
8° CONGRESSO DO COLÉGIO BRASILEIRO DOS 

CIRURGIÕES: SETOR IV 

Marinna Karla da Cunha Lima Viana 1; Anderson Brasileiro de Araújo 2; Bianca Dantas Mayer 1; Fernando de Paiva Melo Neto 1; Jéssica M. 

Pontes 3; Carlos R. C. Leite 4

1 Acadêmico do Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ, João Pessoa – PB, Brasil

2 Acadêmico da Faculdade de Medicina Nova Esperança – FAMENE, João Pessoa – PB, Brasil;

3 Coloproctologista do Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI), João Pessoa – PB, Brasil 

4 Professor Doutor do Hospital Napoleão Laureano, João Pessoa – PB, Brasil

Figura 01- Possíveis origens do Carcinoma Neuroendócrino

FONTE: KERVARREC, 2019.
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O Carcinoma Neuroendócrino é uma neoplasia maligna e

agressiva e tem nas células de Merkel seu substrato

anatomopatológico. A doença é bastante rara e apenas um

número relativamente pequeno de casos não apresenta lesão

primária aparente.

Apresentar e analisar um caso raro de CNE (carcinoma das

células de Merkel) da região retroperitoneal em hospital de

referência oncológica do Estado da Paraíba.

• Paciente PQS, 70 anos, branco, sexo masculino, com queixas

de dor lombar de forte intensidade há 06 meses.

• Tomografia de abdome: formação expansiva na região

retroperitoneal direita anteriormente ao rim homolateral,

medindo aproximadamente 4 cm de diâmetro.

• Endoscopia Digestiva Alta e Colonoscopia sem alterações.

• Dosagem de CEA, alfafetoproteína e CA 19-9 normal.

• PSA aumentado, mas o toque retal era normal e a biópsia

prostática não revelou malignidade.

• Tumor das células de Merkel: bastante agressivo, afeta,

principalmente, homens com mais de 59 anos e surge,

comumente, na pele exposta ao sol.

• Apenas 2 a 5% dos casos apresentam-se sem lesão cutânea

aparente.

• Segundo Sota et al (2017), apenas 14 casos com essa

mesma condição foram relatados na literatura.

• Apresenta mau prognóstico, devido ao diagnóstico em

estágios avançados.

• Cirurgia é a opção de escolha, porém, a quimio e

radioterapia podem ser benéficas em estágios avançados.

No retroperitônio, o tamanho do carcinoma neuroendócrino

determina a sintomatologia e o diagnóstico tardio,

favorecendo a recorrência e metástase. Diante disso, são

necessários mais estudos acerca da eficácia da quimio e

radioterapia em pacientes com CNE, possibilitando um melhor

manejo terapêutico.

• Ressecção de massa retroperitoneal com margens de

segurança por lombotomia direita.

• Imuno-histoquímico: positividade da cromogranina e

negatividade para 35BH11 e 34BE12, confirmando o

diagnóstico de CNE pouco diferenciado.

• Ressonância Magnética, um mês após o procedimento:

metástase para coluna vertebral, promovendo dor lancinante

e dificuldade de deambulação.

• Quimioterapia com Etoposide e Ifosfamida e radioterapia

locorregional.


