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Os tumores carcinoides são neoplasias do sistema

neuroendócrino difuso, possuem incidência de 0,7 caso por

100.000 habitantes, sendo o trato gastrointestinal e o sistema

respiratório os sítios mais frequentes. A elevação urinária do

ácido 5-hidroxiindolacético (5-HIAA) é um método útil para o

diagnóstico.

Apresentar e analisar um caso de tumor carcinoide gástrico,

observado e tratado em hospital de referência oncológica do

Estado da Paraíba.

• Paciente J.B.S., 43 anos, sexo masculino, pardo, apresentava

queixa de disfagia e pirose há cerca de 2 anos, negava perda

ponderal.

• EDA e biópsia: necessárias para confirmação diagnóstica.

• Achados endoscópicos mais comuns são mucosa antral

pálida, amarelada e vasos sanguíneos transparentes.

• Análise histológica mostra atrofia de células da mucosa,

ausência de células parietais e hiperplasia de células

neuroendócrinas.

• Ressecção endoscópica da mucosa pode ser realizada em

lesões inferiores a 1 cm.

• Tumores maiores que 2 cm e com produção de gastrina:

antrectomia com ressecção da lesão e linfadenectomia.

• Tumores de diâmetros superiores a 1 cm sem

hipergastrinemia: gastrectomia total com linfadenectomia

regional.

Apesar de apresentar crescimento lento, o tumor carcinoide é

considerado neoplasia maligna com poder de metastatização,

sobretudo para fígado. Por isso, não se deve ter atitude

indolente na assistência terapêutica, visto que isso altera

consideravelmente a sobrevida.

•EDA: mucosa da transição esofagogástrica com lesão elevada,

endurecida, de aproximadamente 1 cm de extensão, contornos

regulares, localizada em parede posterior, imediatamente

abaixo da linha Z.

•Biópsia: adenocarcinoma de média diferenciação.

•Gastrectomia total com linfadenectomia e reconstrução em Y

de Roux.

•Anatomopatológico revelou tumor carcinoide gástrico.
Figura 01- Achados Histológicos do Tumor Carcinoide 
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