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Fazem ainda parte deste grupo o tumor medular da tiróide, os 
paragangliomas e os feocromocitomas.

FATORES DE RISCO

Alguns tumores neuroendócrinos do estômago podem surgir no contexto 
de uma doença autoimune - anemia perniciosa.

Uma pequena percentagem de casos manifesta-se em pessoas com doenças 
hereditárias, como a síndrome de neoplasias endócrinas múltiplas tipo 1 
(MEN-1), a neurofibromatose tipo 1 e a doença de von Hippel-Lindau que, 
por essa razão, fazem uma vigilância específica.

Alguns destes tumores são diagnosticados de forma incidental, durante a 
realização de uma ecografia abdominal, endoscopia digestiva alta ou 
colonoscopia. 

No entanto, a maioria dos tumores neuroendócrinos são considerados 
esporádicos, não se identificando história familiar de cancro ou fatores de 
risco específicos. 

Afetam igualmente ambos os sexos.

Na maioria dos casos, os tumores neuroendócrinos têm um comportamento 
menos agressivo comparativamente a outros tumores.

Cerca de dois terços são digestivos, tendo origem no estômago, duodeno, 
intestino delgado, cólon, reto, apêndice e pâncreas, e um terço são do 
pulmão. 

DIAGNÓSTICO

Por vezes, há sintomas que podem orientar o diagnóstico, como a existência 
de hipoglicémias (baixa de açúcar no sangue) ou diarreias persistentes.

Os tumores neuroendócrinos são tumores raros, embora o número de novos 
casos diagnosticados em cada ano tenha vindo a aumentar. Têm origem nas 
células neuroendócrinas que se encontram em quase todos os órgãos.

TUMORES NEUROENDÓCRINOS Muitos têm sintomas inespecíficos que, por isso, podem não ser valorizados 
durante bastante tempo. 

ESTADIAMENTO

Em qualquer dos casos, o diagnóstico implica sempre a interpretação 
histológica de uma amostra obtida por biópsia ou cirurgia e requer técnicas 
de rotina complementadas por estudo imunohistoquímico.

! Terapêutica ablativa (no caso de lesões do fígado);

! Embolização hepática (no caso de lesões do fígado);

! Quimioterapia;

São igualmente realizados exames como a tomografia computorizada, 
ressonância magnética, ecoendoscopia e tomografia de emissão de 
positrões (PET), em particular a PET/TC ⁶⁸Ga-DOTANOC.

! Terapêutica biológica (geralmente injeções mensais);

TRATAMENTO

Geralmente, os doentes são tratados ao longo do tempo com uma 
associação ou sequência de tratamentos. 

! Técnicas endoscópicas (tumores do estômago, duodeno e reto);

A decisão sobre o melhor tratamento deve ser sempre tomada em consulta 
multidisciplinar, por beneficiar da experiência dos diferentes especialistas 
envolvidos, como acontece no IPO Lisboa.

O estadiamento destes tumores passa pela realização de análises de sangue, 
que incluem a determinação do marcador cromogranina A, e por vezes de 
urina (colheita de 24h).

O tratamento dos tumores neuroendócrinos pode ser feito através de:

! Cirurgia;

! Radiofármacos.
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