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Você já ouviu falar sobre GIST?
GIST - Tumor Estromal Gastrointestinal é um tipo de câncer raro e pertence à família dos
sarcomas de partes moles. Dos quase 60 tipos, ele é o que mais acomete o sistema digestivo.
Devido à sua especificidade e forma de tratamento diferenciada o GIST se destaca dos demais.
Entenda.

Existem sinais e sintomas?

Qual médico devo procurar?

A maioria dos GIST ocorre no
estômago ou intestino delgado. Esse
tipo de tumor pode ser assintomático
ou demonstrar uma série de sinais e
ser confundido com outras doenças.
Confira.

O Dr. Túlio Pfifer, Oncologista explica
que a qualquer sinal de alteração no
sistema digestivo é importante que
procure um clínico geral ou um
gastroenterologista para que ele possa
avaliar e investigar os sintomas.

Como é feito o diagnóstico?
Tumores estromais gastro intestinais
(GIST) são detectados em função dos
sintomas ou durante a realização de
exames para diagnóstico de outras
patologias. Havendo indícios de GIST, o
médico fará diversos exames para a
confirmação. Veja.

Pergunte para seu
médico!

Elaboramos diversas
sugestões de perguntas para
que você se prepare para
sua consulta. Alguns pontos
são muito importantes e não
podem ser deixados de lado!
Pegue papel e caneta e faça
suas anotações.

Quais são os tratamentos
disponíveis?

Na maioria das vezes, as medidas
terapêuticas consistem em uma
abordagem multidisciplinar. Além da
cirurgia para retirada do tumor,
também é preciso um tratamento
sistêmico. Entenda.

Estilo de vida após o
GIST

Ter um tumor
gastrointestinal (GIST), pode
mudar um pouco a sua vida.
Mas, para que isso não afete
tanto a sua rotina, faça
escolhas saudáveis, sinta-se
bem e encare a vida de uma
nova forma. Confira nossas
dicas.

O que esperar do
futuro?

É importante que os
pacientes com GIST, sejam
otimistas, pois existem
diversas pesquisas clínicas
voltadas para melhorar e
aprimorar o tratamento do
câncer e isso proporcionará
melhor qualidade de vida.

Veja mais
Programa de Apoio ao Paciente com Câncer - PAP Se você enfrenta algum problema,
tem dúvidas, quer fazer uma denúncia ou simplesmente desabafar, entre em contato
com a gente 0800 773 1666.
Aprendendo com você Se você é um paciente com câncer ou familiar compartilhe
sua história com a gente. Saiba como.
De paciente para paciente Uma página destinada à você paciente com câncer, com
dicas para que possa viver melhor. Conheça.

