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- RTA, 51 anos, masculino

QD : Sintomas dispépticos com inicio há 06 meses refratário ao 
tratamento clinico

AP :

- Nega história familiar de neoplasia

- Nega comorbidades ou uso de medicações

- Nega cirurgias prévias

- Nega tabagismo e etilismo



Endoscopia digestiva alta
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 
CONCLUSÃO : 
Em parede posterior de antro, nota-se lesão elevada recoberta por mucosa semelhante a mucosa 
adjacente, móvel e de consistência fibroelástica, sem ulcerações, sinal da tenda positivo e pregas em 
ponte positivo, medindo aproximadamente 3 cm.



De acordo com as alterações encontradas na endoscopia digestiva alta, 
qual o provável diagnóstico?

- Compressão extrínseca

- Tumor carcinoide 

- Lesão subepitelial cística 

- Lesão subepitelial não cística
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Lesões Subepiteliais

Definição : tumores que podem se originar na camada muscular da 
mucosa, submucosa ou muscular própria. 

• Mais comumente encontrados no estômago e geralmente são 
achados acidentais

• Em geral são lesões pequenas (< 2cm) 

• Podem se apresentar com sangramento ou obstrução a depender do 
tamanho, topografia e histopatologia



Propedêutica endoscópica 

Kim, GH.et al.Systematic Endoscopic Approach for Diagnosing Gastric Subepithelial Tumors. Gut and Liver.2021



De acordo com as características e topografia da lesão, qual o 
diagnóstico mais provável? 

- Pâncreas ectópico 

- Lipoma 

- Tumor neuroendócrino 

- GIST 

- Pólipo inflamatório fibróide
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Considerando as características da lesão apresentada,  qual a próxima 
conduta?

- Conduta expectante 

- EDA com biopsia convencional 

- EDA com biopsias por pinça fórcepes jumbo e técnicas de ressecção 

- Ecoendoscopia com punção/biópsia
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Métodos diagnósticos

- Biópsias simples raramente dão diagnóstico. Mesmo biópsias sobre 
biópsias tem baixa sensibilidade(30-40%).

- Biópsias com pinça JUMBO, destelhamento (unroofing) e incisões com 
estiletes (single-incision needle-knife – SINK) tem um potencial diagnóstico 
maior

- Em lesões como lipomas, cistos de duplicação e pâncreas ectópico, os 
aspectos endoscópicos e ecoendoscópicos são suficientes para o 
diagnóstico

Faulx,LA. et al.The role of endoscopy in subepithelial lesions of the GI tract. American Society for Gastrointestinal
Endoscopy.2017



Métodos diagnósticos

- Ecoendoscopia : 

• Indicado para avaliar a topografia das lesões subepiteliais e 
características específicas ;

• Indicado em lesões subepiteliais > 1cm e biópsias em > 2cm ;

• Melhor que RNM e TC para diagnosticar lesões < 2cm;

• Permite avaliar de acometimento linfonodal;

Faulx,LA. et al.The role of endoscopy in subepithelial lesions of the GI tract. American Society for Gastrointestinal
Endoscopy.2017





Imagem com ecotextura hipoecogênica, heterogênea, conformação ovalada, contornos regulares e limites 
definidos, medindo 26,8 – 16,4 mm, inserida na camada muscular própria e com reforço vascular ao doppler





Realizada a punção ecoguiada com agulha fina ( FNB, 22G, Acquire, capilaridade e vácuo 10 ml)



Ausência de imagens compatíveis com linfonodomegalias nas cadeias perilesionais, celíacas, hilar 
hepática e esplênica



De acordo com as alterações da ecoendoscopia apresentadas, são 
hipóteses diagnósticas, EXCETO : 

- GIST 

- Lipoma

- Tumor glômico

- Leiomioma

- Schwannoma
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Alterações na EUS

Camada de origem Ecogênicidade
Características 

especificas 

Kida, M. et al. Endoscopic ultrasonography diagnosis of subepithelial lesions.Digestive Endoscopy 2017
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No caso apresentado : 

Resultado da punção aspirativa por agulha fina (PAAF):
- Citologia positiva para células neoplásicas
- Achados citomorfológicos associados ao exame imunocitoquímico

favorecem o diagnostico de tumor glômico

Complementação com imunohistoquímica : 
- Actina de músculo liso (+) 
- Vimentina (+)
- Caldesmon (+)
- Colágeno tipo IV (+)
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De acordo com as alterações da EUS qual a próxima conduta ?

- Conduta expectante 

- Mucosectomia

- ESD 

- Ressecção de espessura total 

- Encaminhamento para tratamento cirúrgico 
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Lesão subepitelial

Lesão intramural Lesão de 4° camada 

Citologia positiva para 
células neoplásicas 

Sintomático 

Tamanho entre 2 – 4 cm  

Tratamento cirúrgico  





Realizada tatuagem endoscópica em segmento proximal a lesão subepitelial com Tinta 
Nanquin - 1 ml após confecção de bolha com soro fisiológico 0,9 %













Resultado do produto de gastrectomia :

-Tumor glômico gástrico de 2,8cm localizada nas camadas muscular 
própria e subserosa gástrica

-Índice mitótico 0/ Ausência de atipia significativa 

-Margens cirúrgicas livres

-Deposição de pigmento na camada submucosa e lâmina própria 
compatível com tatuagem 



Endoscopia de controle após 6 meses da cirurgia



Tumor glômico gástrico 

- Neoplasia benigna de células mesenquimais bem diferenciadas

- São lesões raras e resultantes da camada intramuscular

- ENDOSCOPIA → lesão subepitelial única em antro/piloro

- ECOENDOSCOPIA → padrões variados de ecogenicidade e se origina basicamente na 4 °camada

- O achado mais característico é o padrão hipervascular na ecoendoscopia ou tomografia 
computadorizada

- O diagnóstico histológico depende da coloração imuno-histoquímica, como α-actina de músculo 
liso (SMA) (+), vimentina (+), laminina (+), CD34 (raramente) e c-kit (-)

- Embora o tumor glômico gástrico seja geralmente benigno, o comportamento maligno não pode 
ser excluído e requer uma abordagem multidisciplinar 



Tumor glômico

Word J Gastroenterol. Sep 28, 2010

A: O ultrassom endoscópico
mostra uma massa sólida
originando-se da camada
superficial da própria
musculatura. 

B: A massa se apresenta como
uma lesão redonda hipoecóica
com ecogenicidade homogênea. 

C: O exame microscópico mostra
numerosos espaços vasculares
dilatados e de paredes finas
circundados por células glômicas
uniformes

A: Tumor glômico localizado 
na muscular do estômago 

B: Aglomerados de células 
tumorais redondas e 
uniformes em torno dos 
vasos sanguíneos dilatados 

C: Células tumorais positivas 
para actina de músculo liso 
(coloração 
imunohistoquímica × 200).




