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Introdução: O tumor estromal gastrointestinal (GIST) é o tumor mesenquimal mais 
comum do trato digestivo, com preferência pelo estômago (50-60%) e intestino 
delgado (30%). O duodeno é acometido em apenas 3 a 5% dos casos, sendo que 
metade desses ocorre na segunda porção duodenal. O tratamento de escolha é a 
ressecção com margens livres e o procedimento muda de acordo com a porção 
duodenal acometida, devido à complexidade anatômica da região. 

Objetivo: Apresentar o caso de um paciente masculino com GIST duodenal 
submetido a ressecção videolaparoscópica em cunha com auxílio de endoscopia 
digestiva alta (EDA) no intraoperatório (IO). 

Relato do caso: Paciente masculino, 42 anos, realizou EDA que evidenciou lesão 
em submucosa de duodeno. Em exame de imagem, lesão medindo 13x10x11 mm, 
localizada na parede lateral direita do segmento distal da segunda porção do 
duodeno. Foi indicada cirurgia com EDA intra-operatória. No IO um endoscopista 
especializado realizou exposição da lesão com uma pinça, tornando-a mais visível na 
parede externa do duodeno. Realizada ressecção videolaparoscópica em cunha 
utilizando grampeador, sem intercorrências. O paciente recebeu alta hospitalar no 
quarto pós-operatório, sem complicações. O estudo anatomopatológico foi condizente 
com GIST (CD117+;CD34+) com baixo índice de mitótico. EDA de controle após 1 
ano sem alterações. 

Discussão/Conclusão: Os principais critérios para risco de desenvolvimento de 
metástases no GIST são tamanho e índice mitótico. O tratamento de escolha é a 
cirurgia com margens negativas.  

O tratamento de GIST na segunda porção duodenal é complexo e pode envolver 
desde grandes cirurgias, como a duodenopancreatectomia até ressecções menores, 
como a que foi realizada no caso descrito em nosso serviço. É importante destacar 
que o método cirúrgico indicado não altera a recorrência local, desde que a margem 
cirúrgica seja livre de tumor. 

A ressecção em cunha ou segmentar do duodeno é desafiadora devido a 
complexidade da região anatômica e as técnicas variam de acordo com a porção 
acometida. No caso descrito, o auxílio de um endoscopista especializado contribuiu 
para o sucesso do procedimento. 

 

 

 


