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Os tumores neuroendócrinos (TNEs) gástricos são tumores raros, correspondendo a cerca de 8,7% de

todos os TNEs gastrointestinais. Resultam de lesões por hiperplasia das células tipo-enterocromafim

da mucosa gástrica.

Existem 3 tipos distintos de TNEs gástricos: o tipo 1, o mais frequente, que está associado a gastrite

atrófica crónica, bem como a défice de vitamina B12. Tem bom prognóstico. Já o tipo 2 ocorre em

contexto de gastrinoma. Ambos cursam com hipergastrinémia. Por fim, o tipo 3 ocorre como uma

lesão solitária. Apresenta, por norma, níveis normais de gastrina e tem pior prognóstico.

Introdução

Homem, 26 anos, sem antecedentes pessoais

ou familiares relevantes.

Recorre ao Serviço de Urgência por:

- quadro de cansaço, tonturas e sensação

de lipotimia com 1 semana de evolução.

Avaliação analítica inicial:

- Hb 7.8 g/L, Ht 22.3%, VGM 111.5 fL,

HGM 39.1 pg;

- vitamina B12 <100 pg/mL;

- LDH 4673 U/L

O correto diagnóstico de um TNE gástrico permite um tratamento individualizado e um
prognóstico específico. Através deste caso clínico, pretende-se salientar a importância do
Laboratório no diagnóstico e caracterização desta patologia.
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Conclusão

Avaliação Analítica Complementar:

- Anticorpos anti-células parietais negativos;

- Gastrina-17 - 697 pmol/L (V.R.: 1,7-7,6 pmol/L);

- Cromogranina A - 175,7 ng/mL (V.R.: 1,7-7,6 

pmol/L).

Caso clínico 

Figuras 1 e 2 - Imagens obtidas do ESP.

Endoscopia digestiva alta:

- mucosa com aspecto atrófica e lesão

polipoide séssil com 10 mm na pequena

curvatura do corpo do estômago

Exame anatomopatológico:

- gastrite crónica atrófica e pólipo com

nódulos coalescentes de células

neuroendócrinas, com infiltração da mucosa.

Esfregaço de sangue periférico (ESP) com:

- anisopoiquilocitose eritrocitária;

- alguns macroovalócitos;

- policromatófilos;

- hipersegmentação de neutrófilos.

No exame objetivo, a realçar:

- discreto eritema da língua e da mucosa

oral; palidez extrema da pele e mucosas;

- sem adenopatias ou organomegalias

palpáveis, nem défices neurológicos.

Diagnóstico: TNE gástrico do tipo 1 
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