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Condições pré-neoplásicas 

 

Gastrite 
atrófica 

 
 

Metaplasia 
intestinal 

Gastrite atrófica ligeira a moderada apenas no antro, sem 
metaplasia intestinal 

Sem necessidade de 
follow-up endoscópico 

Metaplasia intestinal localizada apenas no antro ou apenas no 
corpo, SEM antecedentes familiares de cancro gástrico, 

metaplasia intestinal incompleta ou infeção a H. pylori persistente 

Sem necessidade de 
follow-up endoscópico 

Metaplasia intestinal apenas no antro ou apenas no corpo, COM 
antecedentes familiares de cancro gástrico, metaplasia intestinal 

incompleta ou infeção a H. pylori persistente 

Repetir EDA a cada 3 
anos (preferencialmente 
cromoendoscopia de alta 

definição com biópsias 
guiadas de áreas 

irregulares) 

Gastrite atrófica ou metaplasia intestinal severa ou extensa 
(localização quer no antro quer no corpo), SEM antecedentes 

familiares de cancro gástrico 

Repetir EDA a cada 3 
anos (preferencialmente 
cromoendoscopia de alta 

definição com biópsias 
guiadas de áreas 

irregulares) 

Gastrite atrófica ou metaplasia intestinal severa ou extensa 
(localização quer no antro quer no corpo), COM antecedentes 

familiares de cancro gástrico 

Repetir EDA a cada 1 ou 
2 anos 

Displasia 

Reavaliação endoscópica 
IMEDIATA com 

cromoendoscopia de alta 
definição em centro de 

referência / REFERENCIAR 

Sem lesão 
endoscopicamente 

visível 

Displasia de 
baixo grau 

Cromoendoscopia de 
alta definição < 12 meses 

Displasia de 
alto grau 

Cromoendoscopia de 
alta definição < 6 meses 

Lesão 
endoscopicamente 

visível 

Resseção 
endoscópica 

EDA a cada ano com 
cromoendoscopia de alta 

definição com biópsias 
guiadas de áreas 

irregulares 
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Pólipos gástricos 

 

  Etiologia Abordagem Vigilância 

Pólipos 
hiperplásicos 

Gastrite atrófica 
crónica; Infeção H. 

pylori; Anemia 
perniciosa; Gastrite 
erosiva ou química  
(erosões/úlceras, 

gastroenterostomias) 

Polipectomia se diâmetro 
≥0.5-1cm ou sintomáticos 

ou displasia 
Biópsias da mucosa 

envolvente 
Pesquisar H. pylori 

 
EDA de vigilância dentro de 1 

ano 
 

Pólipos das 
glândulas 
fúndicas 

 
IBP a longo prazo; 

Síndrome de polipose 
familiar 

Biópsia do(s) mais 
representativo(s) 

Inspeção cuidadosa dos 
restantes pólipos 

Polipectomia apenas se ≥1 
cm, ulcerados ou 

localizados no antro 

Esporádicos 
Sem 

displasia 

Não necessita de 
vigilância 

Síndrome 
de polipose 

familiar 
(>20, idade 

jovem, 
antro) 

Vigilância 
endoscópica 

regular (a cada 2 
anos) 

Adenomas 
gástricos 

 

Gastrite atrófica 
crónica 

 

Polipectomia está sempre 
indicada 

(independentemente das 
dimensões) 

Biópsias da mucosa 
envolvente 

Pesquisar H. pylori 

Se remoção 
incompleta/displasia de alto 

grau: EDA de vigilância dentro 
de 6 meses 

 
Restantes casos:  EDA de 

vigilância 1 ano após ressecção 
do adenoma 

 
Se alto risco de cancro gástrico 

(atrofia severa e/ou extensa, 
metaplasia intestinal, migrantes 

de áreas endémicas de cancro 
gástrico, história familiar de 
cancro gástrico): vigilância 

indefinidamente (EDA a cada 3-
5 anos) 

Tumores 
neuro-

endócrinos 
(carcinóides) 

Hipergastrinémia (tipos 
1 e 2); Esporádicos 

(tipo 3) 

Polipectomia: tipo 1 e 2 
com ≤2 cm 

Gastrectomia: tipo 3 

EDA a cada 6 a 12 meses nos 
primeiros 3 anos e depois 

anualmente 

Pólipo 
fibroide 

inflamatório 
Desconhecida 

Polipectomia se 
sintomáticos 

A vigilância não está indicada 
uma vez que têm um baixo 

potencial maligno e, se 
removidos, tipicamente não 

recorrem. 
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