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INTRODUÇÃO: Os tumores neuroendócrinos do esófago são uma patologia rara, descrita pela 
primeira vez em 1952. A sua incidência varia entre 0.15 a 2.8% de todos os carcinomas do esófago. 
A idade media dos doentes varia entre os 58 e 64 anos, sendo mais prevalente no sexo masculino. 
Trata-se de uma patologia com mau prognóstico, em que o doente apresenta doença disseminada 
no momento do diagnóstico em cerca de 60% dos casos. O tratamento mais eficaz ainda não foi 
estabelecido pelo pequeno número de casos decritos na literatura. OBJECTIVOS: Descrever a 
experiência do nosso centro na abordagem dos tumores neuroendócrinos do esófago. MATERIAL E 
MÉTODOS: Estudo retrospectivo de 9 doentes tratados entre 2003 e 2013. Foram identificados os 
doentes com o apoio do ROR Sul, analisados os dados clínicos, forma de apresentação, diagnóstico, 
abordagem terapêutica e sobrevivência.RESULTADOS: Dos 9 doentes analisados, 8 eram do sexo 
masculino (88.9%), com média de idade de 64.5 anos (50-80 anos). A forma de apresentação 
foi a disfagia (7), perda de peso (3) e melenas (1), em média 2,5 meses antes do diagnóstico. A 
localização do tumor foi: terço inferior (6), terço médio (2) e junção gastro-esofágica (1). 4 doentes 
não metastizados: 1 fez quimioterapia (QT) neadjuvante (carboplatina-etoposido) seguido de 
cirurgia, 1 radioterapia isolada, 1 doente tratamento sintomático, e 1 apenas cirurgia, este último 
com recidiva (pulmão) após 7 meses tratado com carboplatina/etoposido. 5 doentes tinham doença 
disseminada no momento do diagnóstico (55,6%, metastases ósseas-3 e pulmonares-2), 4 destes 
fizeram QT paliativa (cisplatina/etoposido-3 e cisplatina/vinorelbina-1) e 1 tratamento sintomático. 
Os 4 doentes tratados com QT paliativa progrediram numa média de 4,5 meses (figado-2, osso-
1, carcinomatose meningea-1), 2 fizeram QT (CAV, metotrexato) e 2 tratamento sintomático. A 
taxa de sobrevivência a um ano foi de 33,3%. A mediana de sobrevivência foi de 5,9 meses. 
CONCLUSÕES: Os tumores neuroendócrinos do esófago são tumores raros e agressivos, apresentando-
se na nossa serie, com doença disseminada em 55,6% dos casos. Tal como descrito, a disfagia é o 
sintoma mais frequente que leva ao diagnóstico. A localização predominante é o terço inferior devido 
à distribuição das células neuroendocrinas nas glandulas mucosas dessa localização. O estadio 
determina o tratamento, em doença avançada a terapêutica é com QT, cisplatina ou carboplatina em 
associação com etoposido. Na nossa serie este foi o regime de escolha, excepto num doente com 
carcinoma epidermoide síncrono da orofaringe, que fez cisplatina-vinorelbina.
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INTRODUÇÃO: Os tumores neuroendócrinos são um grupo heterogéneo de neoplasias que constituem 
um desafio terapêutico. O tratamento com peptide “receptor-target radiotherapy” (PRRT) com 177 
Lutécio apresenta-se como mais uma opção terapêutica em tumores neuroendócrinos com metástases 
hepáticas. OBJECTIVOS, MATERIAL E MÉTODOS: Descrição de 3 casos clínicos. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: Caso 1: Mulher de 29 anos submetida a esplenopancreatectomia corpo-caudal em 
fevereiro de 2003. O exame histológico da peça cirúrgica revelou um carcinoma neuroendócrino 
do pâncreas estádio pT2N1bMx. Realizou radioterapia adjuvante. Em julho de 2007 realizou uma 
ressonância magnética (RMN) onde foram detetadas três formações nodulares no segmento VII 
hepático. Fez cintigrafia com octreotídeo em setembro de 2007 que mostrou positividade para os 
receptores da sandostatina no lobo direito hepático. Realizou quimioembolização em outubro de 
2007. Ainda em outubro de 2007 iniciou terapêutica com octreotídeo “long acting-release” LAR. Em 
maio de 2008 foi submetida a hepatectomia direita e exérese de metástase hepática do segmento 
II e segmento III. Em maio de 2010 fez RMN abdominal que mostrou três nódulos hepáticos. Foi 
reoperada em junho de 2010, tendo sido feita exérese de 3 lesões, cujo exame histológico confirmou 
tratar-se de metástases de carcinoma neuroendócrino. Reiniciou terapêutica com octreotídeo LAR. 
Em setembro de 2010 a colangioressonância abdominal mostrou novamente 4 nódulos hepáticos 
suspeitos. Realizou cintigrafia com MIBG em novembro que apenas mostrou focos de hiperfixação 
ao nível hepático. Realizou em março de 2011 PET-DOTANOC com Ga 68 que revelou focos de 
hiperfixação no segmento IV do fígado e um foco junto ao ligamento falciforme, compatível com 
metástases. Iniciou terapeutica com sunitinib em agosto de 2012, que realizou até 26 de julho de 
2012 tendo então interrompido para fazer a PET/DOTA –NOC. Fez tratamento com com 177 Lutécio, 
tendo efetuado a última administração em maio de 2013. Realizou RMN hepática que revelou 
estabilidade das lesões hepáticas. Atualmente encontra-se assintomática, a fazer terapêutica com 
octreotideo LAR. Caso 2: Homem de 66 anos observado na consulta de Oncologia Médica em Março 
de 2006 por carcinoma neuroendócrino de grau intermedio do reto. Fez terapêutica com octreotideo 
LAR. Apresentou progressão em 2010 e, na PET/CT com Ga 68 realizada em abril de 2011, evidenciava-
se hiperfixação compatível com recidiva local ao nível do reto e implantes pélvicos e metástases 
ganglionares e ósseas difusas. Iniciou a quimioterapia com temozolamida e capecitabina que apenas 
cumpriu por 4 dias por intolerância. Esteve sem terapêutica durante cerca de 8 meses por ter faltado 
às consultas. Em junho de 2012 teve agravamento clínico, com dores ósseas e retenção urinária, 
tendo reiniciado terapêutica com ocetreotídeo LAR. Iniciou tratamento com 177 Lutécio, tendo 
efetuado a última administração em agosto de 2013. Realizou TC toraco-abdomino-pélvica que 
revelou resposta terapêutica parcial. Atualmente encontra-se assintomático, a fazer terapêutica com 
octreotideo LAR. Caso 3: Homem de 41 anos fez ecografia abdominal em junho de 2010 que mostrou 
lesões nodulares hepáticas compatíveis com lesões secundárias (confirmadas em TC abdominal). 
Realizou biópsia aspirativa de uma das lesões hepáticas cuja histologia revelou tratar-se de metástase 
de carcinoma neuroendócrino. Realizou ecoendoscopia que confirmou as metástases hepáticas 
e mostrou adenopatias hilares e celíacas. A cintigrafia com octreotídeo apresentou hiperfixação 
do radiofármaco intensa no fígado. Iniciou terapêutica com octreotideo LAR em agosto de 2010. 
Em novembro de 2010 foi submetido a laparotomia exploradora tendo sido feita biópsia hepática 
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e biópsia de conglomerado adenopático do tronco celíaco e da glândula supra-renal esquerda cujo 
exame histológico confirmou a presença de carcinoma neuroendocrino. Em fevereiro de 2011 iniciou 
quimioterapia com capecitabina e temozolamida que efectuou até março de 2012. Interrompeu 
nessa altura por estabilização da doença. Reiniciou entretanto terapêutica com octreotideo LAR, 
tendo realizado TC abdominal que revelou aumento das lesões hepáticas. Realizou PET DOTA-NOC 
em dezembro de 2012 que revelou múltiplos focos de hiperfixação a nível hepático compatíveis com 
metástases hepáticas, continuando a não haver evidência do tumor primário. Iniciou em março de 
2013 terapêutica com PRRT com 177 Lutécio-DOTATE, tendo efetuado 3 administrações. Atualmente 
encontra-se assintomático, a fazer terapêutica com octreotideo LAR. CONCLUSÕES: A terapêutca 
com PRRT com 177 Lutécio é bem tolerada e revela-se como uma opção terapêutica válida, a ser 
considerada nos tumores neuroendócrinos estadio IV.
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INTRODUÇÃO: Os tumores neuroendócrinos (TNE) são tumores raros e sua localização no tracto 
gastrointestinal, sendo a mais frequente, representa apenas cerca de 2 % de todos os tumores 
gastrointestinais. Os locais de aparecimento mais frequente destes tumores são o apêndice, íleon, recto, 
estômago e cólon. A maioria tem um curso indolente sendo alguns diagnosticados acidentalmente, mas 
têm potencial de metastização. São produtores de numerosos péptidos e hormonas mas as síndromes 
endócrinos associados são raros e determinados pelo aumento do nível de hormonas específicas.  
Por serem tumores raros, naturalmente escasseia o conhecimento da sua biologia o que determina 
existência de escassos recursos terapêuticos sistémicos. A sua abordagem terapêutica passa 
principalmente pela resseção cirúrgica sempre que possível, análogos da somatostatina nos 
TNE funcionantes e quimioterapia citostática nos TNE de alto grau. OBJECTIVOS E MÉTODOS: 
Esta é uma análise retrospectiva de tumores neuroendócrinos gastro-entero-pancreáticos 
(TNE-GEP) diagnosticados no Hospital Fernando Fonseca entre 2007 e 2012. Consultaram-
se 20 processos relativamente a dados clínicos, histopatológicos, analíticos e imagiológicos 
assim como dados de tratamento cirúrgico e médico e de vigilância. RESULTADOS: Dos doentes 
estudados 7 pertencem ao sexo feminino e 13 ao sexo masculino, com idade média de 56 
anos. A manifestação clínica mais frequente foi sob a forma de apendicite aguda (4 tumores do 
apêndice) sendo que a dor abdominal e perda ponderal são sintomas comuns e que por vezes o 
diagnóstico é feito através de achados imagiológicos. Ao diagnóstico 16 doentes apresentavam 
doença loco-regional e 4 doença disseminada. As localizações do tumor primário foram: pâncreas 
(7 doentes), apêndice (6 doentes), estômago (3 doentes), íleon (3 doentes) e 1 doente com TNE 
do recto. Nos doentes com doença metastática, o tumor primitivo era em todos pancreático sendo 
que 4 tinham secundarismo ganglionar e 3 secundarismo hepático e ganglionar concomitante. 
De todos os doentes estudados, apenas um manifestava síndrome secretor. Um doente sexo 
masculino com 58 anos, diagnosticado com vipoma com metastização hepática que foi submetido a 
duas embolizações hepáticas e terapêutica médica com octreótido sem resposta clínica objectivável, 
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vindo a falecer 8 meses após o diagnóstico. Quanto à abordagem terapêutica 16 doentes foram 
submetidos a cirurgia de resseção dado serem tumores loco-regionais e encontram-se actualmente 
em vigilância sem evidência de recidiva. Dos doentes submetidos a terapêutica médica sistémica 
com platina e etoposido, um foi submetido a cirurgia citoredutora prévia com uma sobrevida de 2 
meses e outro encontra-se ainda em seguimento em consulta 1 ano e 4 meses após diagnóstico.  Um 
doente foi seguido em consulta com intuito paliativo vindo a falecer 2 meses depois. DISCUSSÃO: 
Nesta análise verifica-se que o sexo e a faixa etária encontram-se em conformidade com a literatura. 
Está descrito que a localização mais frequente nos TNE-GEP é o íleon e apêndice, no entanto nesta 
revisão verifica-se uma maior incidência dos TNE do pâncreas o que pode ser influenciado pelo 
tamanho da amostra. Sabe-se que os TNE do pâncreas têm um comportamento agressivo com 
potencial de metastização elevado e na nossa amostra todos os casos de doença metastática 
têm um tumor primitivo pancreático. Dado a frequência de TNE do apêndice não é surpresa que 
a manifestação mais frequente nesta revisão seja apendicite. O síndrome carcinóide com flushing, 
diarreia e dor abdominal é um achado raro pelo que não seria de esperar identificar um caso numa 
população desta dimensão. Devido à sua baixa incidência, os TNE representam um desafio clínico 
pelas suas múltiplas apresentações e difícil diagnóstico no entanto verifica-se que diagnóstico 
precoce permite colocar como primeira abordagem terapêutica a cirurgia e a hipótese de cura (16 
doentes operados e em remissão). CONCLUSÃO: A cirurgia com linfadenectomia é a abordagem 
terapêutica preferida nos doentes com doença ressecável sendo que a cirurgia citoredutora deve 
ser considerada na doença metastática localizada ou se um volume superior a 70% do volume 
tumoral poder ser ressecado. A quimioterapia pode ser considerada nos TNE com doença à distância 
e nos TNE pouco diferenciados de qualquer localização. Os análogos da somatostatina devem ser 
considerados nos TNE funcionantes.
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INTRODUÇÃO: Os tumores neuroendócrinos são raros e podem ter origem em múltiplos locais, 
no entanto a maioria tem o seu ponto de partida no tubo digestivo (cerca de 55%) ou no pulmão 
(cerca de 30%). Estes tumores têm origem nas células enterocromafins e são divididos em tumores 
neuroendócrinos bem diferenciados, que englobam os tumores com indice de proliferação baixo, os 
tumores de diferenciação intermédia e os tumores pouco diferenciados. Os primeiros apresentam 
um comportamento indolente. A presença de Síndrome Carcinóide, com sintomatologia como 
diarreia e flushing, ocorrem geralmente, em tumores do intestino delgado metastizados, sendo 
raro o Síndrome Carcinóide em doentes sem metastização. CASO CLÍNICO: Homem de 75 anos, 
referenciado à consulta de Oncologia por quadro de náuseas e vómitos esporádicos após as refeições, 
com um ano de evolução, de agravamento progressivo, associado a perda de peso não quantificada, 
tendo realizado, em contexto ambulatório, ecografia abdominal que demonstrou múltiplas lesões 
hepáticas nodulares hipoecogénicas bem delimitadas e TC abdominal que confirmou tratarem-
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se de lesões compatíveis com metástases. Repetiu TC que identificou lesão sólida, polilobulada, 
com contorno espiculado, com 35 mm de maior eixo e com pequenas calcificações milimétricas 
no seu interior localizada na raiz do mesentério, sugestivo de tumor neuroendócrino. Realizou 
biopsia de lesão hepática que confirmou o diagnóstico de metástase de carcinoma neuroendócrino 
com padrão insular; Cromogranina (+) e Sinaptofisina (+) e Ki67<15%. A Cintigrafia com análogos 
da somatostatina confirmou tumor com expressão para receptores de somatostatina em ansa de 
delgado (provável tumor primário) e múltiplas metástases hepáticas, aparentemente sem outras 
lesões secundárias. Não realizou RMN por ser portador de pacemaker. Cromogranina A sérica de 382 
ng/mL (normal <100) e ácido 5 Hidroxindolacético 61ng/24h (normal <10). O doente foi discutido 
em Consulta Multidisciplinar (CMD) decidindo-se realizar cirurgia para remoção do tumor primário 
e eventualmente metastasectomia. Dado estar sintomático, iniciou análogo da somatostatina. Na 
laparotomia identificou-se tumor do delgado (transição jejunoileal), metástases hepáticas múltiplas 
irresecáveis, metástases ganglionares do mesentério retráctil e implantes peritoneais na goteira 
parietocólica direita. Foi feita resseção segmentar jejunoileal com dissecção ganglionar alta do 
mesentério e resseção de metástase hepática volumosa necrosada com o intuito de controlar o 
sindrome carcinóide. Repetiu cintigrafia com octreótido seis meses após cirurgia, que demonstrou 
metastização hepática múltipla, envolvendo ambos os lobos, tendo mantido terapêutica com análogo 
da somatostatina. Nova reavaliação seis meses mais tarde, mostrou progressão da doença a nível 
hepático por aumento das dimensões das metástases. Por se tratar de um tumor neuroendócrino do 
intestino delgado funcionante, moderadamente diferenciado (G2), com Ki67 <15%, com metastização 
locoregional e hepática e em progressão sob tratamento com análogo da somatostatina foi proposto 
em CMD a realização de terapêutica radiometabólica com análogos da somatostatina - PRRT (peptide-
receptor radionuclide therapy) com 177-Lu-DOTATATE que realizou sem intercorrências, aguardando 
atualmente reavaliação após terapêutica. DISCUSSÃO/CONCLUSÃO: Os tumores neuroendócrinos 
são uma das neoplasias menos frequentes do tubo digestivo e o seu curso é indolente e muitas 
vezes silencioso. O tratamento da doença metastizada tem como objectivos o controlo sintomático e 
o prolongamento da sobrevivência. A abordagem multidisciplinar deve integrar terapêuticas médicas 
e cirúrgicas, tendo importância crescente o papel da Medicina Nuclear tanto na quantificação da 
doença como na intervenção terapêutica.
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INTRODUÇÃO: Os Tumores Neuroendócrinos (TNE) são neoplasias epiteliais com diferenciação 
predominantemente neuroendócrina que podem ter origem em múltiplos locais. A baixa frequência 
destes tumores, associada à heterogeneidade de apresentação e evolução clínica, tornam a 
abordagem do doente com neoplasias neuroendócrinas um desafio clínico. CASO CLÍNICO: Mulher 
de 32 anos que no âmbito de avaliação pré-operatoria por obesidade mórbida (peso de 130 kg), 
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é detetada em ecografia hepatomegália por múltiplas lesões ocupando espaço, sugestivas de 
metastização hepática difusa. A TC abdomino-pélvica identificou ainda um tumor único na cauda do 
pâncreas. Avaliação laboratorial relevante para colestase hepática, sem elevação de CA 125, CA 15.3, 
CA 19.9. Realizou biópsia da lesão hepática guiada por TC, que demonstrou infiltração por carcinoma 
neuroendócrino, com Ki67 30%, compatível com TNE pouco diferenciado (G3) não funcionante. Não 
havia história familiar de neoplasia endócrina múltipla. Apresentava os seguintes valores analíticos 
relevantes: Cromogranina A > 2295 ng/ml (<100); 5 HIAA urinário- 29,2 mg/24h (2-6); serotonina 
728 ng/ml (80-450); NSE 46,5 ng/ml (<16,30); ACTH 39,40 pg/ml (normal) e cortisol urinário 271,3 
ug/24h (28-213,7), gastrina 43 pg/ml (normal), PTH 21,4 pg/ml (normal). Para avaliação da expressão 
de recetores da somatostatina realizou PET/CT com 68Ga-DOTANOC que demonstrou captação 
intensa pelas múltiplas lesões hepáticas e captação da lesão da cauda do pâncreas, sugestivo de 
tumor primário. Foi realizado um ecocardiograma que não mostrou alterações valvulares. Foi feita 
revisão do exame histológico que confirmou o diagnóstico de TNE moderadamente diferenciado 
(G2) com Ki67 de 20%. Dado o bom estado geral, a idade jovem da doente e a presença de 
metastatização hepática exclusiva com tumor primário no pancreas distal, foi recomendação da 
Consulta Multidisciplinar (CMD) a realização de cirurgia citoredutora por via laparoscópica, com 
resseção do tumor primário pancreático. Foi realizada uma pancreatectomia onde se identifica 
um tumor de limites mal definidos na cauda do pâncreas com 5,2 x 4,5 x 3 cm, correspondendo a 
neoplasia maligna, pseudocapsulada, constituída por células poligonais com citoplasma granuloso 
e eosinófilo, com focos balonizantes, núcleos de cromatina grosseira com nucléolo (Synaptofisina 
e Cromogranina positivas), diferenciação intermédia (G2), com três mitoses por campo de grande 
ampliação, Ki 67 de 10%, dispostas em trabéculas ou ninhos num estroma fibroso com áreas 
mucinóides, compatível com carcinoma neuroendócrino, com linfangioses e venoinvasão no hilo 
esplénico; 3 de 9 gânglios linfáticos regionais com metástases (pT2N1 V1 cM1). Para decisão da 
estratégia terapêutica realizou PET/CT com 18F-FDG, que confirmou baixo metabolismo glucídico 
das lesões, sugestivo de TNE com componente predominantemente diferenciado, com receptores 
para a somatostatina, pelo que iniciou terapêutica com análogo da somatostatina. Na reavaliação 
imagiológica, após 3 meses de terapêutica, a doente apresentava resposta parcial das extensas 
lesões hepáticas, mantendo-se sem lesões extra-hepáticas. Após 6 meses de terapêutica, verificou-
se progressão a nível hepático, e inicia quadro de náuseas, vómitos e diarreia, com perda ponderal 
de 50 Kgs. O caso clinico foi novamente discutido em CMD, tendo sido ponderadas as várias opções 
terapêuticas, incluindo quimioterapia com capecitabina/temozolamida, tratamento com sunitinib ou 
everolimus, terapêutica ablativa, terapêutica radiometabólica PRRT (peptide receptor radionuclide 
therapy) com análogo da somatostatina, 117Lu-DOTATATE e até transplante hepático. Foi decidido 
iniciar tratamento com Capecitabina e Temozolamida, optando-se por não realizar PRRT devido à 
extensa metastização hepática com risco de síndrome de lise tumoral. A hipótese de realização de 
transplante hepático foi afastada por se tratar de um TNE moderadamente diferenciado (G2) numa 
doente com obesidade mórbida. CONCLUSÃO: Este caso clínico ilustra a dificuldade da abordagem 
dos TNE, destacando-se o papel relevante de uma equipa multidisciplinar para uma correcta 
avaliação da extensão da doença e definição da estratégia terapêutica. Salienta-se a importância da 
anatomia patológica integrada com os restantes exames complementares de diagnóstico na decisão 
terapêutica e na avaliação da concordância entre a agressividade clinica da doença e o grau de 
diferenciação histológica do tumor. 
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PO.TN06 TUMORES NEUROENDÓCRINOS - DESCRIÇÃO DE UMa REalIDaDE 
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INTRODUÇÃO: As neoplasias neuroendócrinas (NNE) são um grupo raro mas de incidência crescente. 
É também um grupo particular pelas suas inúmeras localizações e apresentações clínicas o que 
justifica a sua complexidade e desafio clínico. Perante o seu comportamento biológico imprevisível 
é essencial avaliar o seu potencial maligno. OBJETIVOS E MÉTODOS: Descrever as características 
demográficas, histológicas e clinicas das NNE diagnosticadas no Centro Hospitalar de Lisboa Central 
entre 01 de Janeiro de 2004 e 31 de Dezembro de 2012. O diagnóstico histológico foi feito segundo 
a classificação da WHO de 2010. O grau de diferenciação histológico foi classificado de acordo com 
a classificação da European Neuroendocrine Tumours Society (ENETs). Sobrevivência global (OS) 
foi considerada como o tempo desde o diagnóstico até à morte ou último seguimento. A análise 
estatística foi realizada no STATA v 13.0. RESULTADOS: Revimos uma série de 48 pacientes com 
diagnóstico histológico de NNE no Centro Hospitalar de Lisboa Central entre 01 de Janeiro de 2004 
e 31 de Dezembro de 2012. A mediana de idade dos doentes estudados era de 70 anos (mínimo 
12 anos, máximo 100 anos), sendo a amostra constituída por 47.9% de mulheres, sem diferença 
estatisticamente significativa de idade entre os 2 grupos (teste t de student, p=0.2898). Quanto ao 
diagnóstico histológico, segundo a classificação da WHO de 2010, o mais frequente foi o de tumores 
neuroendócrinos (NET) (75%), seguido de adenocarcinoides mistos (MANET) (16.7%), sendo os 
restantes 4 casos correspondentes a carcinoides neuroendócrinos (NEC) (8.3%). A distribuição por 
tipos histológicos era sobreponível entre os homens e mulheres (teste do chi-quadrado, p=0.725). 
Globalmente, as NNE da nossa amostra distribuíam-se por ordem decrescente de frequência nas 
seguintes localizações: colon (43.8%, dos quais 42.9% correspondiam ao reto), estomago (22.9%), 
intestino delgado (27.8%) e, por ultimo, no pâncreas (16.7%). Entre os NETs, a localização mais 
comum era o cólon (38.9%, dos quais 35,7% respeitavam ao reto), seguida do estomago (25.0%), 
intestino delgado (19.4%) e pâncreas (16.7%). Dos NECs, 2 situavam-se no recto, 1 no intestino e 
outro no estomago. Quanto aos MANETs, 5 colon (2 no reto), 1 no estomago e 1 no intestino delgado. 
No que respeita ao grau de diferenciação (G) destes tumores, dispomos de dados sobre 30 doentes, 
entre os quais: a maioria estava classificada como G2 (40.0%), 36.7% como G2 e 23.3% como G3. 
O Ki 67 foi relatado em 31 doentes: em 35.5% <2%, 41.9% entre 3 e 20% e 22.6% superior a 
20%. Nenhum dos MANETs foi classificado como G3/Ki 67 superior a 20%. Não houve diferenças 
entre a presença de invasão vascular ou perineural entre os diferentes subtipos histológicos / graus 
de diferenciação dos tumores. Da amostra observada, apenas 37.5% tiveram alguma consulta de 
oncologia. Até à data, 60.4% dos doentes desta amostra morreram, com um seguimento mediano de 
75,3 meses (mínimo 25,1, máximo 133,4). A OS mediana foi de 45,6 meses (mínimo 0, máximo 133.4). 
Para os doentes morreram no período de seguimento, a sobrevivência mediana foi de 13.1 meses 
(mínimo 0, máximo 102,2), sendo superior nos homens com uma mediana de 16,9 meses (mínimo 
0, máximo 58,6), ainda que sem significância estatística. Os doentes com doença metastática ao 
diagnóstico tiveram OS significativamente menores (p=0.018). CONCLUSÃO: Reportamos uma série 
de casos num período de tempo considerável. Ainda assim, uma vez que estas neoplasias constituem 
um grupo raro de doenças e muito heterogéneo, amostras de grandes dimensões seriam desejáveis 
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para que se consigam valores representativos da população e com significado estatístico. Este estudo 
dá-nos algumas referências sobre as NNE num dos maiores centros hospitalares do nosso país, 
realçando a importância de se abrirem portas para colaborações multicêntricas ou eventuais grupos 
de estudo a nível nacional, de maior relevância ainda nas doenças menos prevalentes, como é o caso. 
Os estudos de análise descritiva constituem um importante ponto de partida para outros trabalhos, 
abrindo caminho para outros trabalhos, como é o caso de avaliação de factores prognósticos ou de 
indicação terapêutica.
 
 
 
PO.TN07 AVALIAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DAS NEOPLASIAS  
  NEUROENDOCRINAS EM FUNÇÃO DA CARACTERISTICAS E 
  ANATOMOPATOLOGIA
 
Catarina Ribeiro(1);Fábio Gomes(2);Frederico Filipe(2);Sónia Oliveira(2);Pedro Barata(2);
Mónica Semedo(2);Paula Custódio(2);Jorge Albuquerque(2);Lígia Costa(2);Ricardo Luz(2);Lurdes Batarda(2)
(1) CHLC - H. Sto Antonio dos Capuchos, Lisboa (2) CHLC - H Capuchos
  
INTRODUÇÃO: As neoplasias neuroendócrinas (NNEs) são um grupo raro mas de incidência crescente. 
É também um grupo particular pelas suas inúmeras localizações e apresentações clínicas o que 
justifica a sua complexidade e desafio clínico. Perante o seu comportamento biológico imprevisível 
é essencial avaliar o seu potencial maligno. OBJETIVOS: Avaliar as diferenças de prognóstico em 
termos de localização, tipo histológico e grau de diferenciação.MÉTODOS: Análise retrospetiva dos 
processos clínicos de doentes com NETs, tratados no Centro Hospitalar de Lisboa Central (CHLC) entre 
Jan/2004 e Dez/2012. Análise estatística com SPSS v.20. RESULTADOS: Um total de 48 doentes com 
idade mediana de 70 anos (mínimo 12 anos, máximo 100 anos), com distribuição semelhante entre 
géneros (47.9% de mulheres, sem diferença estatisticamente significativa de idade entre homens 
e mulheres). O tipo histológico mais frequente foi o de tumores neuroendócrinos (NET) (75%), 
seguido de adenocarcinoides mistos (MANET) (16.7%) e carcinoides neuroendócrinos (NEC) (8.3%). 
Até à data a sobrevivência mediana foi de 45,6 meses (mínimo 0, máximo 133,4), tendo morrido 
60,4% dos doentes, com um seguimento mediano de 75,3 meses (mínimo 25,1, máximo 133,4). 
De acordo com as características histológicas, encontramos as seguintes diferenças nas 
sobrevivências medianas em meses: com vs sem angioinvasão (38.4 vs 26.8), com vs sem invasão 
perineural (32.7 vs 34.2), com vs sem invasão linfática (46.7 VS 11.0), grau de diferenciação – G1, 
G2 e G3 (41.0 vs 26.6 vs 12.7). De acordo com o tipo histológico as sobrevivências medianas 
foram de 43,7 meses para os NET, 58,8 meses para os NEC e 54,7 meses para os MANETs. Quanto 
à localização, as NNE do reto apresentaram uma sobrevivência mediana de 32.7, do cólon 52.4, do 
intestino delgado 60.0 meses, do estômago 12,7 meses e do pâncreas 35.8 meses. DISCUSSÃO/
CONCLUSÃO: Esta amostra de doentes, apesar de reportar uma casuística de dimensões modestas, 
permite-nos obter pistas quanto a diferentes tendências no que respeita a prognóstico entre os 
vários subtipos das neoplasias neuroendócrinas. Parecem comportar-se de modo mais agressivo 
os tumores com invasão linfática, grau de diferenciação 3 e com origem no estômago. Não parece 
haver diferenças major entre os 3 grandes grupos histológicos considerados neste estudo, mas não 
podemos deixar de discutir a provável influencia do reduzido tamanho amostral nestes achados. 
Não podemos deixar de referir a necessidade de validação futura destes dados em estudos 
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com maior tamanho amostral, eventualmente colaborativos e a considerar a realização de 
análise prospectiva para um maior controlo dos fatores de confundimento e eventuais viéses.  

PO.TN08 A ABORDAGEM DOS TUMORES NEUROENDÓCRINOS
  - DE lOCal a aVaNÇaDO
 
Fabio M. Gomes(1);Catarina Ribeiro(1);Monica Semedo(1);Sonia Oliveira(1);
Frederico Filipe(1);Paula Custodio(1);Ligia Costa(1);Ricardo Luz(1);Lurdes Batarda(1)
(1) CHLC - H. Sto Antonio dos Capuchos, Lisboa
 
INTRODUÇÃO: As neoplasias neuroendócrinas (NNEs) têm terapêuticas muito individualizadas e 
dependem de inúmeros fatores desde a sua localização, tamanho, ressecabilidade e envolvimento 
metastático. A resseção cirúrgica é essencial em várias fases, quer para intuito curativo como para 
citorredução de intuito paliativo. Por outro lado temos as terapêuticas sistémicas, desde a QT 
(embora limitada pelas baixas taxas de resposta particularmente nos tumores mais diferenciados) 
até às terapêuticas dirigidas. OBJECTIVOS: Avaliar as diferenças de prognóstico/sobrevivência 
mediana em função do estadio da doença (loco-regional ou com envolvimento à distância). 
MATERIAL E MÉTODOS: Análise retrospetiva dos processos clínicos de doentes com NNEs, tratados 
no Centro Hospitalar de Lisboa Central (CHLC) entre Jan/2004 e Dez/2012. O diagnóstico histológico 
foi feito segundo a classificação da WHO de 2010. A análise estatística foi realizada no STATA v 13.0. 
RESULTADOS: Um total de 48 doentes foram analisados, com idade mediana de 70 anos, sendo a 
amostra constituída por 47.9% de mulheres. O tipo histológico mais frequente foi o de tumores 
neuroendócrinos (NET) (75%), seguido de adenocarcinoides mistos (MANET) (16.7%) e carcinoides 
neuroendócrinos (NEC) (8.3%). A localização mais frequente das NNEs foi no cólon (43.8%). Até à 
data, a sobrevivência mediana do total de doentes foi de 45,6 meses, tendo morrido 60,4% dos 
doentes, com um seguimento mediano de 75,3 meses. 34.4% morreram por progressão da doença, 
6.9% por outra neoplasia e dos restante não obtivemos informação. Um total de 68% dos doentes 
foram submetidos a resseção cirúrgica, sendo que estes tiveram uma sobrevivência mediana de 39 
meses. Destes doentes, 75% tiveram as margens livres (R0) e estes obtiveram uma sobrevivência 
mediana de 49,4 meses enquanto os restantes com margens positivas (R+) tiveram uma sobrevivência 
significativamente inferior de 16,2 meses (p=0.03). À data do diagnóstico, 20,4% dos doentes 
apresentaram-se metastatizados, predominando o envolvimento hepático e estes doentes tiveram 
uma OS significativamente menor de 14,5 meses (p=0.018). CONCLUSÕES: As NNEs são um grupo 
muito heterogéneo, algo muito evidente nesta amostra de doentes. A cirurgia foi fundamental ao 
controlo deste grupo de tumores, com impacto claro no seu prognóstico, o que se torna ainda mais 
evidente pela importância de obter margens cirúrgicas negativas. Os casos de doença mais extensa 
tiveram um prognóstico significativamente inferior o que reforça a importância de avaliar caso-a-
caso com uma equipa multidisciplinar estes complexos tumores.
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