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Introdução
A classificação 2010 da Organização Mundial da Saúde (OMS) define como
carcinomas neuroendócrinos pouco diferenciados:1
a) carcinomas neuroendócrinos grau 3* de pequenas células;
b) carcinomas neuroendócrinos grau 3 de grandes células.
Em 2017 a OMS atualizou a classificação para TNE pancreáticos, subdividindo
o grau 3 em dois subgrupos distintos, tendo em vista a heterogeneidade
prognóstica e molecular dos carcinomas (CNE) e dos tumores neuroendócrinos.2
Desta forma, tumores pancreáticos grau 3 são divididos em:
a) tumor neuroendócrino bem diferenciado grau 3: > 20 mitoses por campo ou
ki-67 > 20%.
b) carcinoma neuroendócrino pouco diferenciado (células pequenas ou
grandes) grau 3: > 20 mitoses por campo ou ki-67 > 20%.
Os carcinomas neuroendócrinos extrapulmonares mais frequentes são os
gastroenteropancreáticos (GEP), sendo também encontrados em bexiga, colo
uterino, próstata e cabeça e pescoço.
*Grau 3: ki-67 > 20% i ou > 20 mitoses por 10 CGA.ii

% de 2.000 células tumorais nas áreas de maior intensidade.
ii
10 CGA: campos de grande aumento = 2 mm2. Mínimo de 40 campos (com aumento de 40x)
avaliados nas áreas com maior densidade de células com índice mitótico alto.
i
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Abordagem terapêutica
Doença metastática
Recomendação terapêutica: quimioterapia combinada de platina com
etoposida ou irinotecano. (NE2 GRB) Cisplatina e carboplatina são equivalentes.
Drogas com atividade em segunda linha incluem: temozolomida, topotecano,
paclitaxel, docetaxel, gencitabina, vinorelbina e dacarbazina. (NE4 GRB)
CONSIDERAÇÕES
Base científica: devido a semelhança histológica, o tratamento é muitas vezes, extrapolado daquele
utilizado em carcinoma de pequenas células de pulmão, com esquemas baseados em platinas.
O tratamento de primeira linha com cisplatina e etoposida é baseado em 2 estudos que
demonstraram taxas de resposta de 67% e 42% e medianas de sobrevida de 19 e 15 meses.6,7 A
duração de resposta é de 4 ciclos. Substituições de cisplatina por carboplatina e de etoposida por
irinotecano são alternativas eficientes.8,9 Os regimes de segunda linha tendem a ser muito pouco
efetivos, com taxas de resposta que raramente atingem 20%.10,11 Drogas com atividade neste cenário
incluem topotecano, paclitaxel, docetaxel, gencitabina, vinorelbina e dacarbazina.
Recentemente, a maior série já publicada de carcinomas neuroendócrinos gastrointestinais avançados
avaliou 305 casos de países nórdicos.5 Nesta série, pacientes com tumores com ki-67 < 55% tiveram
15% de resposta à quimioterapia baseada em platina, versus 42% se ki-67 > 55% (p < 0,001), por
avaliação por RECIST. Entretanto, o grupo com ki-67 < 55% se mostrou de melhor prognóstico, com
mediana de sobrevida de 14 meses versus 10 meses (p < 0,05) para o grupo com ki-67 > 55%.
Neste mesmo estudo, não houve diferença do uso de cisplatina ou carboplatina, bem como o
benefício de sobrevida foi idêntico para pacientes que obtiveram resposta objetiva ou doença estável.5
Estudo de segunda linha após progressão à platina mostrou 33% de resposta com temozolomida
isolada ou em combinação, sendo que pacientes com ki-67 < 60% obtiveram melhores respostas.12
Apesar de não estar claro qual o ponto de corte para definir o subgrupo de pacientes com
carcinomas neuroendócrinos de melhor prognóstico, é válido considerar uma abordagem distinta
para pacientes com ki-67 < 50-60%.
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Doença locorregional
Recomendação terapêutica: quimioterapia baseada em platina concomitante
à radioterapia. Considerar ressecção se procedimento de baixa morbidade.
Em caso de cirurgia primária, considerar quimioterapia adjuvante com ou sem
radioterapia. (NE4 GRC)
CONSIDERAÇÕES
Base científica: em virtude do alto índice proliferativo e dos dados sobre tratamento do carcinoma
de pequenas células de pulmão, terapias combinadas envolvendo quimioterapia, radioterapia e/ou
cirurgia parecem ser a melhor alternativa para sobrevida de longo prazo.13
Para pacientes submetidos a cirurgia como tratamento inicial, a alta agressividade desta histologia
determina a indicação de quimioterapia (etoposideo e cisplatina) com ou sem radioterapia
(concomitante ou sequencial) na maioria dos casos, apesar da inexistência de ensaios clínicos
randomizados para adjuvância.
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Orientações para seguimento
Não há evidência disponível na literatura que demonstre benefício em realizar
exames específicos após o tratamento.
Entretanto, por tratarem-se de neoplasias de alto índice proliferativo, com
recidivas precoces e sobrevida curta, o acompanhamento dos sítios mais
comuns de metástases com exames de imagem (TC/RM) a cada 60-90 dias é
desejável. (NE4 GRB)
Cromogranina A sérica é expressa de maneira heterogênea, podendo ser útil
em primários gastrointestinais e pancreáticos, nos quais a positividade chega a
45%. 5,12. (NE4 GRC)
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