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Incidência - Homem = Mulher

Representam apenas 2-3% de todos os tumores do trato gastrointestinal.

Clinicamente, podem apresentar:

 Dor ou distensão abdominal

 Hemorragia digestiva

 Anemia sem causa conhecida

Entre a 60 e 70% dos GISTs localizam-se no estômago, 30% no intestino e <5% noutras localizações.

A obstrução intestinal é rara, mesmo nos tumores que atingem dimensões consideráveis, dado o seu

crescimento predominantemente exofítico e muitas vezes cavitado.

Cerca de 20-30% dos GISTs são malignos na apresentação, sendo o tamanho do tumor o fator

preditivo positivo com maior capacidade de inferior a malignidade do tumor. Tumores com mais de

5cm são geralmente malignos. Vários patologistas consideram que todos os GISTs eventualmente se

tornarão malignos, pelo que nunca devem ser tratados como benignos mas sim “de baixo potencial

de malignidade”.

CONCLUSÃO - Os tumores GIST podem ter várias formas de apresentação consoante a sua origem.

As características imagiológicas visualizadas em TC podem orientar o radiologista para o

diagnóstico, ajudar a caracterizá-los e avaliar a existência ou não de doença metastática.

INTRODUÇÃO - Os tumores do estroma gastrointestinal (GIST) são os tumores de origem

mesenquimatosa mais comuns no trato GI. Caracterizam-se por expressar um recetor para o fator de

crescimento da tirosina-cínase, também conhecido por CD117. Este leva a um crescimento não

controlado do tumor sendo as suas células resistentes à apoptose. Embora tenham sido, numa

perspetiva histórica, associados aos leiomiosarcomas dadas as suas semelhanças na microscopia

ótica, a descoberta do gene kit (responsável pela codificação do CD117) permitiu diferenciar os

GIST de todos os outros tumores mesenquimatosos.

A Tomografia Computorizada (TC) é útil tanto no diagnóstico como na avaliação da sua extensão,

invasão e na pesquisa de doença metastática.

Lâmina de histologia (coloração H&E) que mostra várias células 

fusiformes, em tudo semelhante a um tumor de músculo liso.

Num contexto clínico apropriado, a positividade para o CD117 

(coloração acastanhada)é diagnóstica de um GIST.

GIST na dependência da parede gástrica, 

com componente tanto intraluminal como 

extra-gástrico.

GISTs de pequenas dimensões podem muitas 

vezes realçar fortemente e de forma 

homogénea.

Atingem muitas vezes grandes dimensões, 

porém, na maior parte das vezes, sem causar 

obstrução do trato GI.

Embora predominantemente exofíticos, 

podem mostrar componente intra-luminal em 

cerca de 35% dos casos.

Sinal de Torricelli-Bernouilli
Presença de ar em posição não-dependente 

ou contraste oral no interior da massa, 

traduzindo ulceração (até 50% dos GISTs).

Os GISTs têm tendência para crescimento exofítico com realce heterogéneo após contraste iodado 

intravenoso. 

Os tumores GIST raramente invadirem estruturas vasculares, quer arteriais quer venosas, mesmo quando

se encontram na sua proximidade, assim como não possuem disseminação linfática. O diagnóstico de

GIST não deve ser colocado num doente com linfadenopatia associada.

A componente intraluminal do tumor 

provocava uma imagem de subtração no 

estudo por fluoroscopia. 
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