
Introdução 

 

Tumor Fibroso Solitário (TFS) é um tumor mesenquimal de origem 

pleural. É responsável por menos de 5% de todos os tumores pleurais 

primários e menos de 2% de todos tumores de tecidos moles¹. Ocorre 

igualmente em ambos sexos e é diagnosticada com mais frequência 

na 6ª e 7ª décadas de vida1.  

A maioria dos pacientes são assintomáticos com diagnósticos 

incidentais. Síndromes paraneoplásicas são raras. A síndrome de 

Doege-Potter é caracterizada por um grande tumor com aumento 

excreção do fator de crescimento semelhante à insulina 2 (IGF II) 

causando hipoglicemia1,4. 

 

Método 

 

Análise retrospectiva de prontuário médico eletrônico.  

 

Relato do caso 

 

Paciente M.G.C.P., sexo feminino, 63 anos, procurou o pronto-socorro 

3 vezes  no período de junho e julho de 2017, devido hipoglicemia, 

nunca antes apresentadas. Na sua internação apresentou-se com 

glicemia capilar de 38 mg/dL e história referida de crise convulsiva. 

Neste momento a investigação  endocrinológica foi guiada com 

através da suspeita de insulinoma. Não possuía antecedentes de 

etilismo, tabagismo, comorbidades ou uso contínuo de medicações. A 

única alteração no exame físico era murmúrio vesicular reduzido em 

base de hemitórax direito associada com submacicez à percussão.  

A radiografia de tórax evidenciava uma aparente elevação da cúpula 

diafragmática direita. Já a tomografia computadorizada de tórax 

evidenciou massa pulmonar sólida, heterogênea, de contornos 

regulares, na projeção do lobo inferior direito, medindo 13x11x11cm. 

Os exames laboratoriais mostraram: Insulina: <0,2 uU/mL; Pró-

insulina: < 0.5 pmol/L; IGF I: < 25.0 ng/mL; IGF II: 597,0 ng/mL. 
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 Relato de caso – Síndrome de Doege-Potter 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a hipótese de Síndrome de Doege-Potter, foi proposto 

tratamento cirúrgico. Realizado toracotomia posterolateral direita. 

Identificado tumoração endurecida com origem em pleural visceral do 

lobo inferior direito. A ressecção do tumor deu-se através do 

grampeamento das áreas aderidas ao pulmão. Não houve 

intercorrências. Paciente apresentou hipoglicemia apenas no pós-

operatório imediato.  Após 48 horas com estabilidade dos níveis 

glicêmicos. recebeu alta hospitalar  

O estudo anatomopatológico confirmou tumor fibroso solitário de 13 

cm, com índice mitótico de 6/10 C.G.A, necrose presente em 5%. 

Apresentando imuno-expressão difusa de CD34 e STAT6 sem 

demais coexpressões. 

A paciente está no segundo ano de seguimento pós-operatório, sem 

evidência de recorrência. 

 

Discussão 

 

A hipoglicemia - principal sinal de insulinoma - pode também ser 

observado em outros tipos de tumores. Em casos de TFS, a 

hipoglicemia é denominada síndrome de Doege-Potter5. Está 

presente em 5 % dos casos de TFS1,4. A hipoglicemia não se 

correlaciona com o tamanho ou estágio clínico, embora tumores 

diagnosticados são geralmente grandes. O tamanho médio de os 

tumores relatados resultando em hipoglicemia é de 20 cm (54% dos 

tumores benignos e 42% dos tumores malignos)4. O aumento da 

excreção de IGF II é considerada a principal causa de hipoglicemia, 

especialmente em casos de excreção da sua forma incompleta4,6. O 

TFS é tratado por remoção cirúrgica¹. A taxa de recorrência na TFS 

maligno é 14-68% em 2 anos de seguimento (mesmo após ressecção 

radical)1,4. A radiografia torácica anual é suficiente pacientes 

assintomáticos7. 

 

 


