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INTRODUÇÃO: Tumores gastrointestinais (GISTs) são tumores mesenquimais mais comuns do 
trato gastrointestinal, que podem cursar com metástase quando são malignos, sendo estas 
metástases extremamente incomuns. OBJETIVO: Descrever a manifestação cutânea de um tumor 
estromal gastrointestinal na pele da mão de um paciente e discorrer sobre tal manifestação. 
MÉTODOS: Revisão bibliográfica, coleta de material a partir de prontuário e revisão de acervo 
pessoal de fotografias. DISCUSSÃO: Os tumores estromais gastrointestinais (GISTs) são os 
tumores mesenquimais mais comuns do trato gastrointestinal e que acometem pessoas abaixo 
dos 50 anos de idade. Acometem frequentemente o estômago, o intestino delgado e menos 
frequentemente o cólon e o reto. Apenas 20 a 25% dos GISTs gástricos são malignos para 40 a 
50% dos GISTs de intestino delgado. Quando malignos podem metastatizar para o fígado, e muito 
raramente para sítios extra-abdominais, como a pele, podendo ser a metástase manifestada em 
até 15 anos após uma cirurgia primária para a retirada desse tipo de tumor. Em um estudo 
realizado com 1765 pacientes, apenas 5 apresentam metástase para a pele, o que equivale a 
menos de 0.003% dos casos, demostrando a raridade do quadro. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Estudos e acompanhamento de um paciente diagnosticado com GIST são importantes e 
necessários para avaliar a evolução do quadro clínico e prognóstico do paciente, de modo que 
assim possa se prevenir lesões em sítios extra-abdominais e ao mesmo tempo garantir a melhor 
sobrevida do paciente. 
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