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Dividem-se os Carcinóides Gástricos ( NET’s conforme a nova classificaçãoda WHO) , em 

três  Grupos   conforme a Tabela 1 

 

Tabela 1 Características dos Tumores neuroendócrinos gástricos* 

 

 

Mais de 90% são do tipo I e bem diferenciados , usualmente assintomático. 

Acompanham a atrofia da mucosa do corpo gástrico como consequência a 

hipocloridria e o aumento da secreção de gastrina e o estímulo contínuo  nas “ECL- Cell 

“e a  

hiperplasia das mesmas , levendo a formação do carcinoide.  

Usualmente são pequenos pólipos sésseis menores de 10mm e visualizados na 

endoscopia em mucosa atrófica do corpo e fórnice gástrico. (Figura 1) 

 

 
 
 
 
 
 



Fig 1 Imagem endoscópico) 

 

 

 

 

 

 

 

Doença autoimune mais comum emmulheres .  

Os paciente apresentam  anticorpos contra células parietais e fator intrínseco e ferro 

sérico e vitamina B12 baixas com Gastrina e Cromogranina elevadas.Os portadores 

desses achados  devem serem acompanhados por endoscopia digestiva anual com 

retirada dos pequenos pólipos e  realizados estudo histo e imunopatológico com 

dosagem para a classificação dos mesmos conforme a tabela 2 . Ficando os NET’s 

gástricos por atrofia gástrica imuno mediadas normalmente na classificação G1. 

 

Tabela 2 – Grau histopatológico das neoplasias neuro endócrinas gástricas* 

 

 

Os Nets Gástricos do tipo II  ocorrem em 5-6% dos casos e não são acompanhados por 

acloridria ou atrofia gástica mas por hipersecreção de gastrina por Neoplasia Endócrinas 

Múltipas Tipo !(MEN1) , Síndrome de Zolling-Elison. Podemos encontrar hipertrofia das 



pregas do corpo gástrico e úlceras e erosões . Podem serem encontradas tanto  em 

corpo ou antro gástrico . A dosagem de gastrina é elevada e a elevação de 

cromogranina pode indicar mau prognóstico. Deve ser avaliada com Tomografia ou 

Ressonância Magnética na procura de lesões pancreáticas ou metástase linfonodais. 

O NET’s do Tipo III são esporádicos e de tamanho maior , mais de 2cm  sem etiologia 

conhecida com risco maior de metástases e deve ser tratada e acompanhada com 

protocolos oncológicos de neoplasias gástricas. Há uma classificação do tipo IV  

introduzido tratando-se de lesões maiores 2 ou mais centímetros e pouco diferenciadas 

e classificadas como G3. Também com conduta cirúrgica e protocolos oncológicos.  
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