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Discussão de casos clínicos



 WIJ. Masculino. 63 anos. Procedente de Recife-PE. 

 HAS. Aneurisma de Ao infra-renal medindo 2.6cm. 

 Tabagista e etilista pesado. Nega DM e DCV. 

 Queixa: fadiga

 06/10/16 USG de A/P: espessamento parietal difuso do corpo distal e 

antropilórico gástricos, associado a borramento dos planos adiposo 

perigástricos. Linfonodos perigátricos de até 0,9cm. 



 07/10/16 EDA: extensa lesão ulcerada medindo 4.0cm na incisura angularis, 

com projeção para a pequena curvatura (fotos 4 e 5). 

- Biópsia + AP: Adenocarcinoma ulcerado bem diferenciado, em área de 

metaplasia intestinal (padrão intestinal de Lauren). HER2 negativo (score 0)



 07/10/16 TC de abdome total (exame externo):

- espessamento irregular das paredes do antro gástrico com estreita relação com 

bordo hepático Esq, mas sem sinais evidentes de invasão.

- linfonodomegalias adjacentes medindo 1,6cm no menor diâmetro.

- densificação da gordura mesentérica adjacente.

 07/10/16 TC Tórax: sem evidência de doença



 24/10/16 PET-CT: 

- espessamento no antro gástrico infiltrando o lobo hepático Esq (lesão hipodensa no 

segmento II/III com área central de hipocaptação (4.7cm e SUV 9.3). 

- Linfonodomegalias perigástricas (1.3cm e SUV 4.2); Peripancreáticas e 

periAórticas (1.1cm e SUV 5.9) e em FSCE (SUV 2,2)



 25/10/16 Biópsia de linfonodo em FSCE. AP: sem malignidade.

 27/10/16 Videolaparoscopia diagnóstica: 

- peritôneo livre. 

- ausência de sinais de invasão tumoral no fígado
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 07/11/16 a 17/02/17 FLOT q2w, 8 ciclos



 23/01/17 PET-CT: resposta completa



 Conduta?

1. Observação

2. Gastrectomia total

3. Gastrectomia total e ressecção da metástase hepática



 Conduta?

1. Observação

2. Gastrectomia total

3. Gastrectomia total e ressecção da metástase hepática



 06/03/17 Gastrectomia total + Linfadenectomia D2 + Metastasectomia

hepática. 

- Estômago: sem malignidade

- Linfonodos +0/16.

- Fígado: sem malignidade

- AP: resposta patológica completa. 



 05/08/19 PET-CT: sem evidência de doença.

 Evolução: 2 anos e 5 meses em seguimento, sem evidências de doença em 

atividade. 


