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RESUMO 

Os tumores neuroendócrinos (TNEs) compõem um grupo heterogêneo de neoplasias passíveis 
de se localizarem em diversos órgãos e são denominados tumores carcinoides ao se 
originarem de células neuroectodérmicas do sistema Amine Peptide Uptake and 
Descarboxilation (APUD), disperso na mucosa gastrointestinal. Em sua maioria, os TNEs são 
esporádicos e estão presentes em menos de 1% das apendicectomias, possuindo 
frequentemente pequeno tamanho e, em geral, comportamento indolente e pouco agressivo. 
Por serem diagnosticados incidentalmente, não estão relacionados a um quadro clínico 
específico, iniciandose muitas vezes com sintomatologia dolorosa em fossa ilíaca direita ou 
flanco direito. Seu diagnóstico é efetuado, geralmente, após excisão do apêndice, uma vez que 
o paciente apresenta quadro clínico inespecífico, atribuído à apendicite aguda. Ainda, a 
Sociedade Europeia de Tumores Neuroendócrinos pôde estabelecer importante classificação 
histológica dos TNEs, a qual tem sido cada vez mais empregada para orientar a escolha 
terapêutica correta, que pode variar de uma simples apendicectomia até procedimentos mais 
radicais. Este trabalho objetiva relatar uma paciente de 20 anos, que deu entrada no pronto 
socorro com quadro clínico e evolução compatíveis ao de apendicite aguda. Em seguida foi 
submetida a apendicectomia em que se identificou aumento do volume apendicular, coleção 
purulenta em abdome inferior e adesão de fibrina nos órgãos da região. Após excisão houve 
lavagem exaustiva da cavidade. O estudo anátomopatológico da peça cirúrgica revelou 
presença de tumor carcinoide grau 1 de 1,1 cm em extremidade distal. A paciente recebeu alta 
no segundo dia pósoperatório, sem qualquer tipo de intercorrência.  

Palavras-chave: Carcinoma neuroendócrino. Cirurgia geral. Neoplasias do apêndice. 
Tumor carcinoide. 
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APPENDICIAL NEUROENDOCRINE TUMOR: A CASE REPORT 

ABSTRACT 

The neuroendocrine tumors (NETs) are part of a heterogenous group of neoplasias that can 
be found in different organs and are defined as carcinoid tumors when originated from 
neuroectodermal cells from the Amine Peptide Uptake and Descarboxilation (APUD) 
system, which is spread through the GI mucosa. The majority of the neuroendocrine tumors 
are sporadic and present in less than 1% of all appendicectomies, oftenly showing reduced 
dimensions and an overall indolent behavior. In most cases, these tumors are diagnosed 
accidently and have no specific clinical presentation, oftenly presenting themselves as 
tender/painful spots at the lower right abdominal quadrant. The diagnosis is usually 
established after an appendicectomy due to an unnespecific clinical presentation which is 
usually associated to acute appendicitis. Nevertheless, the European Neuroendocrine Tumor 
Society (ENETS) can established an important histological classification for the NETs which 
has been progressively applied in order to decide the correct therapeutical strategy, that can 
vary from an ordinary appendicectomy to more radical procedures. The purpose of this 
article is to report the case of a 20 y.o., female patient that presented to the emergency 
department with clinical signs and symptoms compatible with acute appendicitis. The patient 
then underwent an appendicectomy that found a purulent collection in the lower abdomen, an 
appendix with increased volume and multiple fibrine adhesions on the surrounding organs. 
After the procedure, the abdominal cavity went through a strenuous washout. The 
anatomopathological analysis of the surgical piece revealed the presence of a low-grade 
carcinoid tumor measuring 1,1cm at the distal end of the piece. The patient was discharged 
two days after the procedure, without any clinical complications.  

Keywords: Appendiceal neoplasms. Carcinoid tumor. Carcinoma Neuroendocrine. General 
surgery.  

2



1 INTRODUÇÃO  

Os tumores neuroendócrinos (TNEs) constituem um grupo heterogêneo de neoplasias 

que podem se localizar em diversos órgãos1. Caso tenham comportamento maligno e 

originem-se de células neuroectodérmicas do sistema APUD dispersas na mucosa 

gastrointestinal, podem ser denominados tumores carcinoides. Sua origem embriológica 

garante a capacidade secretória, por serem derivados do intestino primitivo posterior, o qual 

forma cólon distal e reto, ambos compostos de células produtoras de aminoácido 

descarboxilase e serotonina2.  

A maioria dos TNEs são esporádicos e não apresentam relação com fatores de risco 

concretamente conhecidos1. Estão presentes em menos de 1% das apendicectomias e, 

geralmente, apresentam comportamento indolente e pouco agressivo3,4.  

Normalmente, os TNEs apendiculares permanecem assintomáticos, entretanto, 50% 

dos casos manifestam se como apendicite, iniciando com sintomatologia dolorosa em fossa 

ilíaca direita ou flanco direito e, apresentando, de forma esporádica, quadros de dor testicular 

à direita4,5. Assim, como grande parcela desses tumores são diagnosticados incidentalmente, 

eles não estão relacionados a um quadro clínico específico3.  

O diagnóstico é geralmente efetuado após excisão do órgão, ocorrendo poucos casos 

de diagnóstico pré-operatório com exames de imagem, no entanto, na grande maioria dos 

casos, o quadro clínico inespecífico é atribuído à apendicite aguda, levando à intervenção 

direta com apendicectomia5. Algum alargamento da extremidade distal apendicular pode ser 

encontrado no intraoperatório6.  

A implicação clínica desse conhecimento refletiu em estratégias cirúrgicas que 

também variam de uma simples apendicectomia até os procedimentos abdominais 

acentuadamente radicais baseados em características clínicas e histopatológicas específicas da 

lesão.  

Diante do exposto, torna-se evidente que o caso a que se propõe este relato é 

relativamente incomum, havendo a necessidade de uma análise mais acurada, embora breve, 

da ocorrência dos tumores neuroendócrinos carcinoides em apêndice vermiforme.  
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2 APRESENTAÇÃO DO CASO 

I.M, sexo feminino, 20 anos, encaminhada por um serviço de menor complexidade, 

deu entrada no pronto socorro com registro de dor abdominal de média intensidade, iniciada 

há cinco dias, com melhora após uso de medicação por via endovenosa no serviço de origem. 

Durante esse período, os sintomas repetiam-se com necessidade de nova procura por 

atendimento, associados à evolução do quadro com surgimento de episódios de vômitos, 

diarreia e distensão abdominal. Houve parada de eliminação de fezes e flatos no dia anterior 

ao atendimento.  

No momento da admissão hospitalar, a paciente apresentava dor abdominal difusa. 

Negou febre, atraso menstrual, disúria, comorbidades ou uso de medicações. No exame físico, 

constatou-se diminuição dos ruídos hidroaéreos, apresentando dor à descompressão brusca em 

fossa ilíaca direita, sugerindo irritação peritoneal; defesa à palpação abdominal profunda e 

hipertimpanismo à percussão abdominal.  

Os exames laboratoriais alegavam leucocitose 16970/mm3 e níveis séricos de Proteína 

C Reativa 40,94mg/dL. Demais exames laboratoriais estavam sem alterações. A 

ultrassonografia de abdome indicou a presença de apêndice vermiforme com diâmetro 

aumentado e paredes espessadas, sugerindo processo inflamatório.  

Com hipótese diagnóstica de abdome agudo inflamatório consequente de apendicite 

aguda, a paciente foi então submetida à laparotomia exploratória com incisão mediana 

infraumbilical. Ao se examinar a cavidade abdominal, pôde-se detectar inflamação de 

apêndice (Figura 1) com grande quantidade de coleção purulenta em andar inferior de abdome 

e fibrina aderida em ceco, base apendicular e intestino delgado. Em seguida, foi realizada a 

ligadura de mesoapêndice e dupla ligadura de base apendicular, associadas à apendicectomia 

com confecção de bolsa de tabaco no coto apendicular.  

Efetuou-se revisão de estruturas e hemostasias, além de limpeza exaustiva da cavidade 

abdominal com solução salina 0,9% aquecida e colocação de dreno de Penrose em fossa ilíaca 

direita. A paciente recebeu alta no segundo dia pós-operatório sem a presença de qualquer tipo 

de complicação ou intercorrência, passando, então, para seguimento ambulatorial.  

O estudo anatomopatológico da peça retirada durante o procedimento cirúrgico 

evidenciou, macroscopicamente, apêndice vermiforme cilíndrico medindo 4,8 cm x 1,9 cm, 
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com camada serosa escura e fosca, atingindo 3 mm de espessura e, microscopicamente, o 

diagnóstico de tumor neuroendócrino G1 (carcinoide típico) em extremidade distal 

comprometendo camada mucosa e muscular própria, medindo 1,1 cm no maior eixo, com 

ausência de atipias ou invasão angiolinfática e margem livre, além da presença de reação 

inflamatória aguda.  

Figura 1 - Transoperatório demonstrando apêndice vermiforme com aumento de volume.   

Fonte: Foto do autor. 

 

3 DISCUSSÃO COM REVISÃO DE LITERATURA  

O apêndice é o segundo sítio mais frequente de surgimento dos tumores 

neuroendócrinos em todo o trato gastrointestinal, com uma frequência relativa de 25 a 30 por 

cento, ficando atrás somente do intestino delgado3.  

A etiologia dos TNEs não é completamente esclarecida, contudo, ocorrem relatos de 

que princípios genéticos explicam a origem desses tumores, principalmente, quanto à deleção 

do gene fosfolipase (PLC) ß3 com funções essenciais em mecanismos celulares como 

controle de crescimento e apoptose2.  

Uma Importante classificação histológica dos TNEs foi estabelecida pela Sociedade 

Europeia de Tumores Neuroendócrinos, que considera o número de mitoses e os níveis de 

Ki67, um marcador mitótico (Tabela 1), classificados em grau 1, 2 e 3 de diferenciação, sendo 

os dois primeiros graus chamados de tumores neuroendócrinos e o terceiro de carcinoma 
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neuroendócrino2,7. O estudo anatomopatológico relatado revelou presença de estágio G1 em 

peça cirúrgica analisada, demonstrando bom prognóstico para a paciente.  

Outra classificação também histológica foi determinada pela Organização Mundial da 

Saúde, que subdivide os tumores em bem diferenciados com comportamento benigno; bem 

diferenciados com potencial maligno; carcinomas neuroendócrinos bem diferenciados com 

baixo potencial maligno e carcinomas mistos exócrino neuroendócrinos5.  

Tumores malignos em apêndice manifestam-se como apendicite aguda em cerca de 

metade dos casos, independente do tipo histológico, normalmente pelo fato de que o 

crescimento tumoral gera obstrução dessa parte acessória, causando posterior infecção, 

provavelmente, por causa do represamento de secreções que favorecem a proliferação 

bacteriana. Podem apresentar-se como alternância do hábito intestinal ou serem simultâneos a 

quadros diversos como TNE de intestino delgado ou reto, câncer colorretal, outras neoplasias 

fora do trato gastrointestinal e doença de Crohn1,2,5.  

Os TNEs apendiculares não costumam ter mais do que 1 cm e, na maioria das vezes, 

localizamse na extremidade do apêndice, sendo menos de 10% relatados em base2,5,7, não 

causando obstrução da luz do mesmo e não estando relacionados, portanto, a um quadro de 

apendicite aguda obstrutiva de gênese tumoral3.  

Uma possível complicação desses tumores é a síndrome carcinoide, presente em 

menos de 10% dos casos e relacionada com a descarga sistêmica de aminas vasoativas 

produzidas pelas células tumorais, produzindo manifestações como rubor facial, dor 

abdominal, diarreia, constrição brônquica e acometimentos cardíacos7. 

A maior parte dos TNEs apendiculares diagnosticam-se no pós-operatório. Qualquer 

esforço para um diagnóstico pré-operatório é praticamente não realístico, devendo concentrar-

se na primeira detecção e na repetição de exames em pacientes já submetidos a cirurgia5.  

A cromogranina A é o melhor marcador global de tumores neuroendócrinos e, 

usualmente, está elevada em mais de que 50% do nível normal. Os níveis de cromogranina A 

pré-operatórios são clinicamente significativos, igualmente ao 5HIAA e à contagem de células 

mitóticas7.  
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O diagnóstico é geralmente efetuado após excisão do apêndice, em quadro sugestivo 

de apendicite, ou por detecção de alteração nesse anexo de órgão durante intervenção 

cirúrgica abdominal motivada por doença em um dos órgãos intracavitários. O estudo 

histopatológico de peça cirúrgica é considerado o método diagnóstico definitivo por 

demonstrar a natureza da lesão e definir a conduta subsequente2,3.  

De modo geral, os tumores neuroendócrinos carcinoides são melhor manejados através 

de ressecção cirúrgica, de acordo com seu tamanho4. Perante tumores menores que 1 cm e 

maiores que 2 cm há unanimidade quanto ao manejo terapêutico (Tabela 2)1,2,4, entretanto, 

existem divergências quanto ao tratamento dos tumores entre 1 e 2 cm, havendo alguns 

cirurgiões que revelam a apendicectomia como suficiente, pelo baixo índice de metástase 

linfonodal, e outros que revelam vantagem em realizar hemicolectomia direita, nos casos em 

que há invasão mesentérica ou tumor localizado na base do apêndice1,4. A decisão acaba 

sendo do cirurgião após análise individual minuciosa de cada paciente. A invasão das camadas 

serosa, vascular, linfática ou perineural isoladamente não indica hemicolectomia direita5.  

Tabela 1 -   Classificação histológica dos tumores neuroendócrinos, segundo a Sociedade 

Europeia de Tumores Neuroendócrinos.  

*HPF  High Power Fields  

Fonte: Felippe e Rodríguez 2,7. 

Classificação Número de mitoses Ki67

Grau 1 Menor que 2/10HPF* Menor que 2%

Grau 2 Entre 2 e 20/10HPF* Entre 2% e 20%

Grau 3 Maior que 20/10HPF* Maior que 20%
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Tabela 2 -  Manejo dos tumores carcinoides de acordo com suas características.  

Fonte: Dias, Felippe e Richmond1,2,4. 

4 COMENTÁRIOS FINAIS 

Os tumores neuroendócrinos de apêndice dificilmente são diagnosticados no momento 

da apendicectomia e, na maioria das vezes, após o resultado do exame anatomopatológico. É 

extremamente difícil afirmar o diagnóstico de um TNE no pré-operatório, visto que, 

clinicamente, mimetizam o quadro de abdome agudo inflamatório.  

Apesar de ser neoplasia maligna, apresenta um prognóstico favorável, mesmo nos 

casos em que há necessidade de intervenções cirúrgicas agressivas e invasivas como a 

hemicolectomia direita. Ademais, verifica-se necessária a criação de unanimidade quanto à 

escolha da terapêutica correta dos tumores carcinoides entre 1 e 2 cm, ficando, por enquanto, 

a critério do cirurgião.  
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