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Paciente feminino, 73 anos, queixou massa epigástrica, sem
outros sintomas. Ao exame físico, constatou-se a massa
abdominal em região epigástrica e hipocôndrio direito, bem
delimitada, móvel e indolor a palpação. À tomografia de
abdome, identificou volumosa lesão expansiva heterogênea
sólido-cística (Figura 1a), medindo 10,7 x 8,6 x 15,5 cm,
localizada na raiz do mesentério, de amplo contato com a
grande curvatura gástrica e parede posterior do corpo/antro
gástrico, sem planos de clivagem com o estômago e
mantendo contato com corpo do pâncreas (Figura 1b).
Endoscopia digestiva alta normal. Foi realizada
Gastrectomia Subtotal com Reconstrução em Y de Roux,
com boa evolução no pós operatório. Anatomopatológico:
tumoração encapsulada com 17,4x9,6cm; presença de
células fusiformes e epitelioides, baixo grau (2 mitoses em
50 CGA), com 11 linfonodos livres e ausência de
metástases, sugestivo de GIST (Figura 2). No estadiamento,
classificado como T4N0M0 e, no índice mitótico, como G1
(baixo grau < 5 mitoses/50CGA).

A maior parte desses tumores são passíveis de tratamento e
apresentam boa resposta; apenas 10% não respondem. Cerca
de 50% evoluem com recidiva e metástases, principalmente
em fígado e peritônio1. Ainda não se tem um bom
prognóstico para casos de doença metastática1,3. Faz
necessário, portanto, uma investigação clínica e escolha do
tratamento adequado, além de um acompanhamento da
evolução da doença mesmo após abordagem cirúrgica.
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Os tumores do estroma gastrointestinal (GISTS) são raros,
porém, com grande incidência no TGI, tendo maior
acometimento na população idosa. Trata-se de tumores de
origem mesenquimal que acometem, principalmente,
submucosa e muscular própria. Seu crescimento é lento e
pode acometer qualquer órgão do tubo digestivo, mais
comumente o estômago (60%)1,2

Os tumores do estroma gastrointestinal são frágeis e muito
vascularizados, revestidos por uma pseudocápsula1. A
etiologia e os fatores desencadeantes para formação desses
tumores são poucos conhecidos. Acredita-se que estejam
relacionados a mutações genéticas1,2,4. A maioria é
assintomático na fase inicial (60%), podendo apresentar
sintomas à medida que aumentam de tamanho e/ou
comprimem estruturas adjacentes, a depender de sua
localização1,4. O tratamento padrão consiste na ressecção
cirúrgica completa da tumoração1,2, no entanto, sua
realização depende do grau de ressecabilidade do tumor e da
presença de metástase. A depender do resultado, opções de
quimioterapia e radioterapia podem ser associadas1,2,3.
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Figura 2: Produto de

gastrectomia subtotal exibindo

extensa lesão de corpo gástrico.

Figura 1b: TC abdome – corte

axial. Apresenta lesão expansiva em

contato com curvatura gástrica e

corpo do pâncreas (seta branca).
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Figura 1a: TC abdome – corte

coronal. Apresenta lesão expansiva,

componente sólido – cístico (seta

branca).


