Com Doença
Residual

Ressecável

Irressecável

Cirurgia
Ressecção

Ressecção
da Metástase

- Cirurgia citorredutora
(quando possível)
- Quimioterapia ou
- Observação ou
- Octreotide

- Acompanhamento
- Cromogranina A e HIAA
- Exames de imagem se
necessário
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Dessa forma, expomos a experiência do INCA relacionada
aos tumores neuroendócrinos de intestino delgado
e estabelecemos um fluxograma de conduta para os
tumores neuroendócrinos de intestino delgado adotado
no INCA, individualizando os casos sem diagnóstico prévio
(em investigação de tumoração em exames de imagem)
e os submetidos previamente à cirurgia de emergência
(conduta pós-diagnóstico).
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