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BENEFÍCIO DA INTEVENÇÃO CIRÚRGICA 

COM A PROGRESSÃO DA DOENÇA EM 

PACIENTE COM NIEMANN-PICK TIPO C 

Introdução:  

A Doença de Niemann-Pick (DNP) é hereditária, rara e 

considerada uma doença generalizada e grave. Os 

sintomas devem-se ao acúmulo de macrófagos 

repletos de lipídios e vacuolizados, em vários órgãos, 

como baço, sistema nervoso. A cirurgia de 

fundoplicatura visa melhora da doença do refluxo, e 

associada a gastrostomia permite alimentação 

complementar, deslocamento do estômago e redução 

da compressão do pulmão esquerdo, trazendo 

inúmeros benefícios para a paciente.  

Relato de Caso:  

ARM paciente sexo feminino, quatro anos, nascida 

prematura, icterícia neonatal, necessitou 

fototerapia, por 12 dias, sem resposta adequada, com 

dificuldade de ganho de peso e de sugar, 

esplenomegalia, hirsutismo. Fez estudo do DNA e 

biópsia em que permitiu diagnosticar Niemann Pick 

pela presença de mutação genética e alterações 

moleculares. Desenvolveu-se normalmente até 1 ano, 

quando ocorreu plaquetopenia e anemia. Até dois 

anos expressava verbalmente, mudando o curso da 

doença após quadro de mononucleose em que teve 

regressão motora e verbal.  Aos três anos, com peso 

de 11 Kg,  apresentou três episódios de pneumonia. 

Demonstrou progressão da doença afetando a via 

respiratória, com quatro anos, apresentando disfagia, 

dispneia ao se alimentar e afasia.  

Métodos: 

Durante o procedimento foi observado  

hepatoesplenomegalia, que é justificada por ser o 

baço o local de  acúmulo de macrófagos espumosos 

com substâncias (esfingomielina), produzidas pela 

doença.  

 

A esplenomegalia pode causar compressão do 

pulmão esquerdo, restrição a ventilação e 

deslocamento do estômago, com consequente piora 

do refluxo gastresofágico. Porém, não é indicada, 

devido a importância do baço para degradação dos 

macrófagos espumosos, impedindo a impregnação 

no SNC e a progressão da doença. 

 

A paciente evoluiu sem intercorrências pós-

operatórias. Após 12 dias foi possível observar 

melhora do padrão do sono, bem como  da 

regurgitação pós alimentação e, posteriormente, 

dos sintomas respiratórios e ganho de peso.  

 

As informações apresentadas neste trabalho foram 

obtidas após acompanhamento do caso, revisão do 

prontuário e revisão da literatura. 

 

Conclusão: 

A Doença de Niemann Pick tipo C é progressiva e é 

importante o acompanhamento sequencial do 

quadro. Foi perceptível a importância da 

fundoplicatura videolaparoscópica , associado a 

gastrostomia, com redução dos episódios de 

pneumonia, ganho de peso  e melhora da qualidade 

de vida da paciente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contato: angeladiasmacedo19@gmail.com 

Objetivo:  

Relatar um caso de Doença de Niemann- Pick tipo C, 

com alteração de Sistema Nervoso, ocasionando 

perda motora, fala e alterações da sucção e 

deglutição necessitando de intervenção cirúrgica.  

Resultados: 
Para correção do refluxo gastroesofágico, a criança 

foi submetida a fundoplicatura videolaparoscópica e 

devido a progressiva dificuldade de sucção e 

deglutição, a gastrostomia foi indicada para 

alimentação complementar a via oral, porque a 

criança estava desnutrida.  
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