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 Introdução

   
•  Ganglioneuroma é um tumor benigno, raro, de origem das células

ganglionares simpáticas do sistema neuroendócrino. Sua principal
localização é no mediastino posterior, seguido pelo retroperitônio.

 
•  A maioria dos pacientes acometidos é assintomática e, portanto, o

diagnóstico geralmente acontece incidentalmente. Contudo, em
alguns casos, alguns sinais e sintomas podem estar presentes, como
dor abdominal, massa palpável e sudorese, a depender do volume, da
relação com as estruturas adjacentes e da liberação de substâncias
vasoativas.

 



Carregando…

 

 Introdução

   A relevância desse trabalho é a raridade do caso,
bem como sua devida caracterização através dos
métodos de imagem e apresentação de seus principais
diagnósticos diferenciais.
 



 

 Apresentação do caso

   
 
• Paciente de 29 anos, do sexo feminino, com síndrome dispéptica,

submetida à Ultrassonografia de abdome para pesquisa de colelitíase.
 
 
•  Ao exame físico o abdome encontrava-se indolor à palpação

superficial e profunda, sem evidência de massa.
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 Ultrassonografia
• Encontrada imagem ovalada, heterogênea, localizada na topografia do hilo hepático,

bem definida, porém lobulada, medindo 9,98 x 7,9 x 8,45 cm.

Figura 1. Colelítiase.

Figura 2. Imagem heterôgenea na topografia do hilo
hepático.



 

 

TC
- Sem contraste:

Fig 3 e 4: Imagem no plano axial, demostrando lesão expansiva retroperitoneal à direita,
com densidade intermediária (35UH), bem delimitada, lobulada medindo 12,0 x 9,3 x 9,5
cm (AP x T x L).



 

 TC

- Com contraste: fase arterial.

•Fig 5 e 6: Imagem no plano axial, demostrando lesão expansiva retroperitoneal anterior a
primeira porção do duodenal e da veia porta.



 

 TC

- Com contraste: fase arterial.

•Fig 7: Imagem no plano coronal,
demostrando lesão expansiva
retroperitoneal anterior a primeira porção
do duodenal e da veia porta.

•Fig 8: Imagem no plano sagital,
demostrando lesão expansiva
retroperitoneal anterior ao rim
direito.



 

 TC

- Com contraste: fase portal.

Fig 9 e 10: Imagem no plano axial, demostrando lesão expansiva retroperitoneal à direita.



 

 TC

- Com contraste: fase excretora.

Fig 11 e 12: Imagem no plano axial, demostrando lesão expansiva retroperitoneal à direita.
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 Discussão

• GANGLIONEUROMA



 

 Discussão

• Os tumores neurogênicos são classificados de acordo com sua
origem, sendo provenientes das células ganglionares, do sistema
paragangliônico e da bainha neural:



 

 Discussão

• O Ganglioneuroma retroperitoneal é um tumor
benigno, raro, apresentam-se como massas ovais ou
lobuladas tipicamente bem definidas, que tendem a
circundar vasos sanguíneos maiores com pouco ou
nenhum estreitamento luminal.

 
• Geralmente não resultam em alterações ósseas e

raramente se estendem para os forames neurais.
 



 

 

• Faixa etária: primeira à quinta década de vida

Ganglioneuroma

• Localização: Mediastino (39% a 43%);
 
Retroperitônio (32 a 52%);
 
Pescoço e pelve (8% a 9%).

• Relação:  1,5M:1H.

• QC:
• Assintomática (maioria);
▪  Dor abdominal;
▪ Massa palpável;
▪ Sudorese, palpitações, diarréia.



 

 

• Diagnósticos diferenciais:
 

• Ganglioneuroblastoma
• Neuroblastoma
• Linfangioma

Discussão



 

 Discussão



 

 Discussão



 

 Discussão

• O tratamento consiste na exérese cirúrgica completa
com margens de segurança. Após a ressecção o
prognóstico é excelente e a recorrência rara, mas um
acompanhamento radiológico periódico é
recomendado.
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