
CONCLUSÃO

A linite plástica gástrica apresenta desafios no diagnóstico, pela falta de 

sinais característicos na endoscopia, bem como na obtenção de fragmen-

tos adequados pela biópsia convencional endoscópica. As opções de tra-

tamento incluem a ressecção cirúrgica, nos casos de doença localizada, a 

quimioterapia e a radioterapia. Devido à alta incidência de envolvimento 

peritoneal e de linfonodos distantes, a cirurgia curativa costuma ser feita 

em apenas 20% a 25% dos casos. Por causa da frequente carcinomatose 

peritoneal, da invasão linfática e da extensão para os órgãos vizinhos, o 

prognóstico dessa neoplasia é considerado muito ruim, com relatos de 

taxa de sobrevida em cinco anos de 10% a 20%.
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Deficiência de insulina

SAID

Legendas:

DHGNA: doença hepática gordurosa não alcoólica

DI: deficiência de insulina

GAD: anticorpos contra a descarboxilase do ácido glutâmico, na sigla em inglês

IMC: índice de massa corporal

IRC: insuficiência renal crônica

LADA: diabetes autoimune latente do adulto, na sigla em inglês

MARD: diabetes leve relacionado à idade, na sigla em inglês

MOD: diabetes leve relacionado à obesidade, na sigla em inglês

RI: resistência à insulina

SAID: diabetes autoimune grave, na sigla em inglês

SIDD: diabetes com grave deficiência de insulina, na sigla em inglês

SIRD: diabetes com grave resistência à insulina, na sigla em inglês

Adaptado de: Ahlqvist E, et al. Novel subgroups of adult-onset diabetes and 

their association with outcomes: a data-driven cluster analysis of six variables. 
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A etiologia do câncer gástrico é multifatorial 

e resulta da combinação de fatores ambien-

tais, como a infecção pelo H. pylori, envol-

vida especialmente no câncer gástrico tipo 

intestinal, fatores comportamentais, como 

tabagismo e dieta, e fatores genéticos.

A agregação familiar desses fatores 

ocorre em cerca de 10% dos casos e o risco 

de um indivíduo apresentar essa neoplasia 

se eleva de duas a três vezes se houver pa-

rente de primeiro grau com qualquer tipo 

desse tumor. Cerca de 1% a 3% dos casos 

associam-se com a síndrome hereditária de 

câncer gástrico difuso, levando a um risco 

aumentado de desenvolvimento do câncer 

gástrico do tipo difuso e também do câncer 

de mama do tipo lobular. A suscetibilidade 

conferida pelo gene CDH1 é considerada a 

mais importante no tumor gástrico, a ponto 

de mutações nesse gene estarem presentes 

em cerca de 30% das famílias sindrômicas.

O câncer gástrico também pode ocor-

rer como parte do espectro de tumores 

de outras síndromes hereditárias, como 

as de Lynch, Peutz-Jeghers, Li-Fraumeni e

Cowden, a polipose adenomatosa familiar e 

a síndrome de polipose juvenil. O risco de 

neoplasia gástrica relacionada com essas 

condições varia e depende da população 

estudada.

O painel para o diagnóstico de câncer 

gástrico hereditário está indicado para con-

firmação do diagnóstico dessa doença em 

indivíduos com história pessoal ou familiar 

de polipose e/ou câncer gastrointestinal, 

tendo seus resultados analisados dentro de 

um processo de aconselhamento genético. 

Feito por meio do sequenciamento de nova 

geração (NGS), o exame estuda simultanea-

mente 19 genes, incluindo genes com riscos 

relativos associados bem definidos, como 

o CDH1, genes associados a outras síndro-

mes de câncer hereditário, como Lynch e 

Li-Fraumeni, e também genes de penetrân-

cia moderada, com associação causal mais 

fraca ou pouco estudada. No total, a análise 

abrange os genes APC, ATM, BLM, BMPR1A, 

BRCA1, BRCA2, CDH1, EPCAM, KIT, MLH1, 

MSH2, MSH6, MUTYH, NF1, PDGFRA, PMS2, 

SMAD4, STK11 e TP53.
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Estudo 

histológico 

mostra células 

em anel 

de sinete, 

características 

da linite plástica 

gástrica.

Quando o câncer gástrico 
é herdado

nando um aspecto rígido ao órgão. Na histologia, a seu turno, observam-

-se células do tipo gástrico que, em geral, não formam glân dulas, em 

grande parte distribuí das no estroma fibroso, infiltrando-se individual-

mente ou formando pequenos aglomerados. Com fre quência, a mucosa 

gástrica é poupada da invasão maligna, porém pode conter ulceração. 

Observa-se aumento do tecido conjuntivo, com fibrose submucosa as-

sociada à proliferação de células em anel de sinete e hipertrofia da mus-

cular própria. Pode haver ainda marcada reação desmoplásica.
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