
Paciente do sexo masculino, 59 anos de idade, pardo, há 4 meses iniciou com 

enterorragia durante o ato evacuatório. O exame proctológico evidenciou lesão 

polipoide de 0,5 cm de diâmetro a seis centímetros da borda anal em parede 

posterior do reto. Na colonoscopia foi encontrado um tumor espiculado de 0,8 

cm de diâmetro, sendo realizada, no mesmo ato, a polipectomia endoscópica. 

O estadiamento pós-ressecção endoscópica, realizado por meio de raios X do 

tórax, tomografia computadorizada do abdome e dosagem sérica do antígeno 

carcino-embriônico (CEA), além de exames hematológicos e bioquímicos 

rotineiros, indicava indivíduo sem nenhuma alteração laboratorial ou de 

imagem. O diagnóstico histopatológico foi de tumor carcinoide do reto. No 

exame anatomopatológico não foi evidenciada infiltração da muscular da 

mucosa e nem da submucosa. Não foi realizado estudo imunohistoquímico. O 

tumor foi tratado com ressecção endoscópica, tendo evolução satisfatória e 

mantendo-se livres da doença no período de seguimento de 22 meses
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Os carcinóides são tumores raros que fazem parte do grupo de neoplasias 

neuroendócrinas. No aparelho digestivo, os principais órgãos afetados são 

intestino delgado, apêndice cecal e reto.  Atualmente, o número de diagnósticos 

têm aumentado em virtude de um melhor conhecimento do processo 

neoplásico e dos aperfeiçoamentos obtidos nos métodos de investigação 

disponíveis. No entanto, aparentemente, a incidência também tem se elevado 

nas últimas duas décadas. O objetivo desse trabalho é avaliar o tratamento e a 

evolução de um tumor carcinóide de reto de 0,8 cm de diâmetro, diagnosticado 

e tratado no Ambulatório de Cirurgia Digestiva do Hospital São Lucas de Belo 

Horizonte MG.
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CONCLUSÃO

Através desse relato, evidencia-se a importância do diagnóstico precoce e 

instituição da propedêutica adequada para o prognóstico benigno dos 

tumores carcinóides. O exame físico completo associado aos exames de 

imagem são fundamentais para o estabelecimento do diagnóstico e 

definição do tratamento. 

Os tumores retais encontram-se na segunda posição entre as lesões mais 

frequentes do trato gastrintestinal, e na terceira entre todas as 

localizações. 

Aproximadamente 50% dos tumores carcinoides do reto provocam 

sintomas. Nesses casos, geralmente estão presentes sangramento retal, 

constipação, dor e prurido anal, como no caso do paciente em questão, 

que apresentou hematoquezia. Atualmente faz-se confirmação do 

diagnóstico por estudo imunohistoquímico, através da pesquisa dos 

marcadores tumorais de células neuroendócrinas, entre eles a 

cromogranina A e a sinaptofisina.  O paciente do relato, teve a 

confirmação do diagnóstico apenas por anatomopatológico. 

Feito o diagnóstico de lesão carcinóide, o US endorretal possibilitará 

avaliação do grau de infiltração local. A TC de pelve e de abdômen, a 

cintilografia e outros exames de imagem permitirão verificação do grau 

de disseminação local e à distância, auxiliando na definição do 

tratamento a ser estabelecido. É fundamental a verificação da 

profundidade de invasão na parede do reto, uma vez que caso não haja 

invasão das camadas musculares e se a lesão for inferior a 1 cm de 

diâmetro, a ressecção endoscópica ou a ressecção local, esta 

preferencial sempre que factível, são métodos habitualmente 

suficientes, o que foi realizado no paciente em questão. No entanto, 

preconiza-se excisão cirúrgica radical, por ressecção anterior ou por 

amputação abdominoperineal do reto, de todos os tumores carcinóides 

retais em que haja invasão da muscular própria, dimensões maiores que 

1 cm de diâmetro, elevada atividade mitótica ou ulceração de mucosa.

O termo Karzinoide foi introduzido na literatura por Oberndorfer, em 1907, ao 

descrever um tipo de neoplasia que se assemelhava ao adenocarcinoma, porém 

de evolução atípica, geralmente benigna.


