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sólida no epigástrio associada a uma lesão hipodensa

no lobo hepático direito do fígado e linfoadenomega-

lia peri-pancreática. (figura 1)

Caso 2: Paciente do sexo masculino, 68 anos, subme-

tido a uma hemicolectomia esquerda há um ano, devi-

do à neoplasia maligna do cólon esquerdo. Permaneceu

assintomático, neste período, não sendo constatada

nenhuma alteração abdominal ou sistêmica ao exame

físico. 

No seguimento clínico oncológico foi solicitado um

exame de tomografia computadorizada abdominal,

que evidenciou uma formação expansiva sólida, hipoa-

tenuante e heterogênea, localizada no flanco direito,

medindo cerca de 7,0 x 6,0 centímetros de diâmetro,

determinando compressão do fígado e de alças intesti-

nais. (figura 2)

Frente a estes casos, qual o seu diagnóstico?Hospital Regional do Vale do Paraíba - Taubaté
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Caso 1: Paciente do sexo feminino, 62 anos, subme-

tida a colecistectomia por via laparotômica há um ano.

Relata o surgimento de uma tumoração abdominal lo-

calizada no epigástrio cerca de oito meses, associado a

dor local, empachamento, emagrecimento e vômitos

ocasionais no período pós-prandial. 

Ao exame físico palpava-se uma massa tumoral no

epigástrio arredondada, indolor, lisa, pouco móvel e

elástica, com cerca de dez centímetros de diâmetro.

Na investigação diagnóstica complementar realizou

uma endoscopia digestiva alta que demonstrava um

abaulamento extrínseco na região anterior da parede

antral, com redução do lúmen gástrico e uma colonos-

copia sem alterações. 

Submetida a uma tomografia abdominal computa-

dorizada cujo achado foi de uma formação expansiva
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denciou a presença de um corpo estranho (compres-
sa) localizada na região sub-hepática, próximo ao ân-
gulo hepático do cólon transverso. Encontramos pou-
cas referencias na literatura, principalmente em deco-
rrência dos processos éticos e legais advindos deste
diagnóstico.  

O período transcorrido para a descoberta de corpos
estranhos é variável, cerca de 50% são identificados
após cinco anos e 40% no primeiro ano de pós-ope-
ratório. Alguns fatores estão relacionados com esta si-
tuação como as cirurgias de urgência, sangramento
cavitário volumoso, cirurgias prolongadas, mudanças
na equipe cirúrgica e contagem inadequada das com-
pressas cirúrgicas.5

O tratamento consiste na intervenção operatória
com remoção do corpo estranho e quando necessário
à drenagem da cavidade peritoneal e eventual rafia ou
ressecção intestinal.
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O primeiro caso tratava-se de uma neoplasia gástri-
ca, sendo a paciente submetida a uma gastrectomia
subtotal com reconstrução em Y de Roux, associado à
ressecção parcial do cólon transverso, devido à invasão
local (figura 3 e 4), cujo exame anatámo-patológico
diagnosticou a presença de um Tumor do Estroma
Gastrointestinal, em parede gástrica, medindo 10,0 x
7,0 x 6,0 centímetros, sem acometimento colônico. 

O exame Imunohistoquímico realizado demons-
trou: CKIT: positivo, CD 34: positivo, Desmina: ne-
gativo, S 100: negativo e HHF-35: positivo, confir-
mando o diagnóstico de Tumor Estromal Gastrointes-
tinal (GIST). 

O estômago constitui-se no sitio mais freqüente
(50%-60%), seguido pelo intestino delgado, cólon-
/reto e esôfago. Acomete indivíduos entre a 5ª e 6ª dé-
cadas, sem distinção de sexo.1

O quadro clínico de um GIST gástrico depende da
sua localização e do seu tamanho, podendo-se associar
a sangramento, dor ou massa tumoral palpável.2

Na endoscopia digestiva podemos observar uma
mucosa normal ou ulcerada, porém o que chama
atenção é a presença de uma lesão expansiva na sub-
mucosa do órgão com uma mucosa adjacente normal.1

O seu tratamento prioritário é cirúrgico, eventual-
mente em monobloco com órgãos adjacentes, não ha-
vendo a necessidade da linfadenectomia 2, embora al-
guns autores recomendem procedimentos radicais,
com amplas margens de ressecção cirúrgica.3

Como tratamento adjuvante tem sido empregado
de forma promissora o Imatinib, principalmente nos
casos de tumores irressecáveis ou metastáticos.4

No segundo caso, a laparotomia exploradora evi-

◆ IMAGEN DEL NÚMERO
Solución del caso: viene de la página 168

Figura 3 Figura 4


