
Laudo histopatológico com descrição de
metaplasia intestinal em biópsia gástrica

Investigue presença de H. pylori (se necessário por
outros métodos) e trate, se positivo

Caracterize o tipo de metaplasia encontrada e sua extensão 

Metaplasia do tipo incompleta e/ou extensa*

Sim ou ignorado Não

Endoscopia com biópsias múltiplas
ou determinação dos níveis de

pepsinogênios séricos em um ano

Endoscopia com biópsias múltiplas
a cada três anos caso persistam

metaplasia inclompleta e/ou
metaplasia extensa ou atrofia intensa**

Seguimento não necessário

Algoritmo proposto por Pelayo Correa para seguimento de pacientes com metaplasia intestinal

* Metaplasia extensa: aquela que acomete, no mínimo, duas localizações no estômago ou é moderada
ou intensa em mais de um fragmento de biópsia
** Atrofia extensa: nível sérico de pepsinogênio I (PGI) <70 g/l e relação PGI/PGII <3 µ

Seguimento dos pacientes com metaplasia intestinal

Para trabalhar conosco, envie o C.V. para camara.tecnica@gastroendo.com.br.
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Sistema OLGA para estadiamento das gastrites

OLGA: Operative Link on Gastritis Assessment
Atrofia: perda de glândulas apropriadas (com ou sem mataplasia). Atrofia é graduada em dois diferentes compartimentos gástricos:
mucosa antral e mucosa oxíntica (corpo e fundo gástricos) em escala de 0 a 3, de acordo com a escala visual analógica do Sistema Sydney
de Classificação das Gastrites, atualizado em Houston.
O estadiamento resulta da combinação de alterações atróficas encontradas em ambos os compartimentos.
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