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ABSTRACT

Introdução: O estesioneuroblastoma é um tumor maligno raro
originado das células do epitélio olfativo e freqüentemente é
confundido com outras neoplasias da cavidade nasal. Devido à
raridade desses tumores, há controvérsia quanto ao diagnóstico e
tratamento da doença. Objetivo: Rever os casos tratados no
Hospital Erasto Gaertner. Métodos: Análise dos pacientes tratados
por estesioneuroblastoma no período de 1973 a 2004.
Resultados: Foram tratados sete pacientes (três mulheres e
quatro homens), com idade média de 45,6 anos. A apresentação
clínica mais freqüente foi a obstrução nasal unilateral e, na maioria
dos pacientes, mais de uma manifestação clínica estava presente.
Nenhum paciente apresentava metástases a distância ao
diagnóstico e um paciente, que se encontra vivo, apresentou
metástases linfonodais no seguimento. A sobrevida foi de 43%.
Conclusão: A maioria dos pacientes apresenta doença avançada
e a sobrevida é pobre.

Introduction: Esthesioneuroblastoma (ENB) is an uncommon
malignant tumor believed to arise from the olfactory epithelium and
is often confused with other neoplasms of the nasal cavity. Because
of the rarity of this unusual tumor there are many controversy
related to diagnosis and treatment of this neoplasms. Objective: To
review our experience on treatment. Methods: Records of patients
with esthesioneuroblastoma treated between 1973 and 2004 were
reviewed. Results: Seven consecutive patients diagnosed as
having esthesioneuroblastoma (3 women and 4 men), with an
average age of 45.6 years. The most common clinical presentation
was nasal obstruction and most of patients had more than one
clinical feature. None of patients had distant metastasis at the
moment of the diagnosis, and one patient, who is alive, presented
with metastatic disease on cervical lymph nodes during follow up.
Conclusion: Most of patients presented with advanced disease
and in this group the survival was very poor.

Descritores: Estesioneuroblastoma Olfatório. Neoplasias dos
Seios Paranasais.

Key words: Esthesioneuroblastoma, Olfactory. Paranasal Sinus
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INTRODUÇÃO
O estesioneuroblastoma é um tumor neurogênico raro
originado das células do epitélio olfativo, representando
1,2
aproximadamente 3% a 6% dos tumores intranasais . A
principal localização é a superfície do corneto nasal superior,
porção superior do septo nasal e placa cribiforme. A incidência
é maior entre a segunda e sexta décadas de vida, não havendo
predominância quanto ao gênero3. Devido à raridade desse
tumor, não há consenso quanto ao melhor tratamento.
O objetivo do estudo foi o relato dos casos de estesioneuroblastoma tratados no Hospital Erasto Gaertner, no período de 1973
a 2004.
MÉTODOS
Foram analisados retrospectivamente os prontuários dos
pacientes portadores de estesioneuroblastoma atendidos pelo
Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hospital Erasto

Gaertner de janeiro de 1973 a dezembro de 2004. As variáveis
analisadas foram idade, gênero, sintomas, localização,
estadiamento, tratamento, recidiva, tempo de acompanhamento e estado da doença no último contato.
RESULTADOS
O estudo inclui sete pacientes portadores de estesioneuroblastoma, sendo três (42,9%) mulheres e quatro (57,1%) homens. A
idade média foi 45,6 anos (17 – 68), com desvio-padrão 20,9
anos. Os subsítios anatômicos envolvidos foram a região nasal
em seia (85.7%) pacientes, base do crânio em quatro (57,1%)
pacientes, paranasal em três (42,8%) pacientes e a região
orbitária em um paciente. A maioria, seis (85,7%) pacientes,
apresentou tumor em dois ou mais sub-sítios anatômicos.
As manifestações clínicas mais freqüentes foram obstrução
nasal unilateral (quatro casos), epistaxe (três casos), cefaléia
(três casos), otalgia (dois casos), anosmia ou hiposmia (dois),
distúrbios visuais (um), lacrimejamento, secreção nasal,
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alteração do paladar e outros sintomas, em quatro pacientes.
Mais de uma manifestação clinica estava presente em cinco
pacientes.
Os pacientes foram avaliados clinicamente e por radiografia ou
topografia computadorizada, a depender do ano de tratamento.
Utilizando a classificação de Kadish para o estadiamento,
observaram-se quatro (58%) pacientes em estádio C (com
extensão além dos seios paranasais, órbita, base do crânio ou
metástases), dois (28%) pacientes em estádio B (com envolvimento da cavidade nasal e seios paranasais e um (14%)
paciente em estádio A (tumor confinado à cavidade nasal).
Quanto ao tratamento inicial, três (42,8%) pacientes (estadios A
e B) foram submetidos à cirurgia exclusiva; dois (28,6%)
pacientes foram submetidos à cirurgia e radioterapia e dois
(28,6%) realizaram apenas radioterapia, por apresentarem
doença avançada e considerada irressecável na época do
diagnóstico. A recidiva foi observada em dois (28,6%) pacientes, identificados como pacientes 1 e 7 – Tabela 1. O paciente 1
apresentou recidiva local em 41 meses e foi submetido à
quimioterapia e radioterapia, evoluindo a óbito pela doença. O
paciente 7 apresentou recidiva local após nove meses e,
posteriormente, recidiva regional em 44 meses (linfonodos
nível I bilateralmente), sendo tratado com ressecção da
recidiva por craniotomia e esvaziamento apenas do nível I,
bilateralmente, seguido de radioterapia e quimioterapia. Esse
paciente encontra-se vivo com doença estável após 60 meses
do diagnóstico inicial.
O tempo médio de seguimento foi de 25,4 meses, variando de
dois a 70 meses. Ao final do seguimento três evoluíram a óbito
pela doença (estádio C), 2 pacientes encontram-se vivos e sem
doença (estádio A e B), um paciente (estádio B) perdeu o
seguimento após cinco anos, sendo considerado vivo sem
doença e um paciente encontra-se vivo com doença estável
após ressecção das metástases cervicais (estádio C).
Tabela 1 – Relação dos pacientes.
Paciente

Ano da
admissão

Idade
(anos)

Estadiamento
(Kadish)

1

1980

62

C

2

1981

27

C

3

1982

63

C

4

1994

68

A

5

1997

54

B

6

1998

17

A

7

2004

28

C

Tratamento
inicial

Sobrevida

Recidiva e
Cirurgia, RT
óbito pela
doença
Doença
Radioterapia residual e óbito
pela doença
Doença
Radioterapia residual e óbito
pela doença
Vivo sem
Cirurgia
doença
Vivo sem
Cirurgia
doença
Vivo sem
Cirurgia
doença
Cirurgia, RT

Recidiva com
doença estável

DISCUSSÃO
As neoplasias nasosinusais representam 0,2% de todos os
tumores malignos sendo que o estesioneuroblastoma corresponde a 3% a 6% destes tumores1,2,4. O estesioneuroblastoma é
uma neoplasia rara, descrita inicialmente por Breger em 1924,
na França e origina-se das células neuroendócrinas da mucosa
olfatória. Broich et al. encontraram aproximadamente 1000
casos descritos na literatura5.
A sintomatologia é inespecífica e comum à maioria dos tumores
e doenças benignas da cavidade nasal e está relacionada ao
seu efeito tumoral de massa, o que contribui para o diagnóstico
tardio da doença6. Os sintomas mais freqüentes, encontrados
nesse estudo e relatados na literatura, são obstrução nasal e
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epistaxe e outros sintomas incluem cefaléia, otite, anosmia,
distúrbios visuais, entre outros. Alguns dos sintomas podem
indicar a extensão da doença, como exemplo, cefaléia frontal
por envolvimento do seio frontal, otites e otalgia por obstrução
da tuba auditiva e anosmia por infiltração da placa cribiforme7.
O diagnóstico é clínico, radiológico e através de exame
anatomopatológico e imunoistoquímico8. A tomografia computadorizada é o exame de imagem de escolha para o diagnóstico e estadiamento, sendo possível a avaliação da extensão do
tumor e das estruturas ósseas adjacentes. Inicialmente, o
estesioneuroblastoma apresenta-se como massa homogênea
causando remodelamento ósseo e durante a progressão pode
apresentar extensão às estruturas vizinhas e intracranianas9. A
tomografia computadorizada é importante na detecção de
lesões da lâmina papirácea, assoalho orbitário, fóvea etmoidal,
placa cribriforme, placas pterigóideas, palato duro e ossos da
base do cranio. A ressonância nuclear magnética é útil para
determinar a extensão intra-orbitária ou intracraniana, na
avaliação do seio cavernoso e de áreas suspeitas de tumor
residual ou recorrente10.
Segundo Kadish, há três estágios da doença: A – tumores
confinados à cavidade nasal, B – com envolvimento da
cavidade nasal e seios paranasais, C – com extensão para além
dos seios paranasais (órbita, base do crânio ou metástase)11.
No presente estudo, como na maoria dos relatos o diagnóstico é
tardio. Não há consenso sobre o melhor tratamento dos
estesioneuroblastomas. As modalidades de tratamento
descritas na literatura são: cirurgia exclusiva, cirurgia e
radioterapia combinadas, radioterapia exclusiva, combinação
de cirurgia, radioterapia e quimioterapia ou quimioterapia
exclusiva12. Segundo Lund et al., a ressecção craniofacial
associada à radioterapia é o tratamento padrão-ouro5. Pino et
al. recomendam a ressecção craniofacial em tumores sem
evidência de metástases ganglionares e à distância e sem
extensão intracraniana4. Segundo esses autores, o papel da
radioterapia é controverso e a quimioterapia é utilizada nos
pacientes não candidatos a cirurgia ou na presença de metástases e recidivas.
O estesioneuroblastoma é um tumor altamente agressivo com
alta taxa de recidiva local, de até 50%4. O grau histológico, o
estadio clinico e a presença de metástases são fatores
prognósticos13. A sobrevida após a recidiva é de aproximadamente 12 meses e a maioria das recorrências ocorre nos
primeiros anos após o tratamento. Dados da literatura mostram
uma sobrevida livre de doença em cinco anos entre 52% e 90%
7
. Nesse estudo, a sobrevida foi de 42% sendo que dos quatro
pacientes com doença avançada, três evoluíram a óbito e um
encontra-se com doença estável, com 60 meses de seguimento.
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