
Trombose de veia hepática: apresentação 
incomum de câncer gástrico

Conclusão:

Introdução:

Objetivo: 

Delineamento e Métodos:

Relato de caso, de uma apresentação incomum de

neoplasia gástrica com trombose progressiva em veia

hepática e veia porta, o qual cursou com edema de

membros inferiores, dispneia, hematúria, distensão

abdominal com ascite.

Relato de caso retrospectivo, qualitativo e observacional do

paciente em questão, através da revisão de seu prontuário

comparando com literatura específica.

O relato de caso e as publicações levantadas trazem a luz

que o aparecimento de eventos trombóticos, tais como a

Síndrome de Budd-Chiari, podem anteceder a

sintomatologia de carcinoma gástrico, auxiliando assim o

seu diagnóstico. Além disso, devido ao aumento da

coagulação intravascular característica em pacientes com

neoplasia gástrica, é necessária a investigação de eventos

trombóticos para uma melhora no prognóstico.

Referências:

É sabida a existência da interação entre a célula neoplásica

e formação de trombos através de mecanismos de estase e

produção de moléculas pró-coagulantes e fibrinolíticas

(1,2). Contudo, a presença de trombose obstruindo o fluxo

de veia hepática, uma das apresentações da chamada

Síndrome de Budd-Chiari, não cursa costumeiramente

como efeito secundário de câncer gástrico (5).

Discussão:
Paciente masculino, 72 anos, casado, branco, residente de

Curitiba, foi encaminhado ao HCV-PR (Hospital da Cruz

Vermelha) no dia 17/outubro/14 com relato de 1 semana

de evolução com edema progressivo de MMII, dispnéia,

tosse seca, dor abdominal com distensão abdominal,

hematúria e icterícia. Na admissão estava acordado,

responsivo, afebril, ictérico (+++/4), eupnêico.

Hemodinamicamente estável. Abdome distendido, ascítico,

globoso, pouco doloroso a palpação difusa, hipertimpânico,

sem sinais de irritação peritonial, com

hepatoesplenomegalia e RHA+. Edema de MMII de +/4+l.

É hipertenso, ex-etilista, ex-tabagista e alega uso diário de

maconha.Os exames de diagnóstico demonstraram

candidiase esofagiana, pangastrite erosiva, úlcera gástrica

ativa fase A1 de Sakita, Forrest Iia sugestiva de neoplasia.

Ascite. Hepatomegalia. Trombose das veias esplênica e

porta esquerda. No D9 de internamento hospitalar a

gastrectomia subtotal por neoplasia de pequena curvatura
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é realizada sem intercorrências. A patologia confirma

adenocarcinoma gástrico tubular invasivo com 1,5cm de

tamanho, moderadamente diferenciado, localizado no

antro gástrico. Através de doppler venoso foi diagnosticado

como portador da síndrome de Budd-Chiari, distúrbios que

causam uma obstrução do fluxo venoso das veias

hepáticas, veia cava inferior, ou átrio direito, podendo levar

a hipertensão portal (5). O surgimento de uma neoplasia,

apresenta-se como fator de risco para eventos

trombofílicos (3,4,5). Isso pode ser explicado pelo fato das

células neoplásicas produzirem moléculas pró-coagulantes

e fibrinolíticas além de interagirem com as células

endoteliais, plaquetas e monócitos levando à uma inibição

da atividade anticoagulante e aumento da atividade pró-

coagulante (6). Soma-se a isso o fato da massa tu-moral

provocar uma estase nos vasos, levando à hemosta-asia e

será responsável pela diminuição da velocidade de fluxo

sanguíneo, mais um motivo pelo qual a região se torna

susceptível à formação de trombos (3,4).


