
     INTRODUÇÃO E OBJETIVO  

 Temos como objetivo relatar um caso de um paciente com colite colagenosa e 

diagnóstico prévio de doença celíaca. A colite colagenosa é diagnósticada através biópsia, 

pois caracteriza-se por exames imagiológicos gastrointestinais normais. No exame 

anatomopatológico apresenta larga faixa de colágeno na camada subepitelial da mucosa. 

    MÉTODOS E RESULTADOS  

 Relato de caso descritivo de uma paciente, feminina, 42 anos, que há 2 anos refere 

diarreia crônica. Refere fezes de consistência líquida duas a três vezes ao dia, associado a 

cólicas abdominais. Nega associação à injesta alimentar. Refere diagnóstico de doença 

celíaca há 1 ano e estava em tratamento adequado e com melhora parcial dos sintomas. 

Nega produtos patológicos. Fez uso de anti-helmínticos no período. Nega outras 

comorbidades ou história familiar de neoplasias digestivas. Ao exame físico apresentava-se 

em BEG, hipocorada +/4+, hidratada, afebril. Ao exame abdominal observou-se abdome 

plano, flácido, levemente doloroso à palpação difusa. Exames laboratoriais com discreto 

aumento de provas inflamatórias. Foi realizada colonoscopia na qual não se observaram 

alterações significativas, no entanto foram realizadas biópsias seriadas de todo o cólon.   

 O resultado anatomopatológico demonstrou achados compatíveis com colite 

microscópica cologênica. A paciente foi submetida ao tratamento com Mesalazina 1200mg 

ao dia. Com resolução dos sintomas a paciente mantém acompanhamento ambulatorial 

sem queixas.   
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O uso de anabolizantes sem acompanhamento médico deve ser entendido como uma causa 
importante de hepatite medicamentosa, pois os mesmo tem grande hepatotoxicidade, tornando 
doses menores de outras medicações, também metabolizadas no fígado, mais tóxicas. O 
tratamento medicamentoso, bem como a retirada do agente agressor devem ser feitos o mais 
rápido possível para bloquear mecanismos imunológicos subjacentes, evitando assim danos 
hepáticos irreversíveis, os quais pelo curso da doença acarretariam em necessidade de transplante. 

    DISCUSSÃO 

 A colite colagenosa quando associada a doenças que afetam o trato gastrointestinal, 

acaba por não ser cogitada, o que faz com que seu diagnóstico seja postergado até que seja 

considerado pelo clínico. Portanto, quando os achados endoscópicos e colonoscópicos 

macroscópicos forem normais, mesmo com o paciente possuindo outras patologias 

gastrointestinais, é importante a realização de biópsia seriada do cólon para concluir o 

diagnóstico. Ainda é válido salientar que o tratamento deve ser individualizado com 

acompanhamento regular, hidratação e nutrição adequada, podendo fazer uso de 

antiinflamatórios, antidiarreicos, antimicrobianos (como a Sulfassalazina) e em casos 

refratários, corticoterapia. 

     CONCLUSÃO 
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 A colite colagenosa tem como principal manifestação a diarreia crônica aquosa, sendo 

diagnosticada apenas por biópsia. Está relacionada a medicações e doenças autoimunes tal 

como a doença celíaca, que devido ao aumento de linfócitos intra-epiteliais nos órgãos gera 

uma resposta exarcebada em indivíduos sensibilizados por antígenos luminais análogos ao 

glúten.  


