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RESUMO 

  

Almeida KFC. Análogo de somatostatina no tratamento de tumores neuroendócrinos 

avançados do trato digestivo – dados do mundo real de um hospital universitário do 

sistema único de saúde. [Dissertação]. Ribeirão Preto: Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo; 2022. 

 

Introdução: Tumores neuroendócrinos são neoplasias malignas raras, derivados de 

células endócrinas e conhecidos pelo comportamento e características 

histopatológicas heterogêneas; entretanto associados em grande parte a um 

desfecho clínico favorável. Os análogos de somatostatina (AS) foram inicialmente 

utilizados no controle de sintomas dos tumores neuroendócrinos secretores, e 

posteriormente, considerados efetivos como tratamento sistêmico de primeira linha 

em tumores neuroendócrinos irressecáveis ou metastáticos do trato 

gastroenteropancreático (TNE-GEP). Os estudos clínicos randomizados são 

realizados em ambientes controlados, com critérios de inclusão e exclusão restritos, 

e portanto, os estudos de mundo real podem acrescentar em dados de eficácia e 
segurança na população geral. Objetivos: Avaliar no cenário de mundo real de um 

hospital terciário do sistema único de saúde (SUS), a eficácia e toxicidades do 

tratamento em primeira linha com análogo de somatostatina em pacientes com 

diagnostico de TNE-GEP irressecáveis ou metastáticos, buscando encontrar 

sobrevida livre de progressão de mundo real (rwSLP) e sobrevida global de mundo 

real (rwSG), além do perfil de toxicidade em nossa população e possíveis subgrupos 

que se beneficiem com o tratamento em primeira linha, através da análise de 
variáveis. Resultados: 29 pacientes preencheram os critérios de inclusão no estudo, 

os quais foram diagnosticados no período de 2009 a 2017. A wrSLP e wrSG 

medianas foram de 4,4 (IC 95% 3,2 – 5,6) e 8,2 anos (IC 95% 6,2 – 10,2), 

respectivamente. Em análise ajustada de rwSLP, o HR para os pacientes portadores 

de tumores de hindgut, em comparação com tumores de midgut foi de 4,41 com p 

0,05, indicando que esses pacientes apresentaram risco aumentado em 4x para 

progressão de doença (p 0,05). Na análise ajustada de wrSG, foi observada uma 

tendência a evolução mais favorável ao grupo de pacientes com tumores bem 

diferenciados, com p 0,05. A avaliação de toxicidades revelou eventos adversos grau 

2 e grau 3 em 34,48% dos pacientes. Dor abdominal foi a toxicidade mais incidente, 

ocorrendo em 17,24%, seguida de cefaleia (13,79%) e diarreia (10,34%). 

Conclusão: O tratamento com AS se mostrou efetivo em nossa amostra, com dados 

de rwSLP e rwSG acima dos encontrados nos estudos clínicos randomizados. As 

toxicidades foram facilmente manejáveis e não trouxeram prejuízo documentado aos 

pacientes. 

 

Palavras-chave: Estudo de Mundo Real; Tumor neuroendócrino; Análogos de 

Somatostatina; Toxicidades.  



ABSTRACT 

  

Almeida KFC. Somatostatin analogue in the treatment of advanced neuroendocrine 

tumors of the digestive tract – real world data from a university hospital of the Brazilian 

Public Health System. [Dissertation]. Ribeirão Preto: Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo; 2022.  

  

Introduction: Neuroendocrine tumors are rare malignant neoplasms derived from 

endocrine cells and known for their heterogeneous behavior and histopathological 

characteristics; however, largely associated with a favorable clinical outcome. 

Somatostatin analogues (SSA) were initially used to control the symptoms of 

secretory neuroendocrine tumors, and later, they were considered effective as a first-

line systemic treatment in unresectable or metastatic neuroendocrine tumors of the 

gastroenteropancreatic tract (NET-GEP). Randomized clinical trials are performed in 

controlled environments, with strict inclusion and exclusion criteria, and therefore, 

real-world studies can add to efficacy and safety data in the general population.  
Objectives: To evaluate, in the real world scenario of a tertiary hospital of the public 

health system, the efficacy and toxicities of first-line treatment with somatostatin 

analogue in patients diagnosed with unresectable or metastatic NET-GEP, to find 

real-world progression free survival (rwPFS) and real-world overall survival (rwOS), in 

addition to the toxicity profile in our population and possible subgroups that benefit 
from first-line treatment, through the analysis of variables. Results: 29 patients met 

the study inclusion criteria, which were diagnosed in the period from 2009 to 2017. 

The median wrSLP and wrSG were 4.4 (95% CI 3.2 – 5.6) and 8.2 years (CI 95% 6.2 

– 10.2), respectively. In an adjusted analysis of rwSLP, the HR for patients with 

hindgut tumors compared to midgut tumors was 4.41 with p 0.05, indicating that these 

patients had a 4x increased risk for disease progression (p 0 .05). In the adjusted 

analysis of wrSG, a trend towards a more favorable evolution was observed in the 

group of patients with well-differentiated tumors, with p 0.05. Assessment of toxicities 

revealed grade 2 and grade 3 adverse events in 34.48% of patients. Abdominal pain 

was the most incident toxicity, occurring in 17.24%, followed by headache (13.79%) 
and diarrhea (10.34%). Conclusion: Treatment with SSA was effective in our sample, 

with rwPFS and rwOS data above those found in randomized clinical trials. The 

toxicities were easily manageable and caused no documented harm to patients. 

  

Keywords: Real World Evidence; Neuroendocrine tumor; Somatostatin Analogues; 

Toxicities;  
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1 INTRODUÇÃO  

  

1.1 Epidemiologia do câncer e dos tumores neuroendócrinos 

 

O câncer é a maior causa de morbidade e mortalidade no mundo1, com 

estimativa aproximada de 19,2 milhões de casos novos e 9,9 milhões de óbitos 

segundo dados do Projeto GLOBOCAN 2020, desenvolvido pela Agência 

Internacional para Pesquisa em Câncer (IARC) da Organização Mundial da Saúde 

(OMS)2. O risco para desenvolver câncer antes dos 75 anos é de 20,4% para ambos 

os sexos, o que corresponde a 1 caso de câncer em cada 5 homens e 1 caso de 

câncer a cada 6 mulheres2.  

Dentre os fatores relacionados com o desenvolvimento do câncer, um dos 

mais impactantes é a idade. Em virtude do envelhecimento populacional, os idosos 

vêm se tornando uma população cada vez maior, já ultrapassando 20% da população 

geral nos países desenvolvidos3. Sessenta por cento de todas as neoplasias e 80% 

das mortes relacionadas ao câncer envolvem adultos com idade maior que 65 anos4. 

Em virtude do aumento e envelhecimento populacional, associado a mudança 

nos hábitos de vida dos indivíduos, vem ocorrendo o aumento na incidência do 

câncer5, estimando-se para 2025, 20 milhões de casos novos6. Dentre os hábitos de 

vida relacionados ao aumento da incidência de câncer, destacam-se o tabagismo, 

consumo de álcool, infecções, fatores reprodutivos e hormonais, dieta, obesidade, 

sedentarismo, exposição ocupacional, radiação (ionizante, ultravioleta, 

eletromagnética) e poluentes do ar, água e solo dentre outros1. 

Os tumores neuroendócrinos, apesar de serem considerados um grupo de 

tumores raros, também vêm apresentando aumento em sua incidência7. Dados do 

registro americano Surveillance, Epidemiology and Results (SEER) estimam que a 

incidência anual de tumores neuroendócrinos seja de 6,98 casos para cada 100.000 

habitantes, correspondendo a segunda histologia mais frequente dos tumores 

malignos do trato gastrointestinal8. 
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Figura 1 – Incidência mundial de Tumores Neuroendócrinos 1973 – 2012 

 

Fonte: Surveillance, Epidemiology and Results8 

 

2.1 Apresentação clínica e particularidades 

 

Os tumores neuroendócrinos (TNE) foram descritos pela primeira vez em 1907 

como “tumores carcinóides”, pelo pesquisador Siegfried Oberndorfer9, e em 1914, 

Pierre Masson sugeriu que tais tumores apresentavam comportamento semelhante 

às glândulas endócrinas10. Posteriormente, foram caracterizados como neoplasias 

heterogêneas, que se desenvolvem a partir das células secretoras do sistema 

neuroendócrino, capazes de produzir uma variedade de aminas e peptídeos 

hormonais11. 

Os TNEs podem surgir em qualquer órgão, e, apesar das localizações 

distintas, geralmente cursam com crescimento indolente e sobrevida longa dos 

pacientes quando comparado aos adenocarcinomas de mesmas localizações11,12. 

Em 1960, Williams et al classificou os tumores neuroendócrinos de acordo 

com sua origem embriológica, distinguindo-os como originários do: foregut 

(brônquico, gástrico e duodenal), midgut (jejunal, ileal e cecal) e hindgut (cólon distal 

e reto), sendo estes últimos mais raros14.  
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Figura 2 – Divisão dos TNE por origem embriológica. 

 

Fonte: Adaptado de: Oronsky B et al12. 

Os tumores de midgut quando metastáticos, frequentemente secretam 

serotonina e outras substancias vasoativas, configurando a “síndrome carcinoide 

típica” com sinais e sintomas de diarreia, rubor e alterações cardíacas valvares14. A 

disseminação linfonodal local e a presença de metástases hepáticas são frequentes; 

entretanto, no cenário da doença incurável, este subgrupo evolui com uma 

expectativa de vida maior se comparados aos tumores de foregut e hindgut7. 

Os sintomas atribuídos às síndromes de hipersecreção hormonal nem sempre 

estão presentes, mas podem incluir rubor facial e diarreia em tumores do trato 

gastrointestinal (TGI)15; hipertensão em feocromocitomas16 e sintomas relacionados 

às ações hormonais específicas, como insulina, glucagon, gastrina e outros 

peptídeos associados a neoplasias pancreáticas17. Tumores que causem desordens 

hormonais sintomáticas são classificados como funcionantes, já os que não causam 

sintomas, como não funcionantes18. 

Aproximadamente 60% dos tumores neuroendócrinos são classificados como 

não funcionantes19. De acordo com o banco de dados SEER, 53% dos pacientes com 

TNE apresentam-se com doença localizada, 20% doença loco-regional e 27% com 

doença metastática8. Indivíduos com histórico familiar de primeiro grau de TNE 

apresentam um aumento de 3,6% no risco de desenvolver este tumor20. O 
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diagnóstico desta neoplasia ocorre frequentemente entre a quarta e sexta década de 

vida8.  

Nenhum fator de risco foi identificado até o momento21, porém 10% dos 

tumores estão associados a alguma síndrome genética familiar hereditária, como 

Neoplasia Endócrina Múltipla tipo-1, Síndrome de Von Hippel-Lindau, 

Neurofibromatose e Esclerose Tuberosa22.  

Estes tumores são mais comuns no TGI, pulmão, brônquios, timo e pâncreas. 

Os sítios mais frequentes de origem no TGI são estômago, intestino delgado, 

apêndice e reto. Outras localizações menos comuns envolvem: glândulas 

paratireoide, tireoide, adrenal e hipófise7. 

 

 

1.3 Biologia tumoral 

 

As células neuroendócrinas no trato digestivo e pâncreas estão relacionadas 

com a regulação da motilidade e secreção hormonal, e mesmo sendo derivadas dos 

precursores endodérmicos, apresentam mais de 14 subtipos distintos. Os TNE 

apresentam uma alta expressão de receptores de somatostatina, conhecidos por 

STTRs, caracterizados como proteínas com 7 domínios transmembrânicos e 

transcritas por cinco genes diferentes (SSTR1-SSTR5). Atuam modulando a 

proliferação e a síntese de proteica, além de regular a secreção hormonal. Os 

tumores mais diferenciados apresentam maior expressão de somatostatina 

comparados com aqueles pouco diferenciados 21,23. 

Independente do sitio primário, a via de sinalização do mTOR tem grande 

importância no processo da carcinogênese dos TNE, modulando proliferação e 

sobrevida celular, angiogênese, metabolismo e em 15% dos TNE originários das 

células enterocromoafins são encontradas mutações de mTOR. A expressão 

aumentada de mTOR encontrada em TNE de origem não pancreática está associada 

a um pior prognóstico24. 

Os TNE são tumores bastante vascularizados, superexpressando vários 

fatores pró-angiogênicos e seus receptores como vascular endotelial growth fator 

(VEGF); fibroblast growth fator (FGF) e platelet-derived growth fator (PDGF)25. 
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Segundo um trabalho que sequenciou todo o genoma de 102 pacientes com 

TNE primários do trato gastroenteropancreático (TNE-GEP), as quatro principais vias 

de sinalização desreguladas nesses tumores são: via de reparo do DNA; 

remodelamento da cromatina; atividade dos telômeros e ativação de mTOR, além de 

mutações germinativas como do checkpoint da quinase 2 (CHECK2) e breast cancer 

gene 2 BRCA-226.  

Diferentemente da progressão tumoral adenoma-carcinoma detalhada por 

Volgstein e colaboradores27 no adenocarcinoma de colorretal, esta sequência de 

eventos ainda é desconhecida nos TNE-GEP, e as vias moleculares relacionadas 

são distintas entre os TNE segundo a localização primaria do tumor. Alguns achados, 

como por exemplo a perda do cromossomo 18 identificada em 60 a 90% dos TNE de 

intestino delgado, ainda não foram associados a um significado biológico 

determinado28. Em contrapartida, algumas alterações epigenéticas parecem ter 

fundamental importância na progressão dos TNE de intestino delgado29. 

 

    

1.4 Diagnóstico, estadiamento e prognóstico 

 

O diagnóstico de TNE-GEP é feito a partir da apresentação clínica, exames de 

imagem e fundamentalmente da analise histopatológica associada a análise de 

marcadores imunohistoquímicos. Os principais biomarcadores da diferenciação 

neuroendócrina incluem: sinaptofisina; cromogranina A (CgA); enolase neurônio -

especifica (NSE) e a molécula de adesão de célula neural (CD56). O grau de 

diferenciação tumoral também deve ser avaliado, analisando as características 

arquitetônicas das células tumorais comparadas às células normais. De modo geral, 

os TNE-GEP bem diferenciados do ponto de vista histológico apresentam 

sinaptofisina e CgA difusamente expressos; enquanto os tumores pouco 

diferenciados mantem a sinaptofisina positiva, perdem a expressão de CgA e passam 

a expressar NSE 30,31. 

A proliferação celular é uma informação importante para o comportamento 

biológico dos TNE, sendo avaliada pelo índice de proliferação celular, através da 

porcentagem de células imunomarcadas para o anticorpo Ki67 e através da 

contagem do índice mitótico. O índice mitótico (IM) deve considerar a contagem do 
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número de figuras mitóticas em 10 campos de grande aumento. Caso haja 

inconsistência entre o IM e o Ki67, deve ser considerado aquele de maior 

graduação31.  

O estadiamento destes tumores deve considerar não apenas o sistema do 

TNM segundo a topografia anatômica (T=tumor; N=linfonodo de drenagem primaria; 

M=metástase), mas também a classificação prognostica adotada pela Sociedade 

Europeia de TNE – European Neuroendocrine Tumors Society (ENETS)30,32. 

Strosberg, et al estudou a associação do estádio TNM com o prognostico nos TNE, 

demonstrando que a utilização exclusiva do estádio TNM é falha para estes tumores 

quando comparados aos carcinomas: TNE metastáticos provenientes do midgut 

tiveram sobrevida 72% em 5 anos e TNE metastáticos do pâncreas apresentaram 

sobrevida no mesmo período de apenas 19,5%. Estas evidencias corroboram a 

importância de associar ao sistema TNM outras informações relacionadas ao 

comportamento biológico dos TNE33,34. 

A nova classificação prognóstica para TNE-GEP considera as informações 

quanto a diferenciação celular; porcentagem de Ki-67 e Índice Mitótico, resultando 

em três grupos prognósticos distintos30,32. Na Tabela 1 é possível observar, os grupos 

que são objetos deste estudo em verde. 

 

Tabela 1. Classificação prognóstica dos TNE – 2019. 

Terminologia Diferenciação Grau IM* Ki67 (%) 

TNE G1 Bem 

diferenciado 

Baixo <2 <3% 

TNE G2 Moderado 2-20 3-20% 

TNE G3 Alto >20 >20% 

CNEPC** Pouco 

diferenciado 

Alto >20 >20% 

CNEGC*** >20 >20% 

*Mitoses por 10 campos de grande aumento (HPF). ** Carcinoma Neuroendócrino de Pequenas 
Células. *** Carcinoma Neuroendócrino de Grandes Células. 
 

Fonte: Adaptado de Popa O, et al32.  
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1.5 Biomarcadores 

 

Existem alguns biomarcadores que podem ser utilizados no diagnóstico e 

manejo dos TNE como a dosagem sérica da cromogranina A (CgA); a dosagem 

urinaria do 5HIAA (urinary 5 hydroxy indole acetic acid) e a avaliação sérica da 

neurocinina A (NKA). A CgA é um marcador de alta sensibilidade relacionado aos 

TNE, entretanto de menor especificidade, estando intimamente associada ao 

prognóstico. Quanto maiores os níveis deste marcador, pior o prognóstico, 

possivelmente devido ao tamanho da massa tumoral. Elevação dos valores prévios 

da CgA pode ser utilizado como marcador de recorrência precoce em tumores 

ressecados30. A avaliação seriada da CgA durante o tratamento pode estimar a 

resposta tumoral, entretanto sem embasamento cientifico suficiente para modificar o 

tratamento vigente apenas por este critério31. 

O 5HIAA que é o principal metabólito da serotonina, quando dosado na urina 

de 24 horas com preparo dietético e coleta devidamente adequados, apresenta alta 

sensibilidade para detectar o tumor carcinoide secretor e especificidade de quase 

100% para predizer a presença de tumor primário em região jejuno-ileal30; sendo 

orientada sua dosagem em todos os pacientes com síndrome carcinoide e naqueles 

com tumores originários no intestino delgado metastáticos. A NKA contribui do ponto 

de vista clinico pela especificidade para TNE originários do intestino delgado31.  

Dosagens hormonais especificas devem ser realizadas apenas na presença 

de sintomas clínicos, a fim de corroborar o diagnóstico de tumores funcionantes30. 

 

1.5.1 Razões de neutrófilos/linfócitos e plaquetas/linfócitos  

  

A associação entre inflamação crônica e desenvolvimento tumoral está bem 

estabelecida há anos35-37. As células neuroendócrinas podem ser estimuladas pela 

inflamação crônica, causando hiperplasia e transformação neoplásica38. Uma 

maneira não invasiva e custo efetiva de acompanhar os níveis inflamatórios se dá 

pelos exames de sangue. Os índices hematimétricos pré-tratamento derivados das 

razões de neutrófilos/linfócitos (NLR) ou plaquetas/linfócitos (PLR) vem demonstrado 

serem fortes biomarcadores para pacientes com câncer39,40. Altos níveis de NLR 

estão associados a pior desfecho em diversos tumores sólidos41. Estudos pré-

clínicos sugerem que a neutrofilia está associada a expressão do sistema 
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inflamatório, cursando com redução da atividade imune contra as células tumorais42. 

As plaquetas estão associadas com regulação da angiogênese tumoral, proliferação 

celular, migração e metástases43,44. Alterações na PLR se associam com inflamação 

sistêmica e pode se tornar um biomarcador eficaz para pacientes com câncer. Alguns 

estudos retrospectivos têm demonstrado associação entre NLR e PLR com 

desfechos clínicos, onde níveis elevados conferem pior prognóstico aos pacientes, 

especialmente nos pacientes submetidos à tratamento cirúrgico com intuito 

curativo45,46. O maior desafio para utilização destes biomarcadores é a falta de 

padronização para um valor de corte, além da definição do melhor momento para a 

coleta dos mesmos47,48.    

 

1.5.2 Exames de imagem 

 

A fim de estadiamento e seguimento, podem ser realizados preferencialmente 

tomografia computadorizada e/ou ressonância magnética31. Exames da medicina 

nuclear, como a cintilografia com octreotide, conhecida como Octreoscan apresenta 

grande utilidade por identificar a expressão dos receptores de somatostatina. O PET-

CT utilizando Galio-68 tem apresentado alta acurácia na detecção de doença à 

distância, especialmente para metástases ósseas31. 

 

 

1.6 Tratamento 

 

1.6.1 Linhas Gerais 

 

Para doenças localizadas e operáveis, o tratamento deve ser cirúrgico30, 

porém nos casos em que a ressecção tumoral não é passível de ser realizada, deve-

se lançar mão do tratamento sistêmico, considerando o grau de diferenciação e 

estadiamento. Para pacientes com doença metastática limitada ao fígado, podem ser 

realizados tratamento loco-regionais, como embolização hepática, combinada ou não 

à quimioterapia, e radioablação percutânea (radioisótopos, crioablação ou 

radiofrequência). Para pacientes muito selecionados, existe a opção de transplante 

hepático com intuito curativo31. 
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Nos últimos anos, a melhor compreensão da biologia tumoral dos TNE tem 

permitido uma ampliação das possibilidades no tratamento da doença avançada, 

especialmente para os tumores de baixo grau, com terapias voltadas para alvos 

específicos30,31. Neste cenário existem medicamentos sistêmicos como os análogos 

de somatostatina (AS); inibidores de mTOR e inibidores de tirosina quinase23 e 

também radio fármacos através da ligação entre os AS e elementos químicos como 

o ítrio-90 ou o lutécio-177. Apesar de não haverem estudos randomizados, a 

quimioterapia citotóxica também pode ser utilizada no tratamento de tumores pouco 

diferenciados e nas linhas subsequentes daqueles tumores diferenciados que 

falharam à terapia padrão23. 

 

Figura 3 – Linhas Gerais de Tramento para TNE 

 

Fonte: Produzido pelo autor 

 

1.6.2 Análogos de Somatostatina 

 

A somatostatina é um hormônio produzido no trato gastrointestinal, pâncreas 

e hipotálamo principalmente, com atividade na inibição da liberação da insulinoma, 

glucagon, hormônios da hipófise anterior, redução da secreção gástrica e 

pancreática. Os análogos de somatostatina inicialmente foram utilizados no 

tratamento da acromegalia e posteriormente no tratamento de glucagomas, tumores 

secretores de peptídeo vaso-intestinal, adenomas hipofisários e tumores carcinoides. 

No contexto dos TNE, teve sua indicação inicial no tratamento dos sintomas 
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causados por tumores neuroendócrinos, para posteriormente ser utilizado no 

tratamento tumoral48. 

Em 2009, foi publicado o estudo PROMID, que comprovou o benefício do 

análogo de somatostatina Ocreotide-LAR (30mg intramuscular a cada 28 dias) no 

cenário dos TNE bem diferenciados originários do midgut e com doença metastática. 

Este estudo, randomizado, duplo-cego, com grupo de controle placebo, incluiu 

pacientes portadores de TNE irressecaveis ou metastáticos; podendo ser primário 

oculto; bem diferenciados; Karnosfky Performance Status (KPS) > 60% e sem opções 

terapêuticas curativas disponíveis49. 

Dentre os critérios de exclusão constava TNE originário do foregut ou hindgut; 

tratamento prévio com análogo de somatostatina por ≥ 4 semanas ou tratamento 

prévio com imunoterapia, quimioterapia ou quimioembolização49. A administração da 

medicação do estudo/placebo foi continuada até progressão de doença 

documentada por exames de imagem (Tomografia Computadorizada ou 

Ressonância Magnética)49.  

Cinco anos após, foi publicado o estudo CLARINET, outro ensaio clinico 

randomizado de fase III, duplo cego, placebo controlado bastante semelhante ao 

estudo PROMID, entretanto diversificando os centros de inclusão além da Europa; 

restringindo a TNE não secretores e avaliando a Lanreotida como análogo de 

somatostatina50. 

Estes dois principais estudos demonstraram ganho significativo na sobrevida 

livre de progressão, demonstrando o dobro de pacientes com progressão de doença 

em 24 meses no grupo placebo, comparado ao grupo intervenção. Entretanto, os dois 

estudos não demonstraram ganho em sobrevida global, possivelmente atribuído ao 

fato que os TNE bem diferenciados estão associados a uma expectativa de vida 

longa; que ambos os estudos permitiam crossover após progressão da doença e que 

no momento da inclusão, mais de 90% dos pacientes apresentavam doença 

estável51. Após publicação dos estudos clínicos, ocorreu implantação dos análogos 

de somatostatina nos guidelines para TNE-GEP, para tratamento de primeira linha 

na doença metastática ou irressecável, com ampla utilização pela comunidade 

médica ao redor do mundo30. 
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1.4 Estudos de Mundo Real 

 

Estudos randomizados são reconhecidos como padrão ouro para gerar uma 

evidência sólida na avaliação de eficácia e segurança das medicações52. Entretanto, 

esses estudos são realizados em ambiente controlado, com critérios de inclusão e 

exclusão restritos, levando a um alto consumo de tempo e recursos52. Estudos de 

mundo real podem ser utilizados para complementar os estudos randomizados, 

gerando dados através da coleta em prontuários, com menos recursos, menores 

custos e em menos tempo, quando comparados aos estudos randomizados53.  

A Sociedade Americana de Oncologia Clínica (American Society of Clinical 

Oncology – ASCO) possui um guia de classificação dos níveis de evidência, onde 

estratifica os estudos de mundo real como evidência nível III e IV, o que significa 

evidência de fraca a moderada força. Porém, a ASCO considera uma importante 

ferramenta na pesquisa clínica oncológica, para responder perguntas e embasar 

decisões na prática clínica53,54. 

A Oncologia dos países em desenvolvimento se baseia em seguir os guidelines 

das sociedades, porém, é necessário melhor entendimento no perfil de pacientes, 

para facilitar detecção, seleção e padronização de tratamentos, avaliar eventos 

adversos, para que se evite o uso de recursos em medicações que não trazem 

benefício à nossa população55.  
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2 JUSTIFICATIVA  

  

Após a publicação dos estudos PROMID e CLARINET49,50, o uso de análogos 

de somatostatina foi incorporado ao tratamento dos TNE-GEP metastáticos ou 

irressecáveis56. Em ambos os estudos, a amostra ficou restrita a pacientes do 

continente europeu, sem representação de indivíduos provenientes de países sul-

americanos49,50. O Brasil, especificamente, apresenta uma população altamente 

heterogênea, tanto na autodeclararão racial, nas condições sócio-econômico-

culturais, quanto a avaliação genômica ancestral57. 

A este fato acrescenta-se que para os pacientes do Sistema Único de Saúde 

(SUS) com diagnostico de TNE irressecável/metastático o valor de ressarcimento 

pago mensalmente é da ordem de R$ 1062,6558, sendo que os medicamentos 

equivalentes, Octreotide-LAR de 30mg e Lanreotide de 120mg apresentam custo 

mensal entre 2-4 vezes o valor ressarcido e, mesmo sendo um número bastante 

limitado de pacientes, o tempo de uso da medicação costuma ser superior a 24 

meses. 

Desta forma justifica-se a importância e contribuição de um estudo de mundo 

real, analisando fora do ambiente controlado de um estudo clínico, se o benefício é 

aplicável a outras populações, considerando e confrontando com a literatura os 

desfechos de sobrevida livre de progressão e sobrevida global e suas possíveis 

associações com dados clínicos e tumores-relacionados, além do perfil de toxididade 

encontrados nos pacientes com TNE-GEP irressecáveis ou metastáticos, tratados 

com análogo de somatostatina em primeira linha de tratamento em um hospital 

universitário do Sistema Único de Saúde59. 
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3 OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo Primário 

 

Identificar a Sobrevida Global de mundo real (rwSG) e sobrevida livre de 

progressão de mundo real (rwSLP) de pacientes com diagnostico de tumor 

neuroendócrino do trato digestivo irressecável ou metastático, tratados com análogos 

de somatostatina em primeira linha de tratamento sistêmico de um hospital 

universitário do Sistema Único de Saúde Brasileiro.  

 

3.2  Objetivos Secundários 

 

Estudar associações entre sobrevida de mundo real (global e livre de 

progressão) e variáveis clínicas e informações histopatológicas e tumor-

relacionadas; 

Avaliar a incidência e graduação dos eventos adversos relacionados segundo 

descrição em prontuário médico. 

Analisar a associação entre NLR e PLR com os desfechos de sobrevida de 

mundo real.  
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4 PACIENTES E MÉTODOS  

  

4.1 Considerações éticas  

  

O projeto foi submetido para análise do Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – Universidade de 

São Paulo (HCFMRPUSP), sob o número 33429820.0.0000.5440. Por tratar-se de 

projeto em que foi feita a análise de dados administrativos de obtenção compulsória 

pela Instituição, com análise retrospectiva, com revisão de prontuários e sem que o 

paciente seja submetido à alguma intervenção, foi solicitada dispensa do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Todas as normas de Boas Práticas em 

Pesquisa Clínica serão seguidas, garantindo o sigilo e a privacidade dos dados 

coletados, que serão utilizados apenas com os fins de pesquisa e geração de 

conhecimento. Solicitação de dispensa do TCLE em Apêndice (Apêndice).  

 

  

4.2  Desenho, período e local do estudo 

 

Trata-se de um estudo retrospectivo do tipo coorte, com coleta de dados 

longitudinais, que incluiu para o estudo pacientes com diagnóstico de tumor 

neuroendócrino do trato gastroenteropancreático irressecáveis ou metastáticos 

tratados com análogos de somatostatina em primeira linha de tratamento sistêmico, 

atendidos pelo Serviço de Oncologia Clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HC-FMRP-USP).  

O período do estudo abrangeu de 01/01/2009 até 31/12/2017, considerando a 

data inicial de publicação dos resultados que comprovaram benefício e eficácia dos 

análogos de somatostatina no cenário paliativo e o tempo médio estimado, segundo 

a literatura, de 14 meses para progressão, permitindo que os pacientes estudados 

tivessem um tempo mínimo de seguimento de 21 meses51. Foi realizado follow-up 

dos pacientes incluídos para melhoria da análise estatística em março de 2022. 
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4.3  Fonte de dados 

 

Todos os dados coletados neste estudo foram obtidos a partir dos registros 

dos pacientes que receberam análogos de somatostatina como tratamento em 

primeira linha da doença metastática/localmente avançada, cadastrados em arquivos 

eletrônicos segundo a dispensação do medicamento pela Farmácia de Quimioterapia 

da Divisão de Assistência HC-FMRP-USP. 

 

 

 4.4 Metodologia 

 

A metodologia utilizada foi a de coleta de dados a partir do prontuário médico 

eletrônico e físico, em momentos específicos, considerando as variáveis pertinentes 

a: dados pessoais, informações clínico-patológicas, laudos de exames radiológicos e 

laboratoriais referentes ao diagnóstico do TNE; tempo médio para progressão; 

eventos adversos relacionados ao tratamento; sobrevida livre de progressão e 

sobrevida global tumor-relacionada. 

 

 

4.5 Amostragem, critérios de inclusão e exclusão 

 

Este estudo foi realizado com uma amostra de conveniência, incluindo todos 

os pacientes com diagnostico de TNE-GEP no período de 01/01/2009 a 31/12/2017, 

respeitando todos os critérios de inclusão e exclusão abaixo detalhados.  

Considerando a média de uma série histórica de casos novos realizados no 

nosso serviço, levantamos que são realizadas aproximadamente 4 consultas de 

primeira vez para pacientes com TNE-GEP metastáticos ou irressecáveis, que não 

eram submetidos a tratamento locorregional. Desta forma, a amostra esperada era 

de 30 pacientes. Considerando o Nível de confiança de 95% e a margem de erro de 

5%, essa população poderia ser de 28 pacientes. 

 

Critérios de inclusão:  
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- pacientes de ambos os sexos; 

- idade maior ou igual a 18 anos; 

- diagnóstico histopatológico confirmado de tumor neuroendócrino bem ou 

moderadamente diferenciado; 

- localização primaria do TNE em trato digestivo, incluindo tumores originários 

do foregut (gástrico e duodenal), midgut (jejunal, ileal e cecal) e hindgut (colorretal); 

- estádio clinico-radiológico segundo o TNM de tumor irressecável ou 

metastático,  

- uso de pelo menos 03 meses de análogo de somatostatina em primeira linha 

de tratamento sistêmico; 

 

São considerados critérios de exclusão: 

-   TNE com localização primária em brônquios ou pulmão; 

-   TNE de origem gástrica secretor de gastrina; 

-   TNE de origem pancreática secretor de insulina; 

- TNE relacionado a síndromes genéticas predisponentes segundo avaliação 

do serviço de oncogenética. 

- diagnóstico prévio ou concomitante de outro câncer, exceto para tumores in-

situ de pele tipo não-melanoma ou carcinoma escamoso in situ de colo uterino; 

- presença de comorbidades sistêmicas não controladas; 

- ausência de dados nos prontuários físicos e eletrônicos que impediram o 

preenchimento do formulário de coleta, conforme demonstrado na Figura 4. 
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Figura 4 – Fluxograma de inclusão 

   

 

                                  Sim 

 

 

                                              Sim 

 

 

 

* Evento de Progressão de Mundo Real. Fonte: Adaptado de: Griffith SD, et al78.  

                                                                                                            

4.6 Protocolo do Serviço de Oncologia Clínica – HCFRMP-USP 

 

Os pacientes portadores de tumores neuroendócrinos são avaliados em 

consulta clínica a cada 2-3 meses, onde são realizadas evoluções no prontuário 

eletrônico, contendo toxicidades e resultados de exames. Dispomos de prescrição 

eletrônica de quimioterapia, onde as doses, intervalos e atrasos são registrados pela 

equipe de enfermagem. Os exames de imagem são realizados pelo menos a cada 6 

meses, sendo discutido individualmente os casos com os médicos contratados, para 

analisar a necessidade de estadiamento precoce em caso de sintomas ou alterações 

laboratoriais importantes. 

 

4.7 Desfechos estudados 

 

 Um evento progressão de mundo real – real world progression (rwP) pode ser 

definido como o primeiro sinal de evidência de progressão, como laudos radiológicos 

ou patológicos, ou a data em que o médico registra tais informações em prontuário. 

Avaliação 

O paciente foi avaliado pela Oncologia Clínica? 

Documentação 

O status oncológico foi documentado em 

prontuário médico? 

Abstração 

Existe informação suficiente para abstrair para a 

ficha de coleta? 

Coleta dos dados pode resultar em rwP* 

Coleta do dado não será realizada por 

falta de prontuário oncológico 

Coleta do dado não será realizada por 

falta de documentação adequada 

Coleta do dado não será realizada dados 

insuficientes  

Sim 

Não 

Não 

Não 
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Quando o registro no prontuário é de resposta mista (quando ocorre resposta em 

alguns sítios e progressão em outros), a rwP é registrada apenas se houver mudança 

de tratamento. Em casos onde os achados radiológicos registram uma “possível” 

progressão, essa progressão deve ser confirmada numa janela de 30 dias79. 

Para cálculo de Sobrevida Livre de Progressão de Mundo Real – real world 

Sobrevida Livre de Progressão (rwSLP) e Sobrevida Global de Mundo Real – real 

world Sobrevida Global (rwSG), utilizamos a tabela abaixo para padronização. 

 

Tabela 2 – Padronização de Desfechos de Mundo Real 

Desfechos Abreviação Data de Início Data do 

Evento 

Censura* 

Sobrevida 

Livre de 

Progressão de 

Mundo Real 

rwSLP Data da 

primeira 

aplicação da 

medicação 

Primeiro 

evento de 

progressão de 

doença em 

evolução 

médica ou 

morte por 

qualquer 

causa 

Última 

evolução 

clínica 

Sobrevida 

Global de 

Mundo Real 

RwSG Data da 

primeira 

aplicação da 

medicação 

Morte por 

qualquer 

causa 

Última 

atividade 

confirmada 

(última visita 

clínica ou 

administração 

de medicação) 

Fonte: Adaptado de Griffith et al78. 

 

4.8 Análise crítica dos riscos e benefícios 

 

4.8.1 Riscos 

 

Os resultados obtidos serão publicados somente em revistas científicas, não 

sendo divulgadas informações isoladas e sim apenas o conjunto de informações 

coletadas. Não houve nenhuma intervenção junto ao paciente, ocorrendo apenas a 
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coleta de dados do prontuário médico dos pacientes incluídos. Não houve coleta de 

material biológico e não foi administrado nenhum medicamento.  

 

4.8.1 Benefícios 

 

Os pacientes incluídos no estudo não tiveram nenhum benefício; entretanto, 

a partir dos resultados deste trabalho, será possível avaliar o benefício e toxicidade 

do uso de análogo de somatostatina nestes casos, contribuindo com informações 

que auxiliem protocolos de tratamento de abrangência nacional e incorporação ou 

substituições de tecnologias em saúde. 

 

4.9 Análise Estatística 

 

Inicialmente os dados foram descritos através de frequências absolutas e 

percentuais (variáveis qualitativas) e por meio de medidas como média, desvio-

padrão, mínimo, mediana e máximo (variáveis quantitativas)62. 

A sobrevida livre de progressão de mundo real foi definida como o tempo entre 

a data de diagnóstico e a progressão da doença registrada em prontuário ou morte 

do paciente por qualquer causa. Já a sobrevida global de mundo real foi definida 

como o tempo entre a data da biópsia e a morte do paciente por qualquer causa. Em 

ambos os casos, para os pacientes que não progrediram e nem foram a óbito, a 

última data selecionada foi a data da última consulta63.  

Para análise estatística de Sobrevida Global de mundo real e Sobrevida Livre 

de Progressão de mundo real, desconsideramos o paciente que recebeu ambas as 

medicações para evitar viés de seleção. 

A fim de relacionar o tempo de sobrevida com variáveis qualitativas, foram 

construídas curvas de Kaplan-Meier para as variáveis em estudo e para verificar se 

existem evidências de diferenças entre as curvas foi utilizado o teste de Log-rank63.  

Para relacionar o tempo de sobrevida com variáveis de interesse e estimar o 

Hazard Ratio (HR), foi proposto o modelo de riscos proporcionais de Cox (Lee, 2003). 

Este modelo calcula o Hazard Ratio (HR) que fornece o quanto uma categoria tem 

de risco de vir a óbito (por exemplo) em relação à outra. Para o modelo ajustado 
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foram consideradas as variáveis com valor-p de menor ou igual que 0,50, 0,30 ou 

0,20 no modelo bruto63. 

Todos os gráficos apresentados foram feitos com o auxílio do software R, 

versão 4.0.0 e as análises, através do SAS 9.4. Para todas as análises adotou-se um 

nível de significância de 5%64,65. 

 

 

4.10 Variáveis estudadas 

 

4.10.1 Variáveis demográficas  

 idade ao diagnostico (em anos);  

 sexo (masculino; feminino);  

 cor (branca; negra; amarela). 

 

4.10.2 Variáveis histológicas 

 porcentagem de Ki67%;  

 grau de diferenciação histológica (bem ou moderadamente diferenciado);  

 valor numérico do índice mitótico;  

 complementação imuno-histoquímica (sim ou não) e se SIM (CgA positiva; 

Sinaptofisina positiva);  

 presença de necrose (sim ou não);  

 classificação prognostica do TNE (bem diferenciado ou moderadamente 

diferenciado). 

 

4.10.3 Variáveis clínicas e de exames ao diagnóstico/início do tratamento 

com análogo de somatostatina 

 performance status segundo escala de Karnofsky;  

 localização primária do TNE (pâncreas, midgut, primário oculto, hindgut); 

 ressecção do tumor primário (sim ou não);  

 data do início do uso do análogo de somatostatina;  

 presença de sintomas no início do tratamento com análogo de 

somatostatina (sim ou não) e se SIM se estes sintomas alteram as atividades 

rotineiras do paciente (sim ou não); 
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 tempo em dias entre o diagnóstico e o início do uso do análogo de 

somatostatina;  

 realização de Octreoscan ( sim ou não);  

 octreoscan com marcação do tumor (sim ou não);  

 estádio TNM segundo a topografia anatômica no momento que é indicado 

o tratamento com análogo de somatostatina. 

 Razão neutrófilo/linfócito (NLR) 

 Razão plaqueta/linfócito (PLR) 

 

4.10.4 Reavaliação das variáveis clínicas e resultados de exames 

 

Os momentos de reavaliação (em meses) serão: 3; 6; 8; 12, 18 e 24 meses, 

considerando como baseline a data de administração da primeira dose de análogo 

de somatostatina (Octreotide-LAR 30mg por via intramuscular, a cada 28 

dias/Lanreotide 120mg por via subcutânea profunda, a cada 28 dias). 

 relato da ocorrência de eventos adversos de grau II ou III (sim ou não) e 

se SIM (diarreia, dor abdominal, colelitíase, flatulência, dor em sitio de aplicação, 

náusea, vômito, cefaleia, letargia, hiperglicemia alteração de enzimas hepáticas);  

 se houve interrupção ou atraso da medicação devido eventos adversos 

(sim ou nâo);  

 se houve melhora dos sintomas clínicos prévios relatados (sim ou não);  

 óbito (sim ou não) se SIM (data do óbito) e se NÃO (data da última consulta 

médica). 

 

4.11 Gerenciamento dos Dados Coletados 

 

Para elaboração do instrumento de coleta, coleta das informações segundo as 

variáveis estabelecidas, armazenamento seguro, chegagem de integridade e 

gerenciamento dos dados será utilizada a plataforma RedCap (Research Electronic 

Data Capture)66. Esta plataforma apresenta várias vantagens, possibilitando a coleta 

e validação dos dados em tempo real; atribuição de funções e comandos 

personalizados; descaracterização dos identificadores e interface com outros 

programas, aumentando a qualidade, segurança e confiabilidade das informações. 
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5 RESULTADOS  

  

5.1 Características demográficas  

  

Entre o período de janeiro de 2019 a dezembro de 2017, foram identificados 

29 pacientes com tumor neuroendócrino do trato digestivo, irressecáveis ou 

metastáticos, tratados com análogo de somatostatina em primeira linha do tratamento 

sistêmico, que cumpriram todos os critérios de participação do estudo. A média de 

idade dos pacientes foi de 58,9 anos. 58,62% dos pacientes tinham 60 anos ou mais, 

com predomínio do sexo masculino (17 pacientes). Quanto à classificação 

prognóstica, 62,07% era representada por tumores bem diferenciados, 31,03% 

moderadamente diferenciados e 6,9% pouco diferenciados.  

Com relação a avaliação de performance pela escala de Karnofsky, 82% 

possuíam classificação de 90 ou 100. A média entre a data da biópsia e a primeira 

consulta na Oncologia Clínica dos pacientes que não foram submetidos à tratamento 

cirúrgico e eram metastáticos ou irressecáveis ao diagnóstico foi de 274 dias. Já entre 

a data da biópsia e a realização da primeira dose de análogo de somatostatina, a 

média para este mesmo grupo foi de 475 dias. As demais características da 

população estão descritas na tabela 4 abaixo.  

As relações laboratoriais de NLR e PLR tiveram média, mediana e desvio 

padrão aferidos e estão descritos na tabela 5. Foi realizada análise levando em 

consideração NRL com cut-off de 2,17 e PRL com cut-off de 160, pormenorizadas 

abaixo. 

  

 Tabela 3 - Características descritivas  

Característica  N:29  

Idade – número (%)    

<60 anos   12 (41,38%)  

≥60 anos  17 (58,62%)  

Sexo – número (%)    

Masculino  17 (58,62%)  

Feminino  12 (41,38%)  

Cor – número (%)    
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Branco  19 (65,52%)  

Pardo  6 (11,5%)  

Negro  5 (9,6%)  

 

Escala Prognóstica – número (%)    

Bem Diferenciado   18 (62,07%)  

Moderadamente Diferenciado 9 (31,03%)  

Pouco Diferenciado  2 (6,9%)  

Sintomas no Início do Tratamento – número (%)    

Sim 11 (37,93%)  

Não  18 (62,07%)  

Tratamento Sistêmico Prévio – número (%)    

Sim 10 (34,48%)  

Não  19 (65,52%)  

Qual Análogo de Somatostatina utilizado – número (%)   

Octreotide 23 (79,31%)  

Lanreotide  5 (17,24%)  

Ambos 1 (3,45%)  

Octreoscan    

Sim  23 (79,31%)  

Não  6 (20,69%)  

KPS ao diagnóstico – número (%)    

100 15 (53,57%)  

90 8 (28,57%)  

80 5 (17,86%)  

 

Localização – número (%)    

Hindgut  7 (24,14%)  

Midgut 7 (24,14%)  

Primário Oculto 7 (24,14%)  

Pâncreas 8 (27,59%)  
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Ressecção do Tumor Primário – número (%)   

Sim 13 (44,83%)  

Não  16 (55,17%)  

Metástases – número (%)   

Sim 28 (96,55%)  

Não  1 (3,45%))  

NLR – número (%)  

≤ 2,17 19 (73,08%) 

> 2,17 7 (26,92%) 

PLR – número (%)  

≤ 160 13 (50%) 

> 160 13 (50%) 

Toxicidades Grau 2/3 – número (%)     

Sim 10 (34,48%)  

Não  19 (65,52%)  

 Fonte: Produzido pelo autor 

 

Tabela 4 - NLR e PLR da população geral   

Variável  n  Média  

Desvio-

padrão  
Mínimo  Mediana  Máximo  

Neutrófilo  27  5381,48  4828,44  1600,00  3800,00  27200,00  

Linfócito  27  2065,19 964,18  600,00  2100,00  5400,00  

Plaquetas  27  244703,70  80586,70  98000,00  236000,00  442000,00  

NLR  27  2,65  1,44  1,29  2,29  8,24  

PLR 27 131,13 47,38 125,79 45,74 243,52 

Fonte: Produzido pelo autor 

  

 

 

  



41 
 

5.2 Dados relacionados à Imunohistoquímica e Patologia 

  

Cromogranina A e Sinaptofisina foram os marcadores imunohistoquímicos 

mais prevalentes, com 75,86% e 82,76% respectivamente. Apenas 8 pacientes 

apresentavam Índice Mitótico por 10 campos de grande aumento. A média do Ki-67 

foi de 6,80%, variando de 1,00% a 55%.  

  

Tabela 5 - Dados relacionados à Imunohistoquímica e Patologia  

Escala Prognóstica – número (%)    

Bem Diferenciado   18 (62,07%)  

Moderadamente Diferenciado 9 (31,03%)  

Pouco Diferenciado  2 (6,9%)  

Necrose Tumoral – número (%)    

Não 29 (100%)  

Índice Mitótico – número (%)   

Sim  8 (27,59%)  

Não  21 (72,41%) 

Cromogranina A – número (%)    

Sim 7 (24,14%)  

Não 22 (75,86%)  

Sinaptofisina – número (%)    

Sim 24 (82,76%)  

Não  5 (17,24%) 

Enolase – número (%)   

Sim  2 (7,14%)  

Não  26 (92,86%)  

AE1/AE3 – número (%)    

Sim  11 (37,93%)  

Não  18 (62,07%)  

CK7    

Sim  1 (3,45%)  
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Não  28 (96,55%)  

CAM 5.2   

Sim  1 (3,45%)  

Não  28 (96,55%)  

 Fonte: Produzido pelo autor 

  

5.3 Sobrevida livre de progressão de mundo real  

  

A wrSLP mediana foi de 4,38 anos (IC 95% 3,23 – 5,53), com probabilidade 

de não progressão em 1 e 5 anos de 0,82 (0,68 – 0,96) e 0,38 (0,2 – 0,57), 

respectivamente, com sua curva de Kaplan Meier representada na figura 2.  

Em análises ajustadas, considerando p ≤0,20 no modelo bruto, a presença de 

tumor em hindgut aumentou o risco de progressão em 4 vezes, com p 0,05 na análise 

ajustada de rwSLP  

Foram identificadas tendências de melhor Sobrevida de Progressão em 

Mundo Real nos pacientes que expressavam Cromogranina A, com wrSLP de 5,1 

versus 2,5 anos, entretando em análise ajustada, a significância estatística não foi 

alcançada (p 0,09). Da mesma maneira, foi visto que os pacientes com NLR <2,17 

tiveram uma wrSLP mediana de 5,2 anos, enquanto o grupo com NLR >= 2,17 

alcançou wrSLP de 3,1 anos, porém sem significância estatística (p 0,48). As 

relações entre características pré-tratamento, dados do tratamento e SLP estão 

apresentadas na tabela 7.  As curvas de Kaplan Meier para análise de rwSLP para 

cada variável estão disponíveis no apêndice.  
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Figura 5 - Sobrevida livre de progressão de mundo real na população geral  

   
Fonte: Produzido pelo autor 

 

 

Figura 6 – Sobrevida Livre de Progressão de Mundo Real por Lozalização  

 

Fonte: Produzido pelo autor 
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Figura 7 – Sobrevida Livre de Progressão de Mundo Real por Cromogranina A Tumoral  

 

Fonte: Produzido pelo autor 

 

Figura 8 – Sobrevida Livre de Progressão de Mundo Real por Razão Neutrófilo/Linfócito  

 

Fonte: Produzido pelo autor 

  

Tabela 6 – Comparações entre variáveis e sobrevida livre de  progressão de mundo real 

Sobrevida Livre de Progressão  
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  Bruto  Ajustado (p ≤ 0,20)  

Variável  HR (IC 95%)  Valor-p  HR (IC 95%)  Valor-p  

Idade (<60 vs ≥60)  1,27 (0,52 - 

3,11)  

0,59        

Sexo (F vs M)  1,14 (0,46 - 

2,81)  

0,77    

Cor (Branca vs Não 

Branca)  

0,93 (0,37 – 

2,432)  

0,88    

CgA Tumoral (Sim vs 

Não) 

2,88 (1,09 – 

7,61)  

0,03  3,39 (0,82 – 

14,03) 

0,09 

Sinaptofisina Tumoral 

(Sim vs Não)   

1,09 (0,39 – 

3,02)  

0,85    

Índice Mitótico (Sim vs 

Não)  

0,81 (0,29 – 

2,27)  

0,69        

Classificação 

Prognóstica (1 vs 2)  

0,44 (0,16 – 

1,16)  

0,09        

Classificação 

Prognóstica (1 vs 3)  

1,07 (0,13 – 

8,34)  

0,94        

Classificação 

Prognóstica (2 vs 3)  2,42 (0,28 – 

20,29)  0,41        

KPS ao diagnóstico (80 

vs 90)  

1,33 (0,33 – 

5,39)  

0,68   

KPS ao diagnóstico (80 

vs 100)  1,47 (0,39 – 

5,45)  0,56        

KPS ao diagnóstico (90 

vs 100)  

1,10 (0,42 – 

2,85)  

0,84        

 

Localização (Hindgut 

vs Midgut)  

4,12 (1,11 – 

15,29) 

0,03  3,76 (0,96 – 

14,59)   

0,05   

Localização (Hindgut vs 

Primário Oculto) 2,48 (0,77 – 

7,97) 0,12  

2,13 (0,55 – 

8,20) 0,26   

Localização (Hindgut vs 

Pâncreas) 

0,60 (0,16 – 

2,16) 

0,43    
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Localização (Midgut vs 

Primário Oculto)  

0,60 (0,16 – 

2,16) 

0,43    

Localização (Midgut vs 

Pâncreas) 0,70 (0,18 – 

2,73) 0,60   

Localização (Primário 

Oculto vs Pâncreas 1,16 (0,35 – 

3,85) 0,80   

Tratamento Sistêmico 

Prévio (Sim vs Não) 1,01 (0,41 – 

2,49) 0,97   

Ressecção Tumor 

Primário (Sim vs Não) 

1,64 (0,69 – 

3,91) 

0,21   

Qual AS utilizado 

(Octreotide vs 

Lanreotide) 

7,73 (1,03 -

57,96) 0,04 

3,31 (0,35 – 

31,27) 0,29 

Presença de Sintomas 

no Início do 

Tratamento (Sim vs 

Não) 

1,10 (0,45 – 

2,67) 

0,83   

Octreoscan (Sim vs 

Não) 1,61 (0,57 – 

4,54) 0,36   

NLR (≤ 2,17 vs > 2,17) 
1,37 (0,56 – 

3,32) 0,47   

PLR(≤ 160 vs > 160) 
1,15 (0,40 – 

3,26) 0,78   

Fonte: Produzido pelo autor 

  

Tabela 7 – Comparações entre variáveis e sobrevida livre de progressão de mundo real por 

teste de Log-rank 

Sobrevida Livre de Progressão  

Variável  Nº de 

pacientes  

Nº de 

eventos   

Tempo 
médio   

(IC  

95%)     

Probabilidade 
de não 

progressão  
em 1 ano (IC  

95%)  

Probabilidade 
de não 

progressão 
em 5 anos  

(IC 95%)  

Valor 

-p*  

Geral       
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 28 22 4,43 

(3,23 – 

5,62) 

0,82 (0,67 – 

0,96) 

0,4 (0,21 – 

0,59) 

 

Idade                    

<60  12  8  4,12 

(1,85 

– 

6,38) 

0,73 (0,46 – 

0,99) 

0,36 (0,08 – 

0,65) 

0,59 

≥60  17  14  4,71 

(3,38 

– 

6,05) 

0,88 (0,72 – 

1,00) 

0,44 (02 – 

0,68) 

Sexo                    

Feminino  11  8  3,67 

(2,46 

– 

4,89) 

0,81 (0,57 – 

1,00) 

0,30 (0,02 – 

0,59) 

0,77 

Masculino  17  14  4,53 

(2,92 

– 

6,13) 

0,82 (0,64 – 1) 0,46 (0,22 – 

0,7) 

Cor                    

Branca  18  15 4,43 

(3,01 

– 

5,84) 

0,89 (0,74 – 

1,00) 

0,39 (0,16 – 

0,61) 

0,89 

Não Branca 10  7 4,43 

(2,11 

– 

6,76) 

0,68 (0,37 – 

0,98) 

0,42 (0,08 – 

0,76) 

Cromogranina 

A Tumoral  

                  

Sim  21 15  5,1 

(3,65 

– 

6,54) 

0,85 (0,69 – 

1,00) 

0,49 (0,27 – 

0,71) 

0,03 

Não  7  7  2,55 

(1,09 

– 

4,01) 

0,71 (0,38 – 

1,05) 

0,14 (-0,12 – 

0,4) 

 

Classificação 

Prognóstica 

                  

Bem 

Diferenciado  

18 15 4,94 

(3,54 

0,94 (0,84 – 

1,05) 

0,44 (0,21 – 

0,67) 

0,26 
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– 

6,33) 

Moderadamente 

Diferenciado 

9 7 2,05 

(1,16 

– 

2,94) 

0,56 (0,23 – 

0,88) 

0,22 (0,05 – 

0,49) 

Pouco 

Diferenciado  

2 1    

KPS ao 

Diagnóstico  

                  

100 15 11 3,79 

(2,52 

– 

5,06) 

0,73 (0,51 – 

0,96) 

0,46 (0,2 – 

0,71) 

0,72 

90 8 7 4,24 

(1,99 

– 

6,05) 

0,88 (0,65 – 

1,1) 

0,38 (0,04 – 

0,71) 

80 4 3 3,51 

(2,15 – 

4,86) 

1 (1 – 1)  

Classificação 

Prognóstica 

      

Bem 

diferenciado 

17 14 5,04 

(3,58 – 

6,51) 

0,94 (0,83 – 

1,00) 

0,47 (0,23 – 

0,71) 

0,23 

Moderadamente 

Diferenciado 

9 7 2,05 

(1,16 – 

2,94) 

0,56 (0,23 – 

0,88) 

0,22 (0,01 – 

0,49) 

Pouco 

Diferenciado 

2 1    

Localização                   

Hindgut 6 6 2,22 

(0,43 

– 

4,01) 

0,5 (0,1 – 

0,9) 

0,17 (0,01 – 

0,46) 

0,11 

Midgut 7 5 5,32 

(2,46 – 

8,17) 

1 (1 – 1) 0,43 (0,06 – 

0,8) 

Primário Oculto 7 6 4,77 

(2,61 

– 

6,94)  

0,86 (0,6 – 

1,00) 

0,54 (0,14 – 

0,93) 
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Pâncreas 8 5 4,01 

(2,79 

– 

5,24) 

0,88 (0,65 – 

1,00) 

0,44 (0,07 – 

0,81) 

Tratamento 

Sistêmico 

Prévio  

                  

Sim 10 8 4,35 

(2,94 

– 

5,77) 

0,89 (0,68 – 

1,09) 

0,56 (0,23 – 

0,88) 

0,97 

Não 18 14 4,38 

(2,74 

– 

6,03) 

0,78 (0,59 – 

0,97) 

0,32 (0,10 – 

0,54) 

Ressecção 

Tumor Primário  

                  

Sim 12 9 5,15 

(3,26 

– 

7,05) 

0,92 (0,76 – 

1,00) 

0,42 (0,14 – 

0,70) 

0,20 

Não  16 13 3,84 

(2,34 – 

5,34) 

0,74 (0,52 – 

0,96) 

0,38 (0,13 – 

0,64) 

Qual AS 

utilizado  

                  

Octreotide 23 21 3,81 

(2,64 

– 

4,97) 

0,78 (0,6 – 

0,95) 

0,32  (0,12 – 

0,51) 

0,02 

Lanreotide 5 1  1 (1 – 1) 0,8 (0,45 – 

1,00) 

Sintomas no 

Início do 

Tratamento  

                  

Sim 10 8 5,01 

(3,44 

– 

6,58) 

0,90 (0,71 – 

1,00) 

0,51 (0,17 – 

0,86) 

0,83 

Não  18 14 4,13 

(2,52 

– 

5,74) 

0,78 (0,59 – 

0,97) 

0,33 (0,12 – 

0,55) 

Octreoscan                    
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Sim 22 17 4,66 

(3,43 

– 

5,89) 

0,91 (0,79 – 

1,0) 

0,44 (0,23 – 

0,65) 

0,36 

Não 6 5 3,04 

(0,18 

– 

6,26) 

0,4 (0,03 – 

0,83) 

0,2 (-0,15 – 

0,55) 

NLR       

≤ 2,17 13 10 5,2 

(3,37 

– 

7,03) 

0,85 (0,65 – 

1,04) 

0,44 (0,16 – 

0,72) 

0,48 

> 2,17 13 10 3,17 0,76 (0,51 – 

1) 

0,34 (0,12 – 

0,77) 

 

PLR       

≤ 160 19 15 4,33 

(2,75 

– 

5,91) 

0,78 (0,59 – 

0,97) 

0,45 (0,22 – 

0,68) 

0,79 

> 160 7 5 3,49 

(2,39 

– 

4,59) 

0,86 (0,6 – 

1,12) 

0,29 (0,05 – 

0,62) 

 

Toxicidade G2/3                   

Sim 9 8 4,62 

(2,77 

– 

6,48) 

0,89 (0,68 – 

1,00) 

0,44 (0,12 – 

0,77) 

0,96 

Não 19 14 4,29 

(2,73 – 

5,85) 

0,78 (0,59 – 

0,97) 

0,37 (0,14 – 

0,6) 

*Teste de Log-rank   

Fonte: Produzido pelo autor 

 

 

5.4 Sobrevida global de mundo real 

 

A rwSG mediana foi de 8,2 anos (IC 95% 6,26 – 10,14) com probabilidade de 

sobrevida em 1 e 5 anos de 0,97 (0,9 – 1,03) e 0,69 (0,5 – 0,87), respectivamente, 

com sua curva de Kaplan Meier representada na figura 8.  
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Os pacientes com tumores classificados em bem diferenciados, obtiveram 

uma Sobrevida Global de Mundo real mediana de 10 anos, enquanto os pacientes 

com tumores moderadamente diferenciados de 2,6 anos. Em análise ajustada, foi 

identificada melhor sobrevida para os pacientes deste grupo (p 0,05). 

As relações entre características pré-tratamento, dados do tratamento e SG 

estão apresentadas na Tabela 9. Análises das curvas de Kaplan Meier de SG com 

método de regressão de COX estão descritas na tabela 10. As curvas de SG para 

cada variável estão disponíveis no apêndice.  

 

Figura 9 - Sobrevida global de mundo real na população geral  

  
Fonte: Produzido pelo autor 
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Figura 10 – Sobrevida Global de Mundo Real por Classificação Prognóstica  

 

 

Fonte: Produzido pelo autor 

 

  

Tabela 8 – Comparações entre variáveis e sobrevida global  

 

Sobrevida Global  

  Bruto  Ajustado (p ≤ 0,20) 

Variável  HR (IC 95%)  Valor-p  HR (IC 95%)  Valor-p  

Idade (<60 vs ≥60)  0,98 (0,28 – 3,37) 

 
0,97   

Sexo (F vs M)  2,88 (0,80 – 

10,3) 

0,10 0,41 (0,06 – 

2,73) 

0,36 

Cor (Branca vs Não 

Branca)  

0,56 (0,17 – 

1,80) 

0,33   

CgA Tumoral (Sim vs 

Não) 

1,86 (0,54 – 

6,39) 

0,31   

Sinaptofisina Tumoral 

(Sim vs Não)   

0,55 (0,11 – 

2,59) 

0,45   
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Índice Mitótico (Sim vs 

Não)  

0,49 (0,14 – 

1,71) 

0,26   

Classificação 

Prognóstica (1 vs 2)  

0,22 (0,06 – 

0,81) 

0,02 0,15 (0,02 – 

1,15) 

0,06 

Classificação 

Prognóstica (1 vs 3)  

0,33 (0,03 – 

2,97) 

0,32   

Classificação 

Prognóstica (2 vs 3)  1,49 (0,16 – 

13,34) 0,72   

KPS ao diagnóstico 

(80 vs 90)  

0,75 (0,14 – 

3,89) 

0,73   

KPS ao diagnóstico 

(80 vs 100)  1,86 (0,33 – 

10,23) 0,47   

KPS ao diagnóstico 

(90 vs 100)  

2,47 (0,66 – 

9,24) 

0,17   

Localização (Hindgut 

vs Midgut)  

1,87 (0,44 – 

7,96) 

0,39   

Localização (Hindgut 

vs Primário Oculto) 2,84 (0,45 – 

17,84) 0,26   

Localização (Hindgut 

vs Pâncreas) 

1,92 (0,35 – 

10,52) 

0,45   

Localização (Midgut vs 

Primário Oculto)  

1,92 (0,35 – 

10,52) 

0,45 

  

Localização (Midgut vs 

Pâncreas) 1,88 (0,33 – 

10,69) 0,47   

Localização (Primário 

Oculto vs Pâncreas 0,97 (0,13 – 

7,20) 0,98   

Tratamento Sistêmico 

Prévio (Sim vs Não) 1,14 (0,33 – 

3,91) 0,83   

Ressecção Tumor 

Primário (Sim vs Não) 

0,95 (0,30 – 

2,98) 

0,93   
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Qual AS utilizado 

(Octreotide vs 

Lanreotide) - -   

Presença de Sintomas 

no Início do 

Tratamento (Sim vs 

Não) 

0,97 (0,30 – 

3,08) 

0,96   

Octreoscan (Sim vs 

Não) 2,06 (0,52 – 

8,19) 0,30   

NLR (≤ 2,17 vs > 2,17) 
1,10 (0,32 – 

3,83) 0,87   

PLR (≤ 160 vs > 160) 
0,72 (0,20 – 

2,57) 0,61   

 Fonte: Produzido pelo autor 

 

 

Tabela 9 – Comparações entre variáveis e sobrevida global por regressão de COX  

Sobrevida Global  

 

Variável  Nº de 

pacientes  

Nº de 

eventos  

Tempo 

médio   

(IC  

95%)  

Probabilidade 

de não 

progressão  

em 1 ano (IC  

95%)  

Probabilidade 

de não 

progressão 

em 5 anos  

(IC 95%)  

Valor 

-p*  

Idade              

<60  11 4 

4,36 

(3,56 

– 

5,16) 1,0 (1,0 – 1,0) 

0,68 (0,37 – 

0,98) 

0,97 

>=60  17 7 

8,59 

(6,04 

– 

11,15) 
0,94 (0,83 – 

1,0) 

0,74 (0,53 – 

0,96) 

  

Sexo              
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Feminino  12 7 

4,55 

(3,26 

– 

5,84) 
0,92 (0,76 – 

1,07) 

0,55 (0,26 – 

0,84) 

0,05 

Masculino  17 5 

9,71 

(7,2 – 

12,23) 

1 (1 – 1) 

0,79 (0,57 – 

1) 

 

Cor             

Branca  19 7 

8,99 

(6,67 

– 

11,3) 1 (1 – 1) 

0,75 (0,54 – 

0,96) 

0,33 

Não Branca  10 5 

4,14 

(2,65 

– 

5,64) 
0,9 (0,71 – 

1,09) 

0,56 (0,24 – 

0,89) 

 

Cromogranina 

A Tumoral 

            

Sim 22 8 

8,92 

(6,71 

– 

11,13)  1 (1 – 1) 

0,68 (0,47 – 

0,89) 

0,31 

  

Não 7 4 

4,73 

(2,89 

– 

6,57) 
0,86 (0,6 – 

1,12) 

0,69 (0,32 – 

1,05) 

  

Sinaptofisina 

Tumoral            

  

  

Sim 24 10 

8,06 

(5,82 

– 

10,3) 
0,96 (0,88 – 

1,04) 

0,66 (0,45- 

0,87) 

0,45 

Não 5 2 

5,82 

(4,35 

– 

7,28) 1 (1 – 1) 

0,8 (0,45 – 

1,15) 
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Índice Mitótico              

Sim 8 4 

3,96 

(2,69 

– 

5,23) 
0,88 (0,65 – 

1,1) 

0,55 (0,15 – 

094) 

0,26  

Não 21 8 

8,83 

(6,6 – 

11,05) 

1 (1 – 1) 

0,73 (0,52 – 

0,93) 

Classificação 

Prognóstica  
            

Bem 

diferenciado 18 6 

9,6 

(7,38 

– 

11,82) 1 (1 – 1) 

0,81 (0,62 – 

1) 

0,05  

Moderadamente 

Diferenciado 9  5 

2,6 

(1,88 

– 

3,31) 
0,89 (0,68 – 

1,09) 

0,38 (0,04 – 

0,72) 

Pouco 

Diferenciado 2 1 

 

  

KPS ao 

Diagnóstico  

            

100 15 4 4,38 

(3,54 – 

5,22) 

0,93 (0,81 – 

1,06) 

0,78 (0,56 – 

1) 

0,38 

 

90 8 5 4,34 

(3,16 – 

5,51) 

1 (1 – 1) 0,44 (0,07 – 

0,81) 

 

80 5 2 

5,6 

(3,66 – 

7,54) 

1 (1 – 1) 

0,75 (0,33 - 

1,17) 

Localização  
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Hindgut 7 4 

3,84 

(2,61 – 

5,06) 

1 (1 – 1) 

0,54 (0,14 – 

0,93) 

0,33  

Midgut 7 4 

7,94 

(3,79 – 

12,09) 

1 (1 – 1) 

0,5 (0,1 – 

0,9) 

Primário Oculto 7 2 

5,45 

(4,34 – 

6,55) 

1 (1 – 1) 

0,83 (0,54 – 

1,13) 

Pâncreas 8 2 

5,66 

(3,7 – 

7,61) 0,88 (0,65 – 

1,1) 

0,88 (0,65 – 

1,1) 

Tratamento 

Sistêmico 

Prévio  

            

Sim 10 4 

4,94 

(3,89 – 

6) 

1 (1 – 1) 

0,67 (0,36 – 

0,97) 

0,83 

Não 19 8 

7,98 

(5,38 – 

10,59) 0,95 (0,85 – 

1,05) 

0,7 (0,48 – 

0,92) 

Qual AS 

utilizado   

 

  

 

Lanreotide 5 0 

- 

- - 

0,08 

Octreotide 23 11 

7,53 

(5,33 – 

9,73) 0,96 (0,87 – 

1,04) 

0,65 (0,43 – 

0,86) 
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Presença de 

Sintomas no 

Início do 

Tratamento  

            

Sim 11 5 

5,15 

(3,84 – 

6,46) 0,91 (0,74 – 

1,08) 

0,69 (0,4 – 

0,99) 

0,96 

Não  18 7 

8,62 

(6,05 – 

11,2) 

1 (1 – 1) 

0,68 (0,44 – 

0,91) 

 

Octreoscan              

Sim 23 9 

5,29 

(4,54 – 

6,03) 0,96 (0,87 – 

1,04) 

0,71 (0,52 – 

0,91) 

0,29 

Não 6 3 

7,18 

(0,89 – 

13,48) 

1 (1 – 1) 

0,5 (0,01 – 

0,99) 

NLR   

 

  

 

≤ 2,17 13 6 

8,12 

(5,07 – 

11,18) 0,92 (0,78 – 

1,0) 

0,76 (0,53 – 

1,0) 

0,97 

> 2,17 13 5 

4,31 

(3,61 – 

5) 1,0 (1,0 – 

1,0) 

0,61 (0,30 – 

0,91)  

 

PLR   
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≤ 160 19 7 

8,65 

(6,06 – 

11,24) 0,95 (0,85 – 

1,0) 

0,69 (0,46 – 

0,92) 

0,62 

> 160 7 4 

5,32 

(4,2 – 

6,45) 

1 (1,0 – 1,0) 

0,71 (0,38 – 

1,05) 

 

Toxicidade 

G2/3  
            

Sim 10 4 

5,46 

(4,24 – 

6,67) 

1 (1 – 1) 

0,77 (0,49 – 

1,05) 

0,82 

Não 19 8 

8,32 

(5,81 – 

10,82) 0,95 (0,85 – 

1,05) 

0,65 (0,42 – 

0,88) 

*Teste de Log-rank  

 
Fonte: Produzido pelo autor  

  

 

5.5 Toxicidades  

  

Foram pontuadas toxicidades grau 2 e grau 3, que foram observadas em 

34,48% dos pacientes. Dor abdominal foi a toxicidade mais incidente, ocorrendo em 

17,24%, seguida de cefaleia (13,79%) e diarreia (10,34%). A descrição completa das 

toxicidades encontra-se na tabela 11 abaixo. Dos pacientes que apresentaram 

toxicidade, 40% apresentou interrupção ou atraso em decorrência dos sintomas.   

  

Tabela 10 – Toxicidades   

Toxicidades (%) 

Dor Abdominal 17,24% 
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Cefaleia 13,79% 

Diarreia 10,34% 

Neutropenia 3,44% 

Flatulência 3,44% 

Deficiência de 

Vitamina B12 

3,44% 

 Fonte: Produzido pelo autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

6 DISCUSSÃO  

  

6.1 Perfil demográfico  

  

 Foram identificados no período de janeiro/2009 a dezembro/2017, 27 

pacientes portadores de TNE-GEP elegíveis, que cumpriram todos os critérios de 

participação do estudo. A idade média dos pacientes estudados foi de 58 anos, com 

predomínio do sexo masculino (58,2%), de cor branca (65,52%), o que corresponde 

ao perfil demográfico relatado na literatura global8. Pelo tamanho da amostra 

analisada, as demais raças obtiveram uma porcentagem reduzida na população 

estudada. Porém, tal característica pode ter sofrido um viés de seleção, pois no 

cadastro hospitalar, a cor pode ser registrada no prontuário do paciente por um 

funcionário do hospital, impedindo a auto-declaração de cor, além de que o Brasil 

apresenta uma população altamente heterogênea, interferindo em análise de 

subgrupo por cor, tendo em vista a alta miscigenação que causa disparidade na auto-

declaração de cor, condições sócio-econômico-culturais e avaliação genômica 

ancestral57.  

 

   

6.2 Perfil Histológico 

 

A análise realizada nos laudos patológicos evidenciou que 75,86% dos 

tumores eram bem diferenciados, seguidos de 20,68% de moderadamente 

diferenciados e 3,44% pouco diferenciados, o que vai de encontro com os dados 

publicados no estudo CLARINET, que evidenciou 69,80% de tumores bem 

diferenciados51. Apenas 8% dos pacientes apresentavam Índice Mitótico (IM) na 

peça, dado considerado importante na classificação prognóstica dos TNE-GEP. 

Dados sugerem que existe uma equivalência entre os valores de Ki67 e IM, porém, 

a presença deste dado no relatório anátomo-patológico permite a classificação 

adequada dos TNE-GEP, conforme recomendado pelos principais grupos de 

estadiamento em TNE-GEP32. 

Quanto aos marcadores da imunohistoquímica, o Ki-67 variou de 1 a 55%, 

com média de 6,80%. Neste estudo, o Ki-67 como variável isolada não foi associado 

com melhores desfechos, porém evidências sugerem que quanto menor o Ki-67, 
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melhor o prognóstico destes pacientes67. Nesta amostra 75,86% e 82,76% dos 

tumores expressavam Cromogranina A e Sinaptofisina, respectivamente. Dados 

sugerem que a não expressão de Cromogranina A tem sido associada a piores 

desfechos68. O HR para Cromogranina Tumoral foi de 3,13, o que sugere o aumento 

em 3 vezes do risco de progressão de doença para os não expressores, entretanto 

com p não significativo (0,15). Outros marcadores como Enolase Tumoral, expressão 

de CK7 e CAM5.2 tiveram uma baixa amostragem nesta população estudada.   

Apesar da Necrose Tumoral não estar inserida na Classificação Prognóstica 

dos TNE-GEP, há uma associação entre necrose tumoral e valor prognóstico nos 

TNE-GEP, especialmente os pacientes que possuem metástases hepáticas, com 

maior chance de progressão de doença69. Entretanto, na amostra estudada, nenhum 

paciente apresentou Necrose Tumoral.  

    

  

6.3 Características clínicas e de exames ao diagnóstico/início do tratamento 

com Análogos de Somatostatina  

  

Ao checar os primeiros atendimentos realizados pela equipe de Oncologia 

Clínica, podemos observar a descrição do KPS em 96,55% dos pacientes. Destes, 

53,57%, 28,57% e 17,86%, foram graduados em KPS 100, 90 e 80, respectivamente. 

Sabe-se que as escalas de performance status são uma excelente ferramenta 

prognóstica nos pacientes com câncer70. Em publicação recente, foi avaliado que 

pacientes com ECOG >1 apresentavam um risco 4 vezes maior de ir a óbito por 

causa específica da doença em pacientes com TNE de intestino delgado70,71. 

Infelizmente, a nossa amostra não teve pacientes com KPS <80, que corresponderia 

ao grupo de maior risco, entretanto, foi possível avaliar que os pacientes incluídos 

apresentaram uma tendência a não apresentarem interferência do KPS nos 

desfechos apresentados, apesar de não haver significância estatística nos dados, o 

que corrobora que a população estudada vai de encontro com os dados citados 

acima, onde a maior validade prognóstica em relação à performance status se dá em 

pacientes mais dependentes e com pontuações diferentes das avaliadas no presente 

estudo.  

Segundo dados previamente publicados, a distribuição dos sítios primários de 

acordo com a origem embriológica, demonstram que os tumores de foregut 
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(brônquio, estômago e duodeno) e midgut (jejuno, íleo e ceco), são os mais comuns, 

quando comparados aos tumores de hindgut (cólon distal e reto)14. Entretanto, nossa 

amostra populacional ficou bem equilibrada, com representação de 

aproximadamente 25% de cada origem, incluindo os tumores de sítio primário oculto. 

A taxa de ressecção dos tumores primários nos pacientes incluídos no braço 

experimental do estudo PROMID foi de 69,1%, já no estudo CLARINET, essa taxa 

foi de 40%51,53. Na nossa análise, aproximadamente 45% dos pacientes avaliados 

foram submetidos a ressecção tumoral do sítio primário. Entretanto tal variável não 

demonstrou impacto em nenhum desfecho estudado, seguindo o que foi publicado 

nos mesmos.  

Um dos maiores desafios do tratamento dos TNE-GEP é o controle de 

sintomas, tendo em vista que os pacientes diagnosticados podem passar por longos 

períodos com sintomas antes do diagnóstico73. Uma análise realizada com quase 

2.000 pacientes em mais de 12 países, demonstrou que os sintomas mais comuns 

eram fadiga, diarreia e dor abdominal, e a maioria desses sintomas ocorria 

diariamente. Além dos sintomas físicos, os pacientes também relataram impacto na 

saúde mental, causando impacto importante na vida social e de trabalho74.  

Por termos realizado um estudo retrospectivo, não foi possível avaliar 

questionários de qualidade de vida na coleta dos dados, sendo optado por avaliar 

sintomas no início do tratamento e a melhora dos mesmos após início dos análogos 

de somatostatina. Aproximadamente 40% dos pacientes avaliados apresentavam 

sintomas ao início do tratamento, em contrapartida, apenas 23,8% dos pacientes no 

estudo PROMID apresentavam sintomas no início do tratamento52. Na nossa análise, 

dos pacientes que apresentavam sintomas antes do início do tratamento, 54,5% 

apresentaram melhora nos sintomas, versus 9% que não apresentou melhora. 36,6% 

dos pacientes com sintomas iniciais não apresentaram seguimento no prontuário 

médico acerca dos sintomas apresentados inicialmente.   

Como dito anteriormente, os análogos de somatostatina são análogos da 

somatostatina endógena com elevada afinidade pelos receptores de somatostatina 

humana, especialmente SSTR-2 e SSTR-575,76. Esses receptores são pontos-chave 

na identificação de tumores potencialmente respondedores à terapia implicada31. 

Avaliamos a realização de Octreoscan (exame disponível na nossa instituição), onde 

79,31% dos pacientes realizaram o exame, e destes, 4,34% apresentaram exame 

negativo. Entretanto, a realização do mesmo não apresentou diferença estatística 
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nos desfechos estudados. No estudo PROMID era permitida a inclusão de pacientes 

com Octreoscan negativo, o que correspondeu a 9,5% da amostra52. Já no estudo 

CLARINET, fazia parte dos critérios de inclusão, tumores captantes no Octreoscan51. 

Seguindo o estadiamento por TNM, apenas 1 paciente foi identificado com 

doença localizada irressecável, o restante (96,55%), possuíam doença metastática. 

Dada a pequena amostra de pacientes não metastáticos, não foi alcançada 

significância estatística nesta variável. Os estudos PROMID e CLARINET, não 

realizaram análise comparativa entre grupos não metastáticos versus metastáticos, 

e sim caracterizaram o volume de doença hepática para análise pré planejada, 

entretanto não houve significância estatística51,52. 

 

 6.3.1 Razão Neutrófilos/Linfócitos – NLR e Plaquetas/Linfócitos – PLR 

 

Foram avaliados parâmetros do hemograma dos pacientes do estudo como 

neutrófilos, linfócitos e plaquetas para correlacionar com a sobrevida livre de 

progressão e sobrevida global. Após analisar múltiplas análises, optamos por instituir 

os valores de 2,17 para a razão de Neutrófilos/Linfócitos e 170 para a razão de 

Plaquetas/Linfócitos, tendo em vista que tais valores foram validados em estudos 

prospectivos45,46. Apesar de uma tendência a melhor rwSLP no grupo com NLR 

<2,17, os resultados não obtiveram relevância estatística. É importante ressaltar que 

o valor não está bem definido na literatura, além de possuir maior validação 

prognóstica para as doenças localizadas, como marcador para possíveis metástases 

à distância, especialmente para doença linfonodal após ressecção47,48.Não houve 

diferença entre os desfechos para PLR.   

 

  

6.4 Dados relacionados ao tratamento  

  

No Brasil, o paciente com suspeita de câncer está assegurado pela legislação 

para investigação e início de tratamento no prazo máximo de 90 dias. A Lei 

13.896/2019, sancionada em 2019, incluiu um parágrafo na Lei 12.732/2012, que 

prevê que o paciente com suspeita de câncer, deverá ter seus exames realizados no 

período de 30 dias e iniciar tratamento oncológico no período de 60 dias, totalizando 

o período de 90 dias para iniciar o tratamento77,78. No nosso serviço, a porta de 
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entrada do paciente na Oncologia Clínica se dá pelo encaminhamento das equipes 

cirúrgicas, uma vez que essa especialidade é fechada para pacientes externos.  

Para os TNE-GEP, o intervalo entre o diagnóstico e início do tratamento não 

demonstrou significância estatística em Sobrevida Livre de Progressão, 

provavelmente por se tratar de uma patologia indolente e de melhor prognóstico50,51. 

Entretanto, a média em dias desde o resultado da biópsia para a primeira consulta 

na Oncologia Clínica foi de 418 dias, desconsiderando os pacientes que foram 

submetidos à ressecção cirúrgica inicial, essa média foi de 274. Quando comparamos 

a data da biópsia com a data da primeira dose com os análogos de somatostatina, 

dos pacientes não operados, esse período aumenta para 475 dias. Se faz necessário 

estudar uma maneira mais efetiva de acesso aos pacientes com diagnóstico 

oncológico aos serviços especializados, incluindo estímulo ao encaminhamento 

precoce pelas mesmas.  

A grande maioria dos pacientes (79,31%) receberam Octreotide LAR na 

dosagem de 30mg intramuscular a cada 28 dias76. Aproximadamente 20% 

receberam Lanreotide 120mg subcutâneo a cada 28 dias75. Essa diferença ocorreu 

em virtude da padronização da medicação pelo serviço, levando em conta custo da 

medicação e treinamento da equipe especializada para aplicação da mesma. Os 

pacientes que receberam Lanreotide, tiveram uma tendência a melhores desfechos, 

sem significância estatística, provavelmente pelo baixo número de pacientes 

analisados. É necessária uma análise com número maior de pacientes para aventar 

a possibilidade de superioridade entre as medicações, tendo em vista que não foi 

publicado um estudo randomizado comparando as mesmas, até o momento80. 

 

  

6.5 Desfechos de sobrevida livre de progressão de mundo real e sobrevida 

global de mundo real 

 

Traduzir desfechos de estudos clínicos em análise de mundo real é desafiador, 

principalmente por que a fonte de dados é heterogênea, e o prontuário médico 

contém informações muitas vezes sucinta, nem sempre contendo exames 

laboratoriais, relatórios de imagens e patologia79. 

Nossa análise evidenciou uma wrSLP mediana de 4,8 anos, com probabilidade 

de não progressão em 1 ano e 5 anos de 82% e 38% respectivamente. A wrSLP 
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mediana nos pacientes que receberam Octreotide LAR foi de 3,8 anos, já nos 

pacientes que receberam Lanreotide, a wrSLP não foi alcançada, pois só ocorreu 1 

evento de progressão. Estes dados são superiores aos encontrados em ambos os 

estudos clínicos que levaram as autorizações das medicações pela Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA) e US Food and Drugs Administration (FDA). No 

estudo PROMID a SLP mediana foi de 14,3 meses, o que corresponde a 

aproximadamente 1,2 anos51. Em atualização do estudo CLARINET, a SLP mediana 

alcançou 32,8 meses para os pacientes do braço experimental, não incluindo os 

pacientes que realizaram crossover após progressão, correspondendo a 2,7 anos80. 

Tais achados podem estar associados ao baixo número de pacientes 

elegíveis, assim como pode ter ocorrido progressões radiológicas lentas, que 

somadas ao benefício clínico da medicação, não foram documentadas como 

progressões verdadeiras, mantendo o análogo de somatostatina como linha de 

tratamento e, portanto, aumentaram o tempo para notificação de wrP. 

A wrSG na nossa análise evidenciou uma mediana de 8,4 anos, com 

probabilidade de sobrevida em 1 ano de 97% e em 5 anos de 69%. Os pacientes com 

tumores com classificação prognóstica de bem diferenciados apresentaram uma 

tendência à maior sobrevida, apresentando diferença numérica expressiva, com p 

0,05, quando comparados aos pacientes com classificação moderadamente 

diferenciados, com mediana de 10 anos e 2,6 anos, respectivamente. O grupo que 

realizou Octreotide LAR, apresentou wrSG mediana de 7,5 anos51. Análise de 

sobrevida a longo prazo, demonstraram que a SG mediana no estudo PROMID foi 

de 84,7 meses, correspondendo a aproximadamente 7 anos, traduzindo o benefício 

dos AS na nossa população81. A wSG No grupo que realizou Lanreotide não foi 

alcançada, pois não ocorreu nenhum evento de óbito no período de seguimento dos 

casos. Não há dados de SG publicados pelo grupo do estudo CLARINET80. 

   

6.6 Análise de subgrupos 

 

Em análise ajustada de SLP, o HR para os pacientes portadores de tumores 

de hindgut, em comparação com tumores de midgut foi de 4,41 com p 0,05, indicando 

que esses pacientes apresentaram risco aumentado em 4x para progressão de 

doença. No estudo PROMID, não houve amostra de pacientes portadores de tumores 

de hindgut. O estudo CLARINET teve uma representação de 11 pacientes de hindgut 
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na amostra populacional (11%), que na análise de subgrupo, foi a população que não 

obteve benefício em realizar o Lanreotide49,50.  

Na análise ajustada de SG, o HR de pacientes portadores de tumores com 

classificação prognóstica bem diferenciados em comparação com tumores 

moderadamente diferenciados, foi de 0,1 com o 0,05, indicando que os pacientes 

deste grupo têm 90% de chance de sobrevida global em comparação aos 

moderadamente diferenciados. Este dado traduz a evolução natural da doença, onde 

os pacientes com tumores bem diferenciados podem permanecer estáveis, mesmo 

sem tratamento, conforme observado no braço controle do estudo CLARINET49. 

 

 

6.7 Toxicidades   

  

Os resultados revelaram que 32,14% dos pacientes apresentaram toxicidade 

Grau 2 ou 3, compatíveis com os estudos clínicos analisados. Em comparação aos 

eventos encontrados na nossa população e os eventos encontrados na população 

dos estudos clínicos, os dados encontrados estão condizentes com os estudos 

realizados. O estudo PROMID classificou as toxicidades de qualquer grau, como 

sistemas, onde as do trato gastrointestinal representaram 6%, do sistema 

hematopoiético, 5%, e fadiga e febre ocorreu em 8%. Apenas 5 pacientes do 

PROMID descontinuaram a medicação por toxicidade. Foram pontuadas toxicidades 

de diarreia e flatulência, sem correlação com a medicação. Cinco pacientes 

apresentaram colelitíase no grupo que recebeu Octreotide LAR49. 

Já no estudo CLARINET, apenas um paciente descontinuou a medicação por 

múltiplos eventos adversos (hiperglicemia, diabetes mellitus, náusea, vômitos, dor 

abdominal, fístula biliar e colelitíase)50. Vale ressaltar que o estudo considerou 

qualquer toxicidade para porcentagem dos eventos, entretanto, dos pacientes que 

apresentaram eventos adversos com abertura de evento grave de qualquer causa, 

foi de 25%50. Os sintomas mais comuns apresentados na população do estudo, estão 

na Tabela 11. 

Em ambos os estudos clínicos, foi demonstrado similares taxas de eventos 

adversos nos grupos que receberam placebo, o que levanta o questionamento dos 

sintomas serem decorrentes da patologia de base e não da medicação utilizada. 
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Tabela 11 – Comparação de toxicidades dos dados coletados e  do estudo CLARINET  

Sintoma G2/G3 Atual (%) CLARINET (%)  

Qualquer 32% 25% 

Dos sintomas apresentados: 

Diarréia 10% 26% 

Dor Abdominal 17% 14% 

Colelitíase 3% 10% 

Flatulência 3% 8% 

Dor no local da injeção 0% 7% 

Náusea/Vômito 0% 7% 

Cefaléia 13% 5% 

Neutropenia 3% Não foram relatados 

Deficiência de  Vitamina 

B12 

3% Não foram relatados 

Fonte: Produzido pelo autor 

 

É importante ressaltar que o estudo de mundo real é suscetível a vieses de 

subnotificação de eventos adversos e de suas respectivas graduações, 

principalmente as toxicidades relacionadas a avaliações de caráter subjetivo. 

Entretanto, o uso de AS se demonstrou seguro não só nas populações citadas, como 

em análise comparativa realizada entre estudos clínicos e estudos retrospectivos82. 

 

 

6.8 Desafios na coleta de dados 

 

O maior desafio deste levantamento de dados foi o preenchimento correto das 

fichas de atendimento, especialmente nos prontuários físicos, antes da 

informatização do sistema hospitalar. Após a informatização do sistema, foram 

incluídos locais específicos para preenchimento de toxicidades, exames de imagem 

e evolução do paciente, facilitando a produção do dado de mundo real. 
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7 CONCLUSÃO  

  

O uso de Análogos de Somatostatina na nossa população foi associada a 

rwSLP acima da SLP encontrada nos estudos clínicos PROMID e CLARINET, 

traduzindo benefício em sobrevida livre de progressão na nossa população. Dados 

de rwSG, demonstraram que nossa população obteve uma mediana superior à 

ecnotnrada no estudo PROMID.  

Os pacientes com tumores de hindgut tiveram uma pior wrSLP quando 

comparados aos outros grupos. Tumores com expressão de Cromogranina A, 

tiveram melhor desfecho de wrSLP.  

Para wrSG, os tumores bem diferenciados tiveram um melhor desfecho, 

quando comparados aos outros grupos. 

O perfil de toxicidades foi compatível com o encontrado nos estudos clínicos 

randomizados, com fácil manejo e baixa taxa de descontinuação por eventos 

adversos. 

Portanto, na nossa população, se demonstrou que os Análogos de 

Somatostatina possuem benefício clínico, que se traduz em desfechos de Sobrevida 

Livre de Progressão de mundo real e Sobrevida Global de mundo real, superiores 

aos encontrados nos estudos clínicos randomizados.  
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APÊNDICE 

  

APÊNDICE A - SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DE TERMO DE CONSENTIMENTO  

LIVRE E ESCLARECIDO  

  

Ribeirão Preto, 05 de junho de 2019. 

Prezada Sra, 

Profa. Dra. Marcia Guimarães Villanova 

Coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa 

 

SOLICITAÇÃO PARA DISPENSA DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 

Eu, Kaique Ferreira Costa de Almeida, pós-graduando do Departamento de Oncologia 

Clínica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, no 

âmbito do projeto de pesquisa intitulado “ESTUDO DE MUNDO REAL: USO E 

DESFECHOS DO OCTREOTIDE LAR EM TUMORES NEUROENDÓCRINOS 

METASTÁTICOS”, sob orientação da Profa. Dra. Fernanda Maris Peria. 

 

Trata-se de ESTUDO RETROSPECTIVO, com a finalidade de comparar a sobrevida 

global dos pacientes portadores de tumores neuroendócrinos que receram Octreotide 

LAR como tratamento, em relação aos pacientes da publicação original PROMID trial. 

As informações serão coletadas através de coleta de dados de prontuários, sem 

envolvimento direto dos pacientes. 

 

Solicitamos a este comitê que considere o fato da população em estudo ser formada 

por pacientes com diagnóstico oncológico raro, cujo a coleta e publicação dos dados 

após análises estatítisticas irá acrescentar conhecimento à comunidade acadêmica. 

Reitero que os pacientes não serão submetidos a qualquer intervenção. SOLICITO 

DESTA FORMA, ANÁLISE DESTA SOLICITAÇÃO PARA DISPENSA DO TERMO DE 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA ESTE PROJETO. 
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Garantimos, seguindo as normas de Boas Práticas em Pesquisa Clínica, o sigilo e a 

privacidade dos dados coletados e reiteramos que os mesmos serão utilizados apenas 

com os fins de pesquisa e geração de conhecimento. 

 

_________________________ 

 

Kaique Almeida 

Pós-graduando do Programa de Pós-Graduação em Oncologia Clínica, Células 

Tronco e Terapia Celular 
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APÊNDICE B – TERMO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE DADOS 

 

Eu, Kaique Ferreira Costa de Almeida, pós-graduando do Departamento de Oncologia 

Clínica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, no 

âmbito do projeto de pesquisa intitulado “ESTUDO DE MUNDO REAL: USO E 

DESFECHOS DO OCTREOTIDE LAR EM TUMORES NEUROENDÓCRINOS 

METASTÁTICOS”, sob orientação da Profa. Dra. Fernanda Maris Peria, comprometo-

me com a utilização dos dados contidos nos prontuários físicos e eletrônicos, a fim de 

obtenção dos objetivos previstos, e somente após receber a aprovação do sistema 

CEP-CONEP. 

Comprometo-me a manter a confidencialidade dos dados coletados nos prontuários,  

bem como com a privacidade de seus conteúdos.  

Esclareço que os dados a serem coletados se referem a análise do uso de Octreotida 

em pacientes portadores de Tumor Neuroendócrino Metastático no período de 

01/10/2009 a 30/09/2016. 

Declaro entender que é minha a responsabilidade de cuidar da integridade das 

informações e de garantir a confidencialidade dos dados e a privacidade dos 

indivíduos que terão suas informações acessadas. 

Também é minha a responsabilidade de não repassar os dados coletados ou o banco 

de dados em sua íntegra, ou parte dele, à pessoas não envolvidas na equipe da 

pesquisa. 

Por fim, comprometo-me com a guarda, cuidado e utilização das informações apenas 

para cumprimento dos objetivos previstos nesta pesquisa aqui referida. Qualquer 

outra pesquisa em que eu precise coletar informações serão submetidas a apreciação 

do CEP/ENSP. 

Ribeirão Preto, 03 de junho de 2019. 

 

 

________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 
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APÊNDICE C - PARECER DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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APÊNDICE C - CURVAS DE SOBREVIDA LIVRE DE PROGRESSÃO 

 

Figura 11 – Sobrevida Livre de Progressão de Mundo Real por Tratamento Sistêmico Prévio 

 

 

Fonte: Produzido pelo autor  

 

Figura 12 – Sobrevida Livre de Progressão de Mundo Real por Toxicidade s 

 

Fonte: Produzido pelo autor 
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Figura 13 – Sobrevida Livre de Progressão de Mundo Real por Sexo 

 

Fonte: Produzido pelo autor 

 

Figura 14 – Sobrevida Livre de Progressão de Mundo Real por Ressecção do Tumor Primário 

 

Fonte: Produzido pelo autor 
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Figura 15 – Sobrevida Livre de Progressão de Mundo Real por Cor 

 

Fonte: Produzido pelo autor 

 

Figura 16 – Sobrevida Livre de Progressão de Mundo Análogo de Somatostatina Utilizado  

 

Fonte: Produzido pelo autor 
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Figura 17 – Sobrevida Livre de Progressão de Mundo Real por Presença de Sintomas no Início 

do Tratamento 

 

Fonte: Produzido Pelo Autor 

 

Figura 18 – Sobrevida Livre de Progressão de Mundo Real por Razão Plaquela/Linfócito  

 

Fonte: Produzido pelo autor 
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Figura 19 – Sobrevida Livre de Progressão de Mundo Real por Realização de Octreoscan 

 

Fonte: Produzido pelo autor 

 

Figura 20 – Sobrevida Livre de Progressão de Mundo Real por Metástases  

 

Fonte: Produzido pelo autor 
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Figura 21 – Sobrevida Livre de Progressão de Mundo Real por KPS ao diagnóstico 

 

Fonte: Produzido pelo autor 

 

Figura 22 – Sobrevida Livre de Progressão de Mundo Real por Índice Mitótico  

 

Fonte: Produzido pelo autor 
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Figura 23 – Sobrevida Livre de Progressão de Mundo Real por Idade  

 

 

Fonte: Produzido pelo autor 

 

Figura 24 – Sobrevida Livre de Progressão de Mundo Real por Classificação Prognóstica  

 

Fonte: Produzido pelo autor 
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APENDICE D – CURVAS DE SOBREVIDA GLOBAL DE MUNDO REAL 

 

Figura 25 – Sobrevida Global de Mundo Real por Tratamento Sistêmico Prévio 

 

Fonte: Produzido pelo autor 

 

Figura 26 – Sobrevida Global de Mundo Real por Toxicidades 

 

Fonte: Produzido pelo autor 
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Figura 27 – Sobrevida Global de Mundo Real por Sexo 

 

 

Fonte: Produzido pelo autor 

 

Figura 28 – Sobrevida Global de Mundo Real por Ressecção do Tumor Primário 

 

 

Fonte: Produzido pelo autor 
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Figura 29 – Sobrevida Global de Mundo Real por Cor 

 

Fonte: Produzido pelo autor 

 

Figura 30 – Sobrevida Global de Mundo Real por Análogo de Somatostatina Utilizado 

 

Fonte: Produzido pelo autor 
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Figura 31 – Sobrevida Global de Mundo Real por Presença de sintomas no Início do Tratamento 

 

 

Fonte: Produzido pelo autor 

 

Figura 32 – Sobrevida Global de Mundo Real por Razão Plaquetas/Linfócitos 

 

Fonte: Produzido pelo autor 
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Figura 33 – Sobrevida Global de Mundo Real por Razão Neutrófilos/Linfócitos 

 

Fonte: Produzido pelo autor 

 

Figura 34 – Sobrevida Global de Mundo Real por Realização de Octreoscan 

 

 

Fonte: Produzido pelo autor 
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Figura 35 – Sobrevida Global de Mundo Real por Presença de Metástases 

 

Fonte: Produzido pelo autor 

 

Figura 36 – Sobrevida Global de Mundo Real por Localização 

 

Fonte: Produzido pelo autor 

 

 

 

 



94  

Figura 37 – Sobrevida Global de Mundo Real por KPS ao diagnóstico 

 

Fonte: Produzido pelo autor 

 

Figura 38 – Sobrevida Global de Mundo Real por Índice Mitótico 

 

Fonte: Produzido pelo autor 
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Figura 39 – Sobrevida Global de Mundo Real por Idade 

 

 

Fonte: Produzido pelo autor 

 

Figura 40 – Sobrevida Global de Mundo Real por Cromogranina A Tumoral  

 

Fonte: Produzido pelo autor 

  

 


