
Semiologia do Intestino Delgado 
 

Anatomia e embriologia 

Fisiologia 

 Digestão e absorção de hidratos de carbono, proteínas e gorduras. 

 Absorção de água electrólitos e vitaminas. 

Motilidade, funções endócrinas e imunidade 

 

Oclusão do delgado 

 Etiologia, manifestações clínicas e diagnóstico (aula de oclusão) 

 

Doença Inflamatória intestinal – Doença de Crohn 

Incidência e epidemiologia 
Etiologia 
 Agentes infecciosos 

 Factores imunológicos: fenómeno de autoimunidade; papel das citocinas e do TNF 

 Factores genéticos; mutações no gene NOD2 (10-35%) 

 
Histopatologia 

Doença pode localizar-se em todo o tubo digestivo (boca até ao ânus). 

Intestino delgado em 30%; delgado e cólon em 55%; 15% só no cólon.  

Âreas de espessamento intestinal e mesentérico separadas de zonas conservadas (skip 

areas); aderências e fístulas internas e entero-cutâneas; na mucosa desde úlceras aftosas 

até aspecto de empedrado (coblestone). 

Microscopia: infiltrado inflamatório atinge todas as camadas; fissuração; granulomas com 

células de Langhans. 

 

Manifestações clínicas 
Adulto jovem; dores abdominais tipo cólica e diarreia com períodos assintomáticos. 

Diagnóstico diferencial com apendicite aguda; 

Diarreia geralmente sem sangue e menos intensa do que na colite ulcerosa (outra doença 

inflamatória atingindo o cólon) 

Febrícula, astenia e perda de peso. 

Massa palpável. 

 

Complicações –  

  Oclusão parcial ou total 

  Perfuração, em peritoneu livre ou fistulização para órgãos adjacentes e abcessos. 

  No cólon, complicações de colite aguda e megacólon tóxico 

  Degenerescência maligna mais frequente (100 x); no cólon biópsias e avaliar grau de 

displasia. 

  Doença perianal (fístula, fissura, estenose, abcesso) surgindo em cerca de 25% dos 

pacientes com Crohn do delgado, e 50% se Crohn do cólon. 

  Manifestações extra-intestinais da doença de Crohn: eritema nodoso, pioderma 

gangrenoso, artrite, espondilite anquilosante, uveíte e irite, colangite esclorosante, anemia, 

pancreatite e amiloidose. 

 

Exames 
Trânsito do delgado (enteroclise), (estenoses, fístulas) 

Clister opaco 



Colonoscopia e ileoscopia (biópsias) 

Cápsula endoscópica 

TAC – espessamento mesentérico e transmural 

Serológicos 

 pANCA – anticorpo perinuclear antineutrofílicocitoplasmico  (+ CU, colite ulcerosa) 

 ASCA – anticorpo anti saccharomyces cerevisiae (+ D. Crohn) 

 

Diagnóstico diferencial 
Ileíte aguda (Campylobacter e Yersínea), apendicite aguda 

Salmonelose (febre tifóide) e Shigella 

Tuberculose intestinal 

Citomegalovirus (imunodeprimido). 

 

Colite ulcerosa (10% colite indeterminada): rectorragias, doença contínua atingindo o recto 

e extensão proximal variável; doença anal rararamente associada; ulcerações superficiais;  

 

Tratamento 

Médico: Aminosalicilatos, 5ASA, Mesalamina (Sulfasalazina) 

  Corticosteróides 

  Antibióticos 

  Imunossupressores (Imuran) 

  Imunomoduladores – anticorpo anti TNF (Infliximab) 

  Nutrição 

Cirúrgico:  Se complicações ou intratabilidade 

  Cirurgia de ressecção conservadora 

  Enteroplastias 

  Doença perianal 

 

Prognóstico: probabilidade de recidiva (cerca de 25% aos 5 anos) 

 

Outras doenças inflamatórias intestinais 

Febre tifóide 

Enterites do doente imunodeprimido 

 Bactérias (campylobacter, clostridium difficile) 

 Mycobactérias ( M. Tuberculosis, avium) 

  (doença íleo-cecal) dor abdominal crónica, febre, diarreia, perda de peso. 

Citomegalovirus: dor abdominal, diarreia intermitente, febre, perda de peso; 

ulcerações isquémicas e possível perfuração; diagnóstico histopatológico. 

 Fungos 

 

Neoplasias 

Raras (1-2% de todos os tumores malignos). 

Factores de risco: genéticos (síndrome de Lynch, polipose adenomatosa familiar, síndrome 

de Peutz-Jeghers), doença de Crohn, doença celíaca. 

 

Clínica 

Dispepsia, cólicas abdominais, diarreia, quadro oclusivo, intussuscepção, hemorragia 

(melenas, hematoquésias, hematemese); massa palpável; perfuração. 

 

Diagnóstico 



Enteroclise (por TAC ou convencional) 

Enteroscopia 

Cápsula endoscópica 

Rx abdominal simples  

TAC abdominal 

Angiografia 

 

Patologia 

Neoplasias benignas (lipomas, leiomiomas, GIST, adenomas, angiomas, hamartomas – Peutz-

Jeghers) 

Neoplasias malignas  

 Adenocarcinoma (50%) 

 GIST maligno (20%) 

 Linfoma do delgado 

 Metástases no delgado 

Carcinóide 

 Células enterocromafins. 

 “midgut” secreção de serotonina; “foregut”, 5-hidroxitriptofano; “hindgut”, 

somatostatina e peptídeo YY. Multicêntrico 20-30%; associação MEN tipo I, 10%. 

 Apêndice (45%), delgado (28%) e recto (16%). 

 Síndrome carcinóide: episódios de “flushing” cutâneo, broncoespasmo, diarreia e 

colapso vasomotor (doença valvular da tricúspida e da pulmonar) (carcinóide maligno, > 1-2 

cm).  

 Elevação do ácido 5-hidroxiindolacéptico urinário.  

 Cromogranina A sérica aumentada. Serotonina  sérica pode não estar aumentada. 

  

 Tratamento: 

 Ressecção segmentar; apendicectomia. 

 Excisão alargada (cirurgia de redução tumoral) 

 Médico: análogo da somatostatina – octreótrido (tratamento da crise do carcinóide, 

da diarreia e do flushing. Cintigrafia com metaiodobenzilguanetidina (MIBG) marcada com 

I131. 

 

Doença diverticular do duodeno e do intestino delgado 

Assintomáticos. 

Junto à ampola de Vater: colangite e pancreatite. Hemorragia e perfuração. 

Divertículo de Meckel 

 Achado intra-operatório; hemorragia; intussuscepção; diverticulite. 

 

Enterite rádica 

Síndrome do intestino curto 

Compressão vascular do duodeno. 
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