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INTRODUÇÃO:
A Colangite Esclerosante Primária (CEP) é caracterizada por um processo inflamatório crônico, esclerosante e obliterativo
que afeta os ductos biliares intra e/ou extra-hepáticos, ocorrendo principalmente na terceira a quinta décadas de vida. Os
sinais e sintomas de CEP incluem os de obstrução biliar crônica ou intermitente. O diagnóstico precoce é de extrema
importância, pois quadros mais avançados podem evoluir para cirrose biliar, sendo que 7% dos indivíduos com CEP
desenvolvem colangiocarcinoma. Devido ao grau de importância desta patologia no meio médico e à gravidade de suas
implicações à vida do paciente, o objetivo deste trabalho é relatar o caso de um paciente jovem, portador de CEP e
pâncreas divisum, atendido no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), em Passo Fundo (RS).
METODOLOGIA:
Foi realizado relato de caso de paciente portador de colangite esclerosante primária e internado no Hospital São Vicente de
Paulo em Passo Fundo - RS. O relato foi feito com base no acesso ao prontuário médico do paciente, exames laboratoriais
e de imagem.
RESULTADOS E DISCUSSÕES:
Estudos demonstram que há uma leve predominância de CEP no sexo masculino (2:1), o que foi observado no presente
estudo. Além disso, a sintomatologia descrita na literatura também é compatível com quadro de apresentado. No entanto,
há dois fatos intrigantes: a faixa etária acometida e a ausência de doença inflamatória intestinal. Além disso, a literatura
demonstra que pacientes que que recebem o diagnóstico de CEP sem a presença de doença inflamatória intestinal
geralmente são mulheres e recebem o diagnóstico após a quinta década de vida.

CONCLUSÃO:
O quadro apresentado de CEP pode ser considerado como atípico no que diz respeito à faixa etária acometida e à
ausência de doença inflamatória intestinal.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
LONGO, Dan L.; HARRISON, Tinsley Randolph (Coord). Harrison¿s principles of internal medicine. 18th ed. New York:
McGraw Hill, 2012
KUMAR, Vinay. Robbins e Contran: Patologia: Bases Patológicas das Doenças. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010
KRONES, Elisabeth; GRAZIADEI, Ivo; TRAUNER, Michael; FICKERT, Peter. Evolving Concepts in Primary Sclerosing
Cholangitis. Liver International, v. 32, p. 352-369, 2012.

Assinatura do aluno

Assinatura do orientador

