
Relato

Paciente E.C.M.A., 19 anos, sexo feminino, apresentava um quadro de

dor epigástrica há 7 meses, associada a náuseas e vômitos freqüentes. Os

sintomas se intensificaram nos últimos dois meses, quando apresentou

perda de peso de 4 Kg.

Ao exame físico, apresentava-se em bom estado geral, calma e ativa.

Peso de 61Kg, pressão arterial 110/70 mmHg, frequência cardíaca de 72

bpm e frequência respiratória de 20 irpm. Exame físico do abdome com

abaulamento de epigastro, RHA presentes, flácido, doloroso a palpação em

epigastro, não foram palpadas visceromegalias e massas.

A tomografia computadorizada, figura 1, evidenciou a presença de uma

volumosa lesão expansiva epigástrica, com densidade heterogênea, porém

predominantemente hipodensa, de limites bem definidos, medindo cerca de

9,3 cmx5,7cmx9,8cm (LLxAPxCC). Esta lesão apresenta realce heterogêneo

pós contraste, comprime e desloca o corpo e a cabeça do pâncreas para

baixo e para direita assim como o lobo esquerdo do fígado superiormente

Figura 1 

A paciente foi submetida à laparotomia com pancreatectomia subtotal

corpo caudal, visando à excisão da massa, sendo que após secção, a

cabeça do pâncreas foi suturada mecanicamente. O procedimento ocorreu

sem intercorrências.

Introdução

O tumor sólido pseudopapilar do pâncreas, descrito pela primeira vez

por Frantz em 1959, corresponde a uma neoplasia rara dos tumores

pancreáticos de origem não endócrina, ocorrendo em aproximadamente

0,17 – 2,7% dos tumores pancreáticos de origem não endócrina. Descrito

pela primeira vez em 1959, também conhecido como tumor de Franz.

Apesar da baixa incidência, é uma neoplasia cada vez mais descrita na

literatura. O serviço de cirurgia de vias biliares e pâncreas, do Hospital das

Clínicas da Universidade de São Paulo, possui a maior casuística do país

com 14 casos documentados1. Trata-se de um tumor característico de

adolescentes e mulheres jovens, em sua maioria até a terceira década, e

com baixo grau de malignidade, apresentando comportamento geralmente

indolente4,5.

Os achados clínicos são inespecíficos e podem incluir dor abdominal

leve e saciedade precoce como principais manifestações, associadas a

náuseas e vômitos, além de massa palpável em quadrante superior

esquerdo ou epigastro1,2,3,4,5.

Quando feito o diagnóstico, a neoplasia se encontra com tamanho

aumentado na maioria das vezes, sem invasão de estruturas

vasculares/biliares4,6. O conhecimento dos aspectos epidemiológicos e

clínicos desse tipo de tumor pode levar à suspeita do diagnóstico no pré-

operatório, o que sem dúvida pode permitir abordagem cirúrgica mais

radical que intencione a ressecção por completo de lesão.

A ressecção cirúrgica completa é o principal tratamento do tumor,

resultando na maioria das vezes em prognóstico favorável1. Outras opções

terapêuticas, de acordo com o comportamento tumoral são:

duodenopancreatectomia, com preservação do piloro; pancreatectomia

preservando baço; ou enucleação.

Objetivo

Descrever um caso atípico de neoplasia abdominal, com diagnóstico de

tumor sólido pseudopapilar do pâncreas.
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Esse é o perfil descrito na paciente, jovem de 19 anos, com quadro

clínico de dor epigástrica crônica, náuseas e vômitos, apesar de não ter sido

palpada massa abdominal, já que, segundo Martin esse achado possa estar

presente, também não foram documentados sinais e sintomas de

compressão de vísceras abdominais, apesar da extensão do tumor

evidenciada na tomografia (figura 1).

A correlação com a faixa etária jovem do sexo feminino, numa relação de

aproximadamente 10:1, possivelmente relaciona-se com envolvimento

hormonal na gênese do tumor, havendo concordância entre diversos autores

quanto à participação dos receptores estrogênicos e de progesterona na

gênese destes tumores.

A tomografia computadorizada é o exame de maior acurácia no

diagnóstico deste tumor, que geralmente demonstra uma massa

retroperitoneal, envolvendo o pâncreas, de contornos definidos, encapsulada

e lobulada, com áreas císticas e solidas, características semelhantes aos

achados radiológicos descritos neste cas. A ressonância nuclear magnética

pode ter mais acurácia na diferenciação de componentes císticos e sólidos

dentro do tumor. Os resultados inespecíficos do laboratório apresentados

estão de acordo com os relatos de Jani9, onde afirma ausência de achados

laboratoriais específicos para esse tumor.

O tratamento realizado nesse caso foi a pancreatectomia corpo caudal

como preservação de demais órgãos, em concordância com a literatura que

aborda a cirurgia como abordagem terapêutica de escolha, já que a maioria

destes tumores são curáveis através de ressecção cirúrgica, mesmo em

casos de metástase hepática ou recorrência local do tumor. Pode-se realizar

também pancreatectomia distal ou pancreaticoduodenotomia. O tipo de

ressecção a se realizar dependerá da topografia do tumor, objetivando a

maior preservação possível de tecido pancreático e estruturas adjacentes. A

taxa de sucesso em se utilizar somente a ressecção cirúrgica é acima de

90% em 5 anos, com média de recorrência entre 10-15%. Existe uma

limitada experiência quanto ao uso da quimioterapia e radioterapia, com ou

sem metástases aparentes.

A figura 2 demonstra a peça cirúrgica em bloco. A análise macroscópica

da peça cirúrgica, figura 2, evidenciou presença de tumoração em corpo do

pâncreas medindo 6,8x6,7x4,7 cm e pesando 130.0g. Aos cortes foram

evidenciados áreas de parênquima pancreático, císticas e hemorrágicas.

A tumoração é bem delimitada possuindo uma fina cápsula fibrosa. A

microscopia demonstrou neoplasia bem delimitada por cápsula fibrosa de

aspecto nódulo-cístico, como tecido pancreático normal na periferia, as

margens tumorais encontravam-se livres. A paciente apresentou boa

evolução clínica, recebendo alta hospitalar 5 dias após a cirurgia, como

orientação de acompanhamento ambulatorial.

Figura 2

Discussão

O tumor sólido pseudopapilar do pâncreas, ou tumor de Frantz, é uma

neoplasia rara dentre os tumores não endócrinos do pâncreas, sendo a

cabeça a parte mais acometida (40%), seguida da cauda (32%) e corpo

(28%). No presente caso, o região acometida foi o corpo pancreático. As

principais características desse tumor incluem: acometimento de mulheres

jovens e adolescentes com quadro clínico inespecífico.
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Conclusão

O Tumor de Frantz, apesar de raro, apresenta manifestações clínicas

que permitem, juntamente com os exames de imagem, o diagnóstico pré-

operatório. Metástases hepáticas são incomuns, em torno de 7%, e

acometem na maioria dos casos pacientes de idade mais avançada. A

ressecção tumoral confere um bom prognóstico com taxas de sobrevida de

90% e recorrência em torno de 10%.
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