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Introdução: A hipoglicemia é uma complicação incomum no pós-operatório de cirurgia 
bariátrica (Bypass gástrico ou Sleeve). Dessa maneira, casos precoces e persistentes 
de hipoglicemia devem levantar a suspeita para insulinoma. Objetivo: Relatar nossa 
experência com dois casos de pacientes pós cirurgia bariátrica com insulinoma 
sintomático. 

Caso 1: Paciente do sexo masculino, 37 anos, antecedente de Bypass gástrico 
convencional em 2009, iniciou com sintomas de hipoglicemia em 2019. Em ressonância 
de abdome, nódulo em cauda do pâncreas de 19 mm, compatível com tumor 
neuroendócrino. Após investigação, realizada pancreatectomia corpo-cauda com 
esplenectomia. Houve boa evolução pós-operatória (PO) e remissão completa dos 
sintomas no PO imadiato. O estudo anatomopatológico demonstrou tumor 
neuroendócrino grau II, com índice mitótico 3/10 por campo, Ki 67 de 2-3%, e marcadores 
sugestivos de insulinoma.  

Caso 2: Paciente feminino, 23 anos, realizou Bypass gástrico laparoscópico e após três 
semanas, iniciou com hipoglicemia e diversos atendimentos de emergência (glicemias 
variavam de 20-40mg/dl). A tomografia de abdome demonstrou nódulo exofítico de 26 
mm em região da cauda pancreática. A paciente foi internada de urgência e submetida 
a laparoscopia com enucleação do nódulo pancreático e recebeu alta hospitalar no 2º 
dia PO. Os sintomas regrediram completamente e as glicemias retornaram ao valor 
normal no PO imediato. O exame anátomopatológico confirmou o diagnóstico de tumor 
neuroendócrino grau II, com índice mitótico 3/10 por campo, Ki 67 de 4%, sugestivo de 
insulinoma.  

Discussão: Hipoglicemias significantes tem sido reportadas em apenas 1% dos 
pacientes após cirurgia bariátrica. As etiologias para hipoglicemia após Bypass gástrico 
são diversas e incluem síndrome de dumping, administração de medicamentos, 
nesidioblastose e raramente insulinoma.  

O diagnóstico de imagem é essencial para distinguir nesidioblastose de insulinoma, visto 
que naquele há grande recorrência dos sintomas após a cirurgia e alta taxa de 
reintervenção. Após a ressecção cirúrgica do insulinoma, que é o tratamento de escolha, 
os níveis de glicose sérica retornam ao normal. 

 

 


