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• ID: P.T.O., 67 anos, masculino, oriental, casado, engenheiro naval

aposentado, natural de Bastos – SP, procedente de São Sebastião -

SP.

• HPMA: Queixa dispéptica, com empachamento pós prandial,

eructações e flatulência frequentes, nega dor abdominal. Refere

perda ponderal de cerca de 10 quilos desde viagem à Angola, há

cerca de 4 anos. Encaminhado devido investigação de anemia não

especificada.

• AP: Diabetes Mellitus tipo 2 em uso de Metformina 1g/dia, ex-

tabagista (10 anos/maço).



• Exame físico:

Bom estado geral, descorado (++/4+), hidratado, anictérico, acianótico,

afebril.

Aparelhos cardiovascular e respiratório – sem alterações.

Abdome – plano, sem cicatrizes ou abalamentos, simétrico, RHA

presente normal, flácido, indolor a palpação superficial e profunda.



• Exames externos:

• Hb 8,6 g/dl, leucócitos 9.130/mm3, plaquetas 362.000/mm3, PCR

57,2 (VR < 5).

• TC de abdome :

• Espessamento pré-pilórico de 1,7 cm por provável úlcera

que mede 6,3 cm.

• Fígado com imagens hipodensas subcentimétricas nos

segmentos II e VII.

• Linfonodos aumentados no ligamento hepatogástrico com até

1,1 cm.

• Linfonodomegalia retroperitoneal e periaortocaval.



• Exames externos:

• EDA:

• Estômago deformado.

• Em parede posterior e grande curvatura desde corpo

proximal até o antro presença de extensa lesão de aspecto

úlceroinfiltrativo, endurecida e friável.

• Exame anatomopatológico: Hiperplasia foveolar regenerativa.



Quiz

O que fazer?

1. Indicar tratamento cirúrgico.

2. Repetir endoscopia digestiva alta com biópsias.

3. Solicitar videolaparoscopia diagnóstica.

4. Solicitar ecoendoscopia.
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• Exames ACCCC:

• EDA















• EDA:

• Moderada quantidade de resíduo alimentar sólido e estase

gástrica.

• Em incisura angular nota-se lesão ulceroinfiltrativa com limites

mal definidos, bordos irregulares e fundo necrótico, realizadas

biópsias.

• Piloro lateralizado e de difícil transposição.



• Exame anatomopatológico: Exuberante tecido de granulação,

debris fibrinoleucocitários de fundo de lesão ulcerada e mucosa

gástrica com inflamação e focos de metaplasia intestinal. Ausência

de neoplasia na amostra.



• Exames ACCCC:

• Tomografia de abdome











• TC de abdome:

• Lesão infiltrativa irregular pré-pilórica e da pequena curvatura

gástrica, com invasão de toda espessura da parede, espessura

de até 23 mm, provável componente ulcerado.

• Distensão gástrica acentuada, sugerindo estenose na região

antro pilórica.

• Fígado com imagens hipodensas subcentimétricas nos

segmentos II e VII.

• Linfonodos aumentados no ligamento hepatogástrico com até 13

mm.

• Linfonodos periaortocavais proeminentes.



• E agora?

• 2 EDAs com biópsias negativas para malignidade.

• 2 tomografias de abdome evidenciando lesão ulcerada e

linfonomegalias.



Submetido à VLP diagnóstica pela suspeita de neoplasia, sem sinais

de carcinomatose, fígado e demais órgãos também sem sinais de

doença, estômago sem lesões infiltrando serosa.



• Exames ACCCC:

• EDA













• EDA:

• Distensibilidade preservada.

• Grande quantidade de resíduo alimentar sólido e estase gástrica

• Câmara gástrica deformada com retração da pequena curvatura

e rotação.

• Em parede anterior, pequena curvatura e parede posterior do

corpo proximal lesão ulcerada extensa, com cerca de 8 cm,

limites bem definidos, bordos irregulares e fundo de fibrina,

amolecida ao toque da pinça, se estende até incisura angular -

Biópsias com pinça e macro biópsia.

• Piloro desviado, deformado e de difícil penetração, não há sinais

infiltrativos ou de doença neoplásica.



Quiz

Qual hipótese diagnóstica?

1. Úlcera péptica.

2. Neoplasia gástrica.

3. Lesão associada a doença infecciosa.

4. Úlcera medicamentosa.
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• Exame anatomopatológico









Quiz

Qual agente infeccioso associado ao achado?

1. Mycobacterium tuberculosis.

2. Paracoccidioides brasilienses.

3. Sarcina ventriculi.

4. Treponema pallidum.



Quiz

Qual agente infeccioso associado ao achado?

1. Mycobacterium tuberculosis.

2. Paracoccidioides brasilienses.

3. Sarcina ventriculi.
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• Exame anatomopatológico: Ausência de malignidade, presença de

Helicobacter pylori e estruturas basófilas em cubos e tétrades,

compatíveis com cocos do gênero Sarcina.

• Solicitadas colorações histoquímicas para pesquisa de fungos e

B.A.A.R, cujo resultado foi negativo.



Conduta



• Dieta pastosa

• Pantoprazol 40 mg 12/12h contínuo

• Sucrafilm 1 g 8/8h contínuo

• Ciprofloxacino 500 mg 12/12h por 14 dias

• Metronidazol 500 mg 8/8h por 14 dias

• Claritromicina 500 mg 12/12h por 14 dias



• Desfecho:

• Paciente refere melhora da sensação de empachamento.

• Mantém dieta pastosa.

• Nova EDA 4 semanas após fim do tratamento medicamentoso.



• Exames ACCCC:

• EDA

















• EDA:

• Grande quantidade de resíduo alimentar pastoso e estase
gástrica.

• Câmara gástrica deformada com retração da pequena curvatura
e rotação.

• Em parede anterior, pequena curvatura e parede posterior do
corpo proximal lesão ulcerada extensa, com cerca de 6 cm,
limites bem definidos, bordos irregulares, fundo de fibrina e área
elevada granulosa, amolecida ao toque da pinça, se estende até
incisura angular.

• Redução parcial da lesão em relação ao exame anterior e
diminuição da profundidade da úlcera - Biópsias com pinça.

• Piloro desviado, deformado e de difícil penetração, não há sinais
infiltrativos ou de doença neoplásica.



• Exame anatomopatológico:

• Mucosa gástrica ulcerada, com processo inflamatório crônico

severo, em atividade, abundante conteúdo necrótico,

fibrinoleucocitário e tecido de granulação.

• Pesquisa de H. pylori e bactérias do gênero Sarcina negativa.



• Visto que o paciente manteve a dificuldade para esvaziamento

foi indicada avaliação cirúrgica.




