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♦CASO CLINICO

Gastrinoma tem ocorrência incomum na faixa 
etária pediátrica. Relato de um caso 
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Resumo

Em um paciente  de 1 ano e 9 meses a gastrina séri-
ca mostrou-se elevada e pensou-se em gastrinoma. Foi 
realizada endoscopia digestiva alta que mostrou lesão 
elevada em antro com depressão central. Os resultados 
imunohistoquímicos favorecem a possibilidade diagnós-
tica de hiperplasia de células cromoargentafins. Apesar 
de ser uma doença rara antes dos 20 anos, o gastrinoma 
deve ser lembrado na faixa etária pediátrica quando 
nos depararmos com sintomas dispépticos e gastrina 
sérica elevada, podendo direcionar ao diagnóstico da 
SZE em menor tempo do que usualmente ocorre.

Palavras-chave. Gastrinoma, Zollinger-Ellison Syn-
drome, Gastrina.

El gastrinoma es infrecuente en la 
edad pediátrica: comunicación de un 
caso

Resumen

Los autores presentan los hallazgos clínicos, de labo-
ratorio y radiológicos sugerentes de gastrinoma en un 
paciente de 1 año y 9 meses. Las pruebas de laboratorio 
obtenidas después de un ayuno revelaron una gastri-
na sérica elevada, apoyando el diagnóstico sospechado 
de gastrinoma. En la endoscopía fue posible observar 
una lesión elevada con depresión central. El examen 
inmunohistoquímico reveló la naturaleza benigna del 
tumor e hiperplasia de las células cromoargentafines. El 

gastrinoma es una rara enfermedad que afecta princi-
palmente a adultos jóvenes, pero debe ser recordado en 
la edad pediátrica cuando se observan signos clínicos y 
de laboratorio característicos de esta enfermedad. 

Palabras claves. Gastrinoma; Zollinger-Ellison, sín-
drome; Pediatría.

Gastrinoma has an infrequent 
prevalence in pediatric age: a case 
report

Summary

The authors present the clinical, laboratory and radio-
logical findings suggestive of gastrinoma in a patient 1 
year and 9 months old. Laboratory tests obtained after 
fasting revealed elevated serum gastrin, supporting the 
suspected diagnosis of gastrinoma. In the endoscopy an 
elevated lesion with central depression was observed. 
The immunohistochemical examination revealed the 
benign nature of the tumor and the hyperplasia of ar-
gentaffin cells. Gastrinoma is a rare disease that predo-
minantly affects young adults, but it must be considered 
in the pediatric group when clinical and laboratorial 
features of this disease are observed.

Key words. Gastrinoma; Zollinger-Ellison, syndrome; 
Pediatrics.

Abreviaturas.
SZE. Síndrome de Zollinger-Ellison. 
NEM 1. Neoplasia Endócrina Múltipla tipo 1. 
DNPM. Desenvolvimento Neuropsicomotor. 
TGI. Trato Gastrintestinal. 
VCM. Volume Corpuscular Médio. 
HGM. Hemoglobina Globular Media. 
CHGM. Concentração Media de Hemoglobina Globular. 
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LSAB. Sistema Revelador. 
DAB. Cromógeno. 
AE1/AE3. Citoceratina Alto/Baixo. 
DAK-A3. Cromogranina. 
SY-38. Synaptofisina.
V9. Vimentina Filamento Intermediário Mesenquimal.

Os gastrinomas foram descritos em 1955 por 
Zollinger – Ellison. São tumores neuroendócrinos 
do pâncreas que se caracterizam pela produção anô-
mala de gastrina.1

O gastrinoma é o segundo mais freqüente tu-
mor endócrino do pâncreas e em 80% dos casos 
localizam–se no duodeno ou pâncreas, no chamado 
triângulo do gastrinoma. Geralmente são pequenos 
e múltiplos, dificultando sua identificação por méto-
dos radiológicos.2 Apresentam-se na faixa etária de 7 
a 90 anos, com predomínio entre 30 e 50 anos, sendo 
rara na faixa etária pediátrica, representando menos 
de 5% de todos os tumores pediátricos.3,4 Estima-se 
que sua prevalência seja 0,1 a 3 casos por milhão de 
pessoas nos Estados Unidos, respondendo por 0,1 a 
1% dos pacientes com doença ulcerosa.1,5 Estes tumo-
res se manifestam clinicamente através da síndrome 
de Zollinger-Ellison (SZE), conseqüência da hiper-
gastrinemia. Esta síndrome é caracterizada pela pre-
sença de úlceras pépticas múltiplas, recorrentes e que 
não respondem adequadamente à terapia, associadas 
a úlceras jejunais, diarréia secretória e esofagite grave. 
Cerca de 60% dos casos são malignos e os locais de 
metátases mais comuns são linfonodos e fígado.3,6 Em 
25% dos casos, estão associados à neoplasia endócri-
na múltipla tipo 1 (NEM 1), o que torna muito im-
portante a dosagem de cálcio e prolactina séricos na 
investigação diagnóstica.5,7Além disso, em aproxima-
damente 20% dos casos são encontradas metástases a 
distancia e a associação com tumor carcinóide, pela 
hipergastrinemia, também é descrita.8

O diagnóstico da SZE se baseia na identificação 
de níveis elevados de gastrina em jejum (>115 pg/
ml), associados a um pH gástrico ácido PH (<2). Em 
casos duvidosos, pode-se utilizar o teste da secreti-
na, no qual um incremento na gastrinemia >200 pg/
ml fecha o diagnóstico.3 É importante recordar que 
a hipergastrinemia pode ocorrer como resposta fi-
siológica a situações que cursem com hipocloridria/
acloridria. O manejo da SZE se baseia no uso de ini-
bidores da bomba de prótons (40-60mg de omepra-
zol por dia ou equivalente) e, atualmente, é discutí-

vel a indicação da cirurgia gástrica para diminuição 
da secreção ácida.9 A terapia cirúrgica tem objetivo 
de remover o gastrinoma e curar a síndrome, mas 
pode ser dificultada tanto pelo fato de, em uma sig-
nificativa proporção de pacientes com SZE, não se-
rem identificados os tumores, quanto pela presença 
de metástases.10 É, portanto, contra – indicada nos 
pacientes portadores de NEM 1 e / ou metástases a 
distância.8 Este relato tem como objetivo descrever 
o caso de um paciente portador de gastrinoma, uma 
doença incomum, rara na faixa etária pediátrica e 
com grande potencial de metástase.

Caso clínico 

O paciente, de 1 ano e 9 meses, masculino, bran-
co, natural e procedente de Salvador, Bahia, pre-
viamente hígido, portador de síndrome de Down, 
nasceu com peso de 2.940 g, DNPM atrasado e sem 
historia prévia de uso de medicamentos. Foi enca-
minhado a um Serviço de Oncopediatria para afas-
tar malignidade do trato gastrintestinal em abril de 
2008, proveniente de um serviço de Gastropediatria, 
com história de há 4 meses. Após ter ingerido uma 
lasca de madeira, iniciou com dor abdominal acom-
panhado de perda de peso de um quilo aproximada-
mente neste período. Exames recentes do paciente 
evidenciaram hemoglobina de 10,6 g/dl (VCM 77,5 
fl, HGM = 26 pg, CHGM = 33,5%), leucócitos 
2.700/mm3 e diferencial dentro dos parâmetros da 
normalidade para idade. Foi realizada endoscopia 
digestiva alta que mostrou mucosa do esôfago e duo-
deno sem alterações, estomago com forma e volume 
sem alterações, lago mucoso hialino e mucosa de 
fundo e corpo sem alterações. Em antro evidenciou-
se lesão elevada com depressão central e piloro cen-
trado, circular e pérvio. Foi realizada unha biópsia 
da lesão (Figura 1).

A biópsia de mucosa gástrica antral identificou 
mucosa com área focal exibindo grupos de células 
epiteliais serosas típicas, em cordões e arranjo acinar 
pouco evidente, com pesquisa de Helicobacter pylori 
negativa. O exame de imunohistoquímica foi reali-
zado com a técnica LSAB (sistema revelador) e DAB 
(cromogeno). Após desparafinização e recuperação 
antigênica por calor úmido e /ou digestão enzimáti-
ca, os cortes histológicos foram incubados com um 
painel dos seguintes marcadores: AE1/AE 3 (1:300), 
DAK-A3 (1:500), SY 38 (1:50), V9 (1:800). Obte-
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ve-se os resultados dos imunomarcadores, AE1/AE 3 
negativo com controle intríseco positivo, cromogra-
mina A (DAK-A3) negativo com raras células positi-
vas da mucosa e vimentina filamento intermediário 
mesenquimal (V9) negativo com estroma positivo. 
Os resultados imunohistoquímicos favorecem a pos-
sibilidade diagnóstica de hiperplasia de células cro-
moargentafins. A gastrina sérica mostrou-se elevada, 
604 pg/ml (normal até 115pg/ml), e ultrassonogra-
fia do abdome total não apresentava alterações. Foi 
realizada nova endoscopia digestiva alta seis meses 
após, que revelou lesão ulcerada com bordas regula-
res localizada em antro (Figura 2).

A partir dos novos dados, pensou-se em gastrino-
ma, optando-se por tratamento clínico com inibidor 
de bomba de prótons. Dois anos após o diagnostico, 
o paciente encontra-se em bom estado geral, assinto-
mático, com níveis de gastrina dentro da normalida-
de, em tratamento medicamentoso com omeprazol e 
em acompanhamento no Serviço de Oncopediatria 

Figura 1. Endoscopia digestiva alta evidencian-
do em antro lesão elevada com depressão central 
(10-4-2008).

Figura 2. Endoscopia digestiva alta (22-10-2008).

e Gastropediatria, aguardando a decisão do momen-
to e da indicação para realizar a cirurgia.

Discussão
O gastrinoma responde por 0,1% a 1% dos pa-

cientes com doença ulcerosa, e sua incidência varia de 
0,1 a 3 casos por milhão de habitantes.1,5 Em aproxi-
madamente 20% dos casos está associado a NEM1.7 
Para o diagnóstico, a dosagem sérica de gastrina 
durante jejum é o melhor método de rastreamento, 
com positividade e sensibilidade de mais de 99% nos 
pacientes com a SZE.1 Esta síndrome se caracteriza 
pela presença de úlceras pépticas múltiplas, com lo-
calizações atípicas, esofagite, perda de peso e elevação 
da gastrina sérica (>115pg/ml).8 É descrita na faixa 
etária de 7 a 90 anos, com predomínio entre 30 e 50 
anos.3 O caso aqui relatado apresenta-se com muito 
baixa idade, comparando-se com os casos descritos 
na literatura. O diagnóstico de gastrinoma foi feito 
através de dados da anamnese, exame físico, exames 
laboratoriais e imagens. Os exames laboratoriais que 
justificam a SZE são níveis séricos de gastrina eleva-
dos (>115pg/ml), associado ao resultado da imuno-
histoquímica de hiperplasia de células cromoargen-
tafins. As lesões do gastrinoma em 80% dos casos, 
localizam-se no duodeno ou pâncreas, no chamado 
triângulo do gastrinoma, geralmente são pequenas e 
múltiplas, dificultando sua identificação por méto-
dos radiológicos.2 No presente caso, a lesão localizou-
se em antro gástrico chamando atenção para a rari-
dade desta apresentação. Com o uso de inibidores de 
bomba de prótons, a adoção de gastrectomias para o 
controle da doença, como antigamente preconizado, 
não se faz mais necessário.1

O tratamento atualmente e feito com altas doses 
de bloqueadores da bomba de prótons (omeprazol, 
lanzoprazol, pantoprazol) que conseguem diminuir 
significativamente a hipersecreção acida. No caso 
descrito, o paciente obteve resposta satisfatória com a 
terapêutica clinica instituída. Porém, a preocupação 
recai no controle da natureza maligna dos gastrino-
mas, demonstrando-se que a ressecção cirúrgica alte-
ra a história natural da doença, com menores taxas 
de metástases e melhor sobrevida quando compara-
dos aos pacientes submetidos a tratamento clinico.1 
Tem sido descrito que a única contra-indicação da 
cirurgia seria a presença de metástase e associação 
a NEM1. O paciente em questão não se enquadra 
nestes parâmetros. O acompanhamento vem sendo 
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feito pela Oncopediatria e Gastropediatria, no intui-
to de definir o momento exato para a instituição do 
procedimento cirúrgico.

Em conclusão, apesar de ser uma doença rara an-
tes dos 20 anos, o gastrinoma deve ser lembrado na 
faixa etária pediátrica quando nos depararmos com 
sintomas dispépticos e gastrina sérica elevada, po-
dendo direcionar ao diagnóstico da SZE em menor 
tempo do que usualmente ocorre.  
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