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Paciente do sexo masculino, 41 anos, com história de diarreia crônica, foi submetido à endoscopia
digestiva alta em investigação, sendo observada a seguinte imagem na segunda porção duodenal:
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Todas as patologias acima podem cursar com atrofia vilositária e apresentar aspecto endoscópico similar
ao observado. Para a confirmação diagnóstica, é necessário realizar investigação clínica direcionada e
biópsias duodenais.
A doença celíaca acomete o intestino delgado, caracterizando-se por inflamação mucosa, atrofia
vilositária e hiperplasia de criptas que ocorrem após exposição da mucosa a dieta com glúten e que
apresenta melhora após sua retirada da dieta. Na sua confirmação diagnóstica é necessária avaliação
sorológica com solicitação de anticorpos como anti transglutaminase tecidual, anti endomísio e anti
gliadina, dosagem de imunoglobulinas e realização de biópsias que evidenciam linfocitose intraepitelial e
atrofia de vilos.
O espru tropical é uma doença diarreica crônica, possivelmente de origem infecciosa, que envolve o
intestino delgado e se caracteriza pela má absorção de nutrientes, especialmente o ácido fólico e vitamina
B12. Deve ser suspeitada em pacientes com diarreia crônica com história de viagem recente a locais onde
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o espru é descrito, entre eles os países do Caribe, sul da Índia e sudoeste da Ásia. Investigação cuidadosa,
com estudo das fezes, parasitológicos e testes sorológicos, deve ser realizada para a exclusão de outras
entidades. Os achados histológicos mais comuns são criptas alongadas, apagamento de vilos e aumento de
células inflamatórias na lâmina própria.
Doença de Crohn é uma das causas mais comuns de atrofia vilositária. Caracteriza-se por quadros de
diarreia com muco e sangue, perda de peso, dor e distensão abdominal, elevação de marcadores
inflamatórios séricos e os exames endoscópicos habitualmente apresentarão quadros inflamatórios
associados à hiperemia, úlceras e mesmo estenoses em variados segmentos do trato digestivo.
A enteropatia autoimune é uma doença rara caracterizada por diarreia crônica refratária, má absorção e
atrofia vilositária. Mais comum em crianças, os pacientes com enteropatia autoimune frequentemente
apresentam outras condições de autoimunidade associada. Entre os achados de exames, cita-se a
identificação de anticorpos anti enterócito. Além dos achados de atrofia vilositária nas biópsias, é descrito
de forma distinta nessa patologia a presença potencial de abscesso de cripta, linfocitose menos
proeminente (< 40 linfócitos por 100 células epiteliais) do que a evidenciada na doença celíaca e presença
de corpo apoptóticos no epitélio da cripta.
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