
Habitualmente nos tumores apendiculares o diagnóstico é

realizado após excisão do órgão, devido à clínica sugestiva de

apendicite ou por detecção ocasional (PAWA et al. 2017). Através

do laudo anatomopatológico, conclui-se a conduta destinada ao

paciente, contudo lesões carcinoides são neoplasias malignas e

como tais devem ser tratadas. Dessa forma a cirurgia é prioritária

e caso seja necessário pode ser complementada por métodos

adjuvantes (FERNANDES et al. 2002). A importância de se fazer

o diagnóstico de NNEa consiste na necessidade de avaliar as

margens de ressecção, com a finalidade de analisar a eficácia ou

a necessidade de realizar hemicolectomia.

I.C.F., sexo feminino, 8 anos, natural de Ibirité́ (MG). Admitida

e avaliada no Hospital e Maternidade São José - Contagem

(MG) no dia 22/09/2017. Queixa de dor abdominal em fossa

ilíaca direita, abdome flácido, doloroso à palpação e blumberg

presente. Não apresentava vômitos, náuseas e diarreias.

Realizada ultrassonografia de abdome a qual foi sugestiva de

apendicite. A conduta médica consistiu na internação para

tratamento cirúrgico através de uma apendicectomia

convencional no dia 23/10, a qual ocorreu sem

intercorrências. Na análise do anatomopatológico do órgão,

foi detectado um tumor carcinoide, com as margens de

ressecção livres.
A NNEa tem significativa importância clinica, dada sua baixa

incidência, principalmente na faixa pediátrica, e por sua

sintomatologia muito se assemelhar ao quadro de apendicite

aguda, dificultando o seu diagnóstico diferencial. Dessa forma, o

anatomopatológico da lesão torna-se fundamental para seu

diagnostico e propedêutica.
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As neoplasias neuroendócrinas (NNEs) de apêndice devem

ser consideradas como diagnóstico diferencial de apendicite

em qualquer faixa etária, apesar da relativa baixa incidência.

As NNEs de apêndice (NNEa) em pacientes pediátricos se

apresentam de forma rara, o que difere de pacientes adultos,

cuja idade média de acometimento é 54,4 anos e

preferencialmente no sexo feminino (63,1%) (MAGGARD et

al. 2004). Em ambos pacientes, adultos e pediátricos, a NNEa

se apresenta como um achado incidental encontrado

principalmente em apendicectomia (PAPE et al. 2016),

correspondendo a 0.3-0.9% dos pacientes submetidos a

procedimento cirúrgico (ALEXANDRAKI et al. 2016).

Figura 1 - Percentage of carcinoid tumors by pathological

diagnosis after appendectomy.
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