
Metástase Neuroendócrino 

Departamento de Anatomia da UFPR 
Professor Adjunto de Anatomia 

Dr. Eduardo José B. Ramos 

ramosejb@hotmail.com 



Tumor Neuroendócrino 

Definição 
– Tumor de células neuroendócrinas, que estão 

presentes em todo o corpo 
– Mais comum no pâncreas, apêndice, intestino 

delgado, intestino grosso, reto, pulmão 
 



Tumor Neuroendócrino 

Fatores de Risco 
– Desconhecido 
– Hx familiar de 1° grau → ↑ do risco em 3,6x  
– MEN 1 

Autossômica dominante 
Tumor na Paratireóide, hipófise anterior e 
neuroendócrino gastrointestinal ou pâncreas 

 



Tumor Neuroendócrino 

Incidência 
– 4,7 para 100.000 habitantes 
– Negros > brancos 
– Discretamente > em homens 
–  Idade média no diagnóstico = 60 anos 
– Aumento da incidência por causas 

descohecidas  
 



Metástase Neuroendócrino 
Localização	  do	  tumor Tamanho	  (cm) Metástases	  Hepáticas	  

≤	  1	   5%
1,1	  a	  1,9	   19%

≥	  2 47%
≤	  1	   0%

1,1	  a	  1,9	   4%
≥	  2 12%
<	  2 raro
≥	  2 40%
≤	  1	   raro

1,1	  a	  1,9	   6%
≥	  2 24%
<	  2 <10%
≥	  2 20%

Intestino	  Delgado

Apêndice

Colon

Reto	  

Estômago



Metástases - Neuroendócrino 

Sintomas 
– Maioria assintomático 
– Pode apresentar 

Pelo crescimento do tumor: dor, icterícia, 
saciedade precoce 
Pela secreção de hormônios: palpitação, 
sudorese, diarreia, rubor em face, HAS.  

– Diagnóstico de metástases hepáticas antes 
de evidenciar o tumor primário  

 



Metástases - Neuroendócrino 

Diagnóstico 
– Exames Laboratoriais 

Cromogranina A 
5 HIAA urniário 
Insulina, glucagon, somatostatina, VIP, gastrina 

– Exames de Imagem 
Ecografia 
Tomografia 
Ressonância 

 



Metástases - Neuroendócrino 

Diagnóstico 
– Octreoscan 

Pode demonstrar tumor neuroendócrnio ativo pelo 
corpo, que captam somatostatina.  

– Biópsia 
Quando há dúvida diagnóstica 
Geralmente percutânea 

 



Metástases - Neuroendócrino 

Complicações 
–  Insuficiência Hepática 
– Síndrome Carcinóide 
 



Metástases - Neuroendócrino 

Tratamento 

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 



Metástases - Tratamento 

Fatores Considerados 
–  Idade 
– Comorbidades 
– Número, tamanho e local das metástases 
– Agressividade do tumor 
– Desejo do paciente 



Metástases - Tratamento 

Cirurgia 
Transplante Hepático 
Ablação 
Quimioembolização 
Radioembolização 
Quimioterapia 
Terapia com radionuclideo para receptor 
de peptídeo - TRRP 



Metástases - Tratamento 

Cirurgia  
–  Indicado quando metástases podem ser 

ressecadas 
– Convencional vs. Laparoscópica 



Metástases - Tratamento 

Transplante Hepático  
–  Indicação (Lei n°1.160, de 29 de maio de 2006) 

Múltiplas metástases irressecáveis 
Sem doença extra-hepática 
Tumor primário já ressecado 



Metástases - Tratamento 

Ablação 
– Radioablação, crioablação, micro-ondas 
–  Indicado quando há possibilidade de 

tratamento de todas as lesões 
– Frequentemente combinado com cirurgia 
– Citoredução 

Indicação controversa na literatura 
Em pacientes sintomáticos 



Metástases - Tratamento 

Embolização 
–  Indicado quando há Síndrome Carcinóide 
– Consiste em interromper o fluxo sanguineo 

para o tumor 
Quimioembolização 
Radioembolização 
–  Infusão de microesferas radioativas 



Metástases - Tratamento 

Quimioterapia 
– Análogos da somatostatina 
– Quimioterápicos 

Capecitabina, streptozotocina, doxirrubicina, 
oxaliplatina, darcabazina, 5-FU, ineterferon-alfa, 
temozolomida, talidomida, bevacizumab, 
everolimus, sunitinibe, sorafenibe, pazopanibe 



Metástases - Tratamento 

TRRP 
– Utilização de um derivado da somatostaina 

marcado radioativamente 
–  Indicado em metástases com receptor para 

somatostatina 
– Radioterapia nas células tumorais 

diretamente 



Metástases - Neuroendócrino  

Prognóstico 
– Sobrevida média de 5 anos 
– Depende do local e do tipo de tumor primário 

Ex. Intestino delgado: relatos de 12,5 anos 


