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Introdução:

As glândulas de Brunner estão presentes na primeira

porção do duodeno, com função de secretar mucina a fim de

alcalinizar o conteúdo gástrico que chega ao intestino. Como

forma de proteger a mucosa intestinal1,3,4,5. A hiperplasia dessas

glândulas se caracterizam por um tumor benigno, denominado

adenoma de células de Brunner ou Brunneroma. Com isso sua

localização mais comum são nas primeira e segunda porção do

duodeno6.

Englobam ao todo 0,008% de todos tumores benignos

duodenais2,5. A etiopatogenia dessas lesões não está bem

esclarecida1.

A maioria dos pacientes são assintomáticos, mas podem

aparecer sintomas de obstrução intestinal. Assim como dor

abdominal, náusea, vômito, anemia e melena1,2,4,5.

A ressecção por endoscopia digestiva alta (EDA) é de

escolha nos pacientes1,6, mas a depender do tamanho é necessário

a via cirúrgica1,4.

Objetivo:

Este trabalho, no entanto, tem como objetivo documentar

um raro caso de Brunneroma ocorrido no Hospital Escola de

Valença, em um paciente sintomático que evoluiu para

laparotomia exploradora.

Materiais e Métodos:

Foi feito uma revisão de artigos relacionados ao tema, e

acompanhamento do paciente durante sua internação, com

visualização da EDA e da cirurgia.

Resultados:

Paciente J.N.F. 55 anos, admitido com relato de dor

abdominal de forte intensidade em flanco esquerdo em cólica,

intermitente, e sem irradiação. Acompanhada por astenia e

episódios de melena. Ao exame físico: hipocorado (3+/4+),

eupneico em ar ambiente e hemodinamicamente estável.

Nega comorbidades. Em uso diário de zinco, vitamina C,

Mirosil, Tribulus terrestris, e Maca peruana.

Hemograma de admissão: Ht = 21,5%; Hb = 7,7 mg/dl;

Hemácias = 2,52 mi/mm3. Sendo realizado um concentrado de

hemácia.

Após transfusão: Ht = 21,7%; Hb = 7,4 mg/dl; Hemácias

= 2,53 mil/mm3.

Conclusão:

Devido ao quadro de anemia persistente foi realizado

EDA para investigação do sangramento agudo. No duodeno foi

visualizada uma lesão polipoide pediculada, de base alargada,

iniciada na transição do piloro e invaginada para duodeno, com

aproximadamente 7 cm de comprimento. Classificação:

YAMADA IV. Com mucosa rósea, friável e sangrante. Foi

realizado infiltração na base da lesão com adrenalina e

cauterização no local. Não houve sucesso da ressecção pela

EDA, devido sangramento de moderada intensidade e

dificuldade de visualização.

Houve evolução para laparotomia com exérese da lesão

polipóide.

E encaminhamento da peça para estudo histopatológico.

O laudo constatou ser uma lesão benigna do tipo Adenoma de

Brunner.

Referências:

1 - Hemorragia digestiva en paciente con hiperplasia de glándulas de Brunner. Sánchez-Aldehuelo, R., Ruiz-Cobo J.C., et al. Rev Colomb Gastroenterol / 34 (4) 2019.

2 - Adenoma de glándulas de Brunner: un tumor raro como causa de síndrome pilórico en un paciente con SIDA. Vittar, M., Corti, M., et al. Acta Gastroenterol Latinoam

2014;44(3)260-264.

3 - Hiperplasia de las glándulas de Brunner. A propósito de 2 casos. Ruiz, M.P. Rev Gastroenterol Peru. 2014;34(2):141-3.

4 - Adenoma de glândula de Brunner mascarado como tumor gastrointestinal estromal duodenal intussuscepção: Relato de caso. Desai, G., Yadav, K., Pande, P., et al. ABCD

Arq Bras Cir Dig 2017;30(1):71-74.

5 - Adenoma de las glándulas de Brunner. Reporte de un caso y revisión de literatura. Contreras, O.C., Barahona, E.R., et al. Acta Med Per 26(4) 2009.

6 - Pedunculated Brunner’s gland hamartoma of the duodenum causing upper gastrointestinal hemorrahage. Hirasaki, S., Kubo, M. World J Gastroenterol January 21, 2009;

15(3).


