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• Pólipos são protuberâncias com projeção da mucosa para o

lúmen do trato digestivo, os quais comumente possuem

caráter benigno.

• Podem ser únicos ou múltiplos, em forma de síndromes

hereditárias ou não e neoplásicos ou não neoplásicos.

• Manifestações variadas, desde casos assintomáticos até dor

abdominal recorrente, hemorragia digestiva baixa e, mais

raramente, como uma enteropatia perdedora de proteínas.

• Os pólipos juvenis aparecem em alta porcentagem como

únicos, além disso, os pacientes habitualmente apresentam

uma hereditariedade.

Analisar as variáveis clínicas e cirúrgicas da polipose juvenil

colônica não hereditária, ilustrando através da apresentação de

um caso.

• Paciente sexo feminino, 6 anos, apresentou estado de

desnutrição grave (pesando apenas 10 kg), febre, hemorragia

digestiva baixa que exigia transfusão maciça de sangue.

• Associado a cólicas abdominais que ocorriam mais de uma

vez por dia e enteropatia perdedora de proteínas.

• Alega não possuir histórico familiar importante.

• Internação em terapia intensiva por um mês, ocorrendo

apenas desaparecimento da febre.

• Colectomia subtotal, respeitando o reto, com

ileoproctostomia ponta-a-ponta em dois planos.

• Anatomopatológico evidencia pólipos juvenis sem displasia

epitelial.

• Manejo terapêutico dos pólipos juvenis é geralmente a

ressecção endoscópica.

• Quando ocorrem afetando todo o cólon, o tratamento

cirúrgico é preferido.

• As colectomias totais e subtotais podem manter ou

ressecar o reto, e realiza-se as suturas ponta-a-ponta ou

em reservatórios.

• No caso: optou-se por respeitar o reto e realizar uma

colectomia subtotal com ileoproctostomia ponta-a-ponta

em dois planos, com posterior excisão endoscópica dos

pólipos retais restantes e acompanhamento clínico.

O caso descrito é bastante raro por se configurar em pólipos

múltiplos associados a uma enteropatia perdedora de

proteínas sem um padrão genético aparente. Entretanto, o

profissional deve possuir em seu arcabouço o conhecimento

de patologias como a evidenciada e ser capaz de eliminar os

possíveis diagnósticos diferenciais.


