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Paciente do sexo feminino com 35 anos. Queixa de distensão abdominal pós-prandial e eructações. Nega
alteração do habito intestinal. Fez tratamento para dispepsia sem melhora.
Nega comorbidades ou cirurgias prévias. Na história familiar, relata que o pai apresentava bastante dor
epigástrica, dificuldade para se alimentar, perdeu bastante peso e faleceu aos 39 anos de uma doença não
definida.
Foi submetida a uma endoscopia com o achado abaixo:

Realizadas biópsias gástricas que revelaram gastrite crônica inativa com leve infiltrado linfocítico.
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Na imagem endoscópica é possível visualizar uma área focal de pregas espessadas e irregulares na grande
curvatura do corpo gástrico médio, com redução da expansibilidade somete naquela área. O corpo
proximal e distal apresentam aspecto normal. A paciente não tem sintomas de diarréia ou doença
disabsoritiva. O óbito do pai por uma doença consumptiva abdominal com 39 anos de idade é sugestiva
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de uma doença neoplásica.
Esses achados sugerem o diagnóstico de adenocarcinoma gástrico, muito provavelmente do tipo difuso.
Para confirmar este diagnóstico a realização de ecoendocopia com punção da parede e TC ou RNM são as
melhores opções. Esta paciente realizou uma RNM e uma ecoendoscopia com punção confirmando o
diagnóstico de adenocarcinoma gástrico do tipo difuso com células em anel de sinete.

Em relação às outras opções:
A doença de Menetrier costuma ter acometimento difuso do fundo e corpo do estômago com aumento da
produção de muco, hipocloridria e hipoalbuminemia.
O GIST não causa redução da expansibilidade e tende a se apresentar como uma lesão elevada regular,
com preservação da mucosa que o recobre.
A síndrome de Cronkhite-Canada é uma polipose e pode causar uma hipertrofia da mucosa devido ao
grande número de pólipos coalescentes. Na avaliação endoscopica se identifica uma grande
irregularidade da mucosa.
Na compressão extrínseca não existe hipertrofia das pregas. Nota-se um abaulamento, com mucosa
normal e alteração o tamanho e posição à mudança do decúbito do paciente.
Hipertrofia de Pregas Gástricas
A hipertrofia das pregas gástricas não é um achado incomum em exames de imagem ou endoscopia. Esta
é uma condição complexa que requer uma abordagem sistemática com correlação entre os achados
clínicos, laboratoriais, radiológicos e histológicos para se chegar a um diagnóstico final.
As várias possibilidades de diagnósticos diferenciais fazem com que o diagnóstico final seja um desafio.
Diagnóstico diferencial de Pregas Gástricas Hipertróficas

Ref: Argawala R. Thickened gastric folds. Approach. Jor Dig End. 2018.

As biópsias com pinça não conseguem uma amostra profunda o suficiente e outros métodos de aquisição
de tecido geralmente são necessários. A ecoendoscoia com punção é uma boa opção e ajuda bastante na
diferenciação entre lesões benignas e malignas.
Na tabela abaixo os achados sugestivos de malignidade na ecoendoscopia.
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