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RELATO DE CASO: PÓLIPO PEDICULADO DE 

ESTÔMAGO CAUSANDO OBSTRUÇÃO PILÓRICA 

Pedunculated polyp in the stomach causing pyloric obstruction 

  

   
 

 

INTRODUÇÃO 

 
Os pólipos gástricos são detectados em até 3% das Endoscopias Digestivas Altas – 

muitas vezes acidentalmente, porque estas lesões são raramente sintomáticas. Pólipos 

são massas de tecidos bem circunscritas, precisamente delineadas e que se projetam 

acima do nível da mucosa circundante. Em aproximadamente três terços dos casos os 

pólipos podem ser múltiplos e amontoados, ou então espalhados sobre uma vasta área 

gástrica. Podem ser neoplásicos ou não-neoplásicos, estes podendo ainda ser 

divididos em epiteliais e não-epiteliais (CLASSEN et al., 2006). 

 

 

RELATO DE CASO  

 
Adulto, 66 anos, masculino, branco, casado, católico, natural de Rio do Sul-SC, 

procedente do interior de Imbuia-SC, com ensino médio completo, trabalhador rural, 

não fumante, procura atendimento médico especializado em gastroenterologia, com 

queixa de, há dois meses, iniciou com náuseas pós-prandiais e sensação, de plenitude 

gástrica, definida pelo o paciente como mal estar em região epigástrica após comer. Há 

um mês com inicio de vômitos esporádicos e acompanhados da intensidade da dor, que 

definia tipo cólica. Concomitantemente apresentou perda de peso de 22 kg. Paciente 

hipertenso, em tratamento com Captopril 25mg/2xdia, diabético mellitus tipo II em 

tratamento com Metformina 850mg/1xdia e obeso mórbido IMC=42 kg/m2 (antes do 

aparecimento dos sintomas). Sem cirurgias prévias, sem história prévia de câncer na 

família, pai hipertenso e mãe diabética. Não pratica atividade física ou de lazer. Não 

realiza dieta alimentar.  

Ao exame físico, bom estado geral, lúcido, orientado, comunicativo, mucosas coradas 

e hidratadas, acianótico, anictérico, FC: 80bpm, FR: 19 ipm, PA em MSE: 142/88 

mmHg, peso: 96 Kg, altura: 1,67 e IMC: 34,4kg/m2 (relatava contentamento por ter 

emagrecido). Sem alterações no exame cardíaco e pulmonar. No exame do abdômen, 

somente discreta dor à palpação profunda na região epigástrica. Foi realizada uma 

Ultrassonografia de abdômen total que não apresentou alterações. Realizou-se em 

seguida uma Endoscopia Digestiva Alta que apresentou um pólipo pediculado de 

aproximadamente 1,8cm de comprimento (incluindo pedículo) e 0,9cm no seu maior 

diâmetro, localizado na parede posterior do antro com pedículo implantado a mais ou 

menos 1,4cm do piloro. Durante o exame observava-se a movimentação do pólipo que 

ora obstruía, ora desobstruía o piloro, com repetidas invaginações do pólipo para 

dentro do bulbo duodenal, acompanhando os movimentos peristálticos do estômago. 

Foi realizado polipectomia no pedículo com pinça de polipectomia, observado a 

ausência de sangramento no local, e retirado o pólipo junto com o aparelho, após 

realizou-se biópsia de antro e corpo gástrico, tendo também colhido material para 

pesquisa de H. Pylori(negativo). As biópsias e o pólipo foram e encaminhados para 

Exame Anatomopatológico. As biópsias de estômago não demonstraram nenhuma 

alteração anatomopatológica significativa, tendo o pólipo descrito como hiperplásico. 

No retorno, um mês após a polipectomia paciente repetiu endoscopia a qual não 

mostrou nenhuma lesão significativa. Paciente havia recuperado 12 kg do peso perdido 

e estava assintomático em relação às queixas gástricas. 

DISCUSSÃO 

 
A etiologia dos pólipos epiteliais não é bem conhecida, e são representados pelos 

pólipos hiperplásicos e adenomatosos. São classificados macroscopicamente, de 

acordo com Yamada, em quatro subtipos diferentes (ligeiramente elevado, séssil, 

subpedunculado e pedunculado). Esses subtipos apresentam diferentes riscos de 

malignidade, na dependência, também, do tamanho da lesão e do tipo histológico 

(CASTRO; COELHO, 2004). 

Pólipos hiperplásicos são tipicamente obervados no antro e muitas vezes são 

múltiplos. Menos frequentemente eles são notados na cárdia, onde existe uma 

associação com a doença do refluxo e na maioria das vezes são pólipos inflamatórios 

e sésseis, múltiplos pólipos hiperplásicos podem ser encontrados em pacientes com 

doença de Menetrier (gastropastia hipertrófica e gastrite de pregas gástricas gigantes).  

CONCLUSÃO 

 
O termo pólipo gástrico geralmente refere-se a qualquer lesão que projeta-se 

acima do plano da mucosa para o lúmen do estômago. Os pólipos são 

identificados em 2-6% de endoscopias do trato gastrintestinal superior, 

principalmente como achados acidentais. Embora, possa haver algumas pistas 

endoscópicas para reconhecer o seu subtipo, o exame histológico é necessário 

para avaliar o diagnóstico diferencial amplo e variado. Infelizmente, é frequente o 

caso que a amostra da biópsia é apresentado com pouco ou nenhum detalhes, 

como a impressão endoscópica da lesão e, assim, o patologista é solicitado a fazer 

um diagnóstico em um vácuo com base em informações clínicas e materiais 

limitados. (GODDARD et al., 2010). 
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Macroscopicamente, eles são lisos, em forma de cúpula e, geralmente, medindo 

entre 0,5 a 1,5cm mas pode ser superior a 2cm. Lesões maiores são propensas à 

erosão de superfície que pode resultar em perda crônica de sangue e, 

possivelmente, a anemia por deficiência de ferro. Obstrução da saída gástrica é 

uma complicação rara de grandes pólipos hiperplásicos (CHEN et al., 2005). 

A presença de espessamento das fibras musculares no núcleo do pólipo deve 

levar a considerar umas lesões alternativas, tais como prolapso do pólipo ou 

pólipo do tipo Peutz-Jegher. (PARK; LAUWERS, 2008) 

Pólipos hiperplásicos compreendem aproximadamente 17% de todos os pólipos 

gástricos, embora uma ampla variação tem sido relatada. Esta variação 

provavelmente reflete as práticas de prescrição para os inibidores de bomba de 

prótons, a prática cirúrgica e da prevalência da infecção por Helicobacter pylori 

(CLASSEN et al., 2006). 

Um desafio pode ser a diferença entre alterações regenerativas na superfície de 

um pólipo de um processo de erosão displásicas ou neoplásicas. Para este fim, 

deve-se avaliar cuidadosamente que a atipia observada é confinada a uma área 

de danos na superfície, onde é mais provável que seja reativo. Uma vez que 

também existe uma associação não rara com neoplasia em outras partes do 

estômago (observados em 4-6% dos casos), alterações displásicas em pólipos 

hiperplásicos deve-se pedir a avaliação endoscópica da mucosa circundante 

(HAN et al., 2009). 

OBJETIVO 

 
Relatar o caso de um paciente com uma rara obstrução do piloro por pólipo 

hiperplásico e pediculado. 
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