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INTRODUÇÃO 

Resultados 

O insulinoma é uma neoplasia rara, 
caracterizada pela produção excessiva de 
insulina, manifestada por sintomas 
neurovegetativos e neuroglicopênicos 
secundários à hipoglicemia. Embora raro, 
constitui o mais frequente dos tumores 
neuroendócrinos pancreático. Apesar da sua 
importância clínica, existem poucas publicações 
a respeito dessa neoplasia(1). O tratamento 
cirúrgico é o único método curativo, realizado 
com enucleação ou ressecção parcial do 
pâncreas, mas se baseia em uma localização 
precisa do tumor através dos métodos de 
imagem, sendo de suma importância uma 
avalição pré-operatória completa(1). Este 
estudo tem por objetivo descrever as 
características clínicas, diagnósticas, 
terapêutica cirúrgica e anatomopatológicas de 
um caso clínico de insulinoma de pâncreas 
localizado no processo unicinado. 

MATERIAL E MÉTODOS 

RESULTADOS 

Os exames de imagem apresentavam 
ressonância magnética com pâncreas de 
volume normal, nódulo hipersinal em T2, 
medindo 1,0 cm, a tomografia computadorizada 
mostrou nódulo hipodenso medindo 1,0 cm, 
hipovascularização, aspecto inespecífico; 
medindo 1,6 x 1,3cm, e linfonodo perirretal 
direito, medindo 0,6 cm no seu menor eixo. A 
ecoendoscopia mostrou lesão sólido-cística 
medindo 13,7mm x 13,2mm, hipoecogênica, de 
contornos regulares e bem definidos, sem 
comunicação com os ductos pancreáticos. A 
indicação clínica foi tratamento cirúrgico por 
videolaparoscopia utilizando-se 
ultrassonografia laparoscópica per-operatória 
com enucleação da lesão. O achado 
anatomopatológico apresentou nódulo bem 
circunscrito, medindo 0,4cm, sugestivo de tumor 
neuroendócrino. Atualmente, a paciente 
encontra-se assintomática e em 
acompanhamento. 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que o grande desafio no diagnóstico 
do insulinoma é considerá-lo como uma opção 
diagnóstica, devido ser um tumor raro, com um 
diagnóstico precoce e intervenção cirúrgica a 
chance de sobrevida do paciente aumenta em 
até 88%(1).   
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Estudo descritivo, qualitativo, tipo relato de 
caso clínico de uma paciente de 49 anos de 
idade com os sintomas iniciados no período de 
março de 2018. A paciente apresentou 
episódios de suor frio, fraqueza e tontura aos 
mínimos esforços, além de relatar enjoo e 
estresse excessivo. 

Os resultados apresentavam exames 
laboratoriais: insulina 43.5 mcU/mL, glicose 
em jejum no limite da normalidade, índices 
Homa-beta: 382,9 e Homa-IR: 11,16, 
hemoglobina glicada de 5,9% e CA19-9: 13,8. 


