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INTRODUÇÃO
As doenças inflamatórias intestinais (DII) são
representadas pela retocolite ulcerativa (RCU),
doença
de
Crohn
(DC)
e
colites
indeterminadas, que comprometem de modo
diverso o trato gastrointestinal. As DII
apresentam etiopatogenia pouco esclarecida.
A teoria mais aceita atualmente é a de que um
conjunto
de
fatores
determina
o
desenvolvimento dessas condições.

OBJETIVO
Avaliar o quadro clínico e a etiopatogenia das
DII na população pediátrica.

METODOLOGIA
Revisão de literatura a partir da seleção de
artigos nas bases de dados online PubMed,
Google acadêmico e SciELO, selecionando,
pelo título e leitura do resumo, dois artigos
eletrônicos.

RESULTADOS
Existem vários fatores predisponentes
genéticos,
relacionados
ao
sistema
imunológico, do intestino e da microbiota
intestinal ou ligado a fatores ambientais.
Dados recentes ilustraram a importância de
vários genes importantes no início da DII na
infância. As crianças que desenvolvem a
doença antes dos 10 anos apresentam
fenótipo um pouco diferente do encontrado
em adolescentes e adultos. As alterações
crônicas da doença são de gravidade e
duração
variáveis,
apresentando-se,
primordialmente, pela inflamação crônica.

Na DC há inflamação transmural, afetando
qualquer segmento do trato gastrointestinal,
enquanto a RCU fica restrita à mucosa e
submucosa, podendo acometer o cólon e o
reto. Uma característica importante de
pacientes pediátricos com diagnóstico muito
precoce é a mudança de diagnóstico
frequente ao longo da evolução, chegando a
40% deles com modificações ao longo do
percurso da doença.

CONCLUSÃO
Em suma, as doenças inflamatórias intestinais,
como a DC e RCU são complexas e
caracterizadas por manifestações crônicas e
heterogêneas, principalmente em crianças
antes dos 10 anos de idade. Manifestam-se
sem etiologia definida, mas de forma
multifatorial. Os subtipos das DII diferem
entre as faixas etárias pediátricas por
apresentarem diversas alterações, gravidades
e durações. As doenças inflamatórias
intestinais tornam-se, assim, de difícil
diagnóstico clínico, especialmente nos
primeiros anos de vida.
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