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O tumor estromal gastro intestinal (GIST) é uma neoplasia que se inicia nas células intersticiais de Cajal (ICC) da parede

do trato gastrointestinal, principalmente estômago e intestino delgado. São tumores raros, que acometem

principalmente, pacientes acima de 50 anos de idade, com discreta preferência pelo sexo masculino. A Hemorragia

Digestiva Alta (HDA) é uma das formas de apresentação desse tumor.

OBJETIVO

Relatar um caso raro de HDA, secundária ao GIST.

RELATO DO CASO

P. O. R., 55 anos, masculino, deu entrada no HELGJ com quadro de HDA acompanhado por instabilidade

hemodinâmica e necessidade de hemotransfusão. Realizado Endoscopia Digestiva Alta (EDA), que mostrou lesão sub

epitelial de 20 mm, na parede posterior de corpo alto, cerca de 2 cm abaixo do cárdia, com volumoso coágulo aderido

(Forrest II b) (Fig. 01). Apresentou recidiva do sangramento 10 dias após, sendo submetido a nova EDA, que evidenciou

lesão com as mesmas características anteriores. Optou-se por marcação da lesão com tinta nanquim, sendo o paciente

encaminhado para ressecção cirúrgica da lesão (Fig.02). Evolução pós operatória sem intercorrências, recebendo alta

hospitalar, estando em acompanhamento ambulatorial.
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INTRODUÇÃO

Relato de caso / Estudo observacional

Anatomopatológico: tumoração gástrica com crescimento na submucosa constituída por células fusiformes e núcleos

ovóides, com ulceração central, sugestiva de Schwannoma gástrico. Imunohistoquímica: CD117 positivo, sendo

classificado como GIST de baixo grau.

RESULTADOS

Os GISTs são frequentemente assintomáticos, sendo diagnosticados incidentalmente por exames de imagem ou

endoscópicos. Os localizados no estômago, as manifestações mais comuns são hemorragias gastrointestinais, anemia,

obstrução, compressão e dor epigástrica. O diagnóstico diferencial inclui: pâncreas heterotópico, tumor fibromatoso,

cistos e lipomas. Devem ser diferenciados de tumores de músculo liso, bainha de nervos e fibromatose. Tumores de

músculo liso expressam desmina e actina, além do CD34 em 10-15% dos casos, enquanto o c-KIT é indetectável.

Schwannomas são positivos para S100 e negativos para c-KIT, mas podem ter expressão focal de CD34. A ressecção

cirúrgica completa do tumor é o único tratamento capaz de proporcionar cura. Tumores maiores que dois cm devem ser

ressecados sempre que possível e as margens cirúrgicas devem ser de um a dois centímetros. Quanto ao tratamento

clínico, o Mesilato de Imatinibe é um inibidor seletivo de diversas proteínas tirosina quinases, entre as quais se encontra c-

KIT. É o tratamento padrão na doença. O tratamento, envolvendo diferentes modalidades, parece ser promissor e pode

proporcionar melhor qualidade de vida e sobrevida aos pacientes acometidos por esta enfermidade, que ainda hoje

representa um intrigante desafio para a Medicina.
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FIGURA 01: Lesão sub epitelial de 20 mm                    FIGURA 02: Ressecção cirúrgica da Lesão
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