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INTRODUÇÃO

Entre os diferentes tipos de tumores
gástricos benignos, somente o leiomio-
ma é encontrado mais frequentemente.
São tumores da linhagem não epitelial
originados da musculatura lisa e consti-
tuem de 1% a 2% de todos os tumores
gástricos. A maioria deles são peque-
nos e sem significado clínico, acometen-
do pacientes entre 30 e 70 anos de ida-
de, sem predileção por sexo. Estes tu-
mores têm sido observados em qualquer
parte do estômago(3,9,11).

Não há sinais patognomônicos de
leiomioma gástrico, entretanto, estes
podem apresentar hemorragia (hematê-
mese ou melena), dor e desconforto
abdominal, massa palpável, perda de
peso e dispepsia. O diagnóstico através
da tomografia computadorizada dessas
lesões tem sido útil para diferenciar de
doença maligna(1,3).

Para os leiomiomas gástricos sinto-
máticos, o tratamento de escolha é a re-
moção endoscópica ou cirúrgica destes
tumores. No caso de leiomioma gigante,
em particular quando a biópsia endoscó-
pica é inconclusiva, a gastrectomia
subtotal deve ser considerada para se
obter margem de segurança na ressec-
ção, uma vez que o diagnóstico diferen-
cial com leiomiossarcoma nestas situa-
ções nem sempre é possível(4,5,8,10,11). Pre-
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RESUMO

Os autores apresentam um caso raro de leiomioma gástrico gigante tratado por
gastrectomia. Discutem a importância do diagnóstico, bem como as opções de tra-
tamento.

tendemos neste estudo apresentar um
caso de paciente com leiomioma gástri-
co gigante submetido a gastrectomia
subtotal.
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Paciente do sexo feminino, 48 anos,
foi atendida no Serviço de Clínica Cirúr-
gica do Hospital Universitário Presiden-
te Dutra queixando-se de epigastralgia
há oito meses e plenitude gástrica há
seis meses que se acompanhava de
vômitos esporádicos. Negava febre, ano-
rexia ou perda de peso e não apresen-
tava história anterior semelhante ou al-
guma forma de tratamento clínico ou ci-
rúrgico. Ao exame físico se apresentava
com estado geral e nutricional bom e si-
nais vitais normais. O exame do abdo-
me mostrava massa abdominal palpá-
vel no epigastro, móvel, indolor, de apro-
ximadamente 15 cm.

A paciente realizou ultra-sonografia
abdominal que evidenciou presença de
massa na região epigástrica em conti-
nuidade com o estômago, de aproxima-
damente 20 cm de extensão. Demais
órgãos abdominais normais. Realizou
endoscopia digestiva alta que revelou
esôfago normal, enquanto que no estô-
mago mostrava massa heterogênea de
aproximadamente 23 cm ocupando o
corpo gástrico, próximo a pequena cur-

vatura e o diagnóstico endoscópico ini-
cial foi de lesão gástrica benigna; na
ocasião foi realizado biópsia da lesão.
O laudo anatomopatológico demonstra-
va leiomioma gástrico.

Após realização de exames de roti-
na pré-operatória a paciente foi subme-
tida a tratamento cirúrgico. A antibioti-
coprofilaxia foi feita na indução anesté-
sica com 2 g de cefalotina endovenosa.
A cirurgia constituiu em gastrectomia
parcial com ressecção da lesão com
margem de segurança de 2 cm e recons-
tituição com sutura em plano único, uti-
lizando fio de algodão 2.0. A paciente
permaneceu com sonda nasogástrica
por 48 horas e sonda vesical por 12 ho-
ras e iniciou dieta líquida no terceiro dia
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do período pós-operatório. Recebeu alta
hospitalar no quarto dia do período pós-
operatório.Orientada para iniciar dieta li-
vre no sexto dia do período pós-opera-
tório. Paciente retornou para controle no
18º dia de pós-operatório sem queixas
e o resultado do exame histológico da
peça cirúrgica confirmou leiomioma gás-
trico.

DISCUSSÃO

Os tumores da musculatura lisa do
trato gastrointestinal apresentam parti-
cularidades em sua avaliação(9,11). O es-
tudo de Petrov e col. de 816 pacientes
operados devido a tumores gástricos, ob-
servou 55 tumores não epiteliais, em que
os leiomiomas, lipomas e neurinomas fo-
ram observados em 11 pacientes(8).

Os leiomiomas são lesões benignas
raras; sua incidência no trato gastroin-
testinal alto é de 1% de todos os tumo-
res do estômago(9,11). Podem ser assin-
tomáticos, observados em achados en-
doscópicos ou apresentar manifesta-
ções clínicas como epigastralgia e san-
gramento digestivo, como hematêmese
ou mais frequentemente melena(3). Es-
tas características clínicas também têm
sido observadas em crianças ou até
mesmo hemorragia gástrica severa(1,3).

Por ser o leiomioma gástrico muitas
vezes de difícil diagnóstico diferencial
com o leiomioblastoma maligno, a tomo-
grafia computadorizada tem sido utiliza-
da para permitir o diagnóstico pré-ope-
ratório, planejando, consequentemente,
o tratamento cirúrgico(2,6). A tomografia
computadorizada toma como base o
comportamento anatômico, infiltração da
gordura mesentérica, calcificação, ulce-
ração, linfadenopatia regional, invasão
direta e metástases distantes. No estu-

do de Chun e col.(2), além das caracte-
rísticas de invasão direta e metástase
distante que sugere malignidade, os
estudos através do CT fornecem resul-
tados de malignidade com significância
estatística se forem incluídos na avalia-
ção o tamanho da lesão (> 5 cm), con-
torno lobulado, infiltração da gordura
mesentérica, ulceração, linfadenopatia
regional e padrão de crescimento exofí-
tico. Os autores observaram 89% de
sensibilidade, 85 % de especificidade e
87% de acurácia para o diagnóstico de
leiomiossarcoma.

A tomografia tridimensional (3D - CT)
apresenta acurácia para lesões gástri-
cas semelhante à demonstrada pela en-
doscopia. Conhecida como endoscopia
virtual, apresenta o potencial de substi-
tuir os estudos com o bário(7).

Apesar do tratamento do leiomioma
gástrico poder ser realizado perfeitamen-
te por laparoscópia ou a associação de
laparoscopia e endoscopia, muitas ve-
zes o seu relacionamento com estrutu-
ras adjacentes e a possibilidade de do-
ença maligna impedem este tipo de tra-
tamento(4,5,10). Pela extensão da lesão tu-
moral e a pouca experiência com a ci-
rurgia laparoscópica para esta finalida-
de, preferimos realizar a ressecção tu-
moral de forma convencional. Alguns
autores preferem a ressecção do tumor
à enucleação quando não está definido
o padrão histológico do tumor.

Observamos que a ressecção lapa-
roscópica combinada à endoscopia foi
realizada somente em pacientes com
tumores de diâmetro inferior a 5 cm, o
que não se aplicava à nossa paciente(4,5).
Concluímos que o leiomioma permite a
localização precisa da lesão. Devido ao
tamanho do leiomioma gástrico, nas pro-
porções observadas no presente estu-

do, é condição incomum e seu tratamen-
to cirúrgico se justifica por apresentar
complicações como hemorragia diges-
tiva e por seu diagnóstico diferencial com
o leiomiossarcoma ser dificultado no pré-
operatório.

SUMMARY

The authors present a rare case of
giant gastric leiomyoma underwent to
gastrectomy. They discuss the diagnos-
tic and therapeutic considerations.
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