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OBJETIVO 

CONCLUSÃO 

REFERÊNCIAS 

 A  pseudo-obstrução colônica aguda,  também  

designada  por Síndrome  de  Ogilvie, é uma desordem 

caracterizada pela dilatação aguda colônica na ausência de 

lesão anatômica que obstrua a luz intestinal. Esta patologia 

é uma entidade rara, que geralmente está associada à 

outras doenças, sejam elas traumáticas, obstétricas, 

cirúrgicas, cárdio-respiratórias ou neurológicas. 

Caracterizada por acentuada distensão colônica com 

ausência de qualquer mecanismo de obstrução mecânica. 

Em quadros graves, a intensa distensão pode levar a 

perfuração colônica e consequente peritonite fecal. O 

diagnóstico é feito por exclusão, com diagnóstico diferencial 

de carcinoma, aderências, dilatação gástrica aguda, 

megacólon tóxico, impactação fecal, vôlvulo e isquemia 

mesentérica. O tratamento pode ser feito de três formas, 

conservador, cirúrgico ou por meio de descompressão 

colonoscópica. 
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 O presente trabalho tem como objetivo relatar um caso 

de  Síndrome de Ogilvie complicada com perfuração colônica 

em paciente idoso, com hospitalização prolongada. 

 

 

 A Síndrome de Ogilvie deve ser lembrada em meio aos 

diagnósticos  diferenciais  da  obstrução  do  cólon,  bem  

como  as terapêuticas  possíveis. Trabalhos como este 

devem ser incentivados na tentativa de nortear as condutas e 

diminuir a morbimortalidade associada a síndrome. 

 Paciente do sexo masculino, 79 anos, previamente 

hipertenso, diabético, e, em hospitalização prolongada 

devido a complicação infecciosa de artroplastia do joelho. 

Paciente evoluiu com quadro de choque séptico secundário 

a um abdome agudo perfurativo. Realizada laparotomia 

exploradora e identificada intensa distensão de cólon direito 

se estendendo pelo cólon transverso. Identificada perfuração 

de ceco, sem evidências de lesões anatômicas como 

etiologia para justificar o quadro perfurativo. Realizada 

ressecção do pequeno segmento acometido, com sua 

exteriorização e seguida de confecção de cecostomia de 

urgência. Após avaliação retrospectiva do caso, foi 

encontrado o diagnóstico de Síndrome de Ogilvie.  
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APRESENTAÇÃO DO CASO 

DISCUSSÃO 
 A Síndrome de Ogilvie é uma entidade rara, com 

incipientes estudos atualizados relacionados à patologia 

que esclareçam a respeito de epidemiologia, e, do 

adequado manejo clínico e cirúrgico do quadro. A 

fisiopatologia mais aceita, atualmente, é a hipótese de um 

desbalanço no estímulo do sistema nervoso autonômico. 

Esta patologia é mais comum em pacientes idosos, 

independentemente da raça e com predomínio no sexo 

masculino. Possui predomínio em pacientes hospitalizados 

ou institucionalizados com doenças em geral graves, 

incapacitantes, pós-operatório associado à desbalanço 

metabólico ou a administração de determinados 

medicamentos. O quadro clínico é caracterizado pela dor, 

distensão abdominal aguda,  náuseas, vômitos, parada de 

eliminação de flatos e fezes. O diagnóstico é feito por 

exclusão, baseado nos achados clínicos e exames 

complementares de imagens, devendo sempre afastar 

qualquer processo oclusivo de natureza mecânica. A 

abordagem inicial do  paciente  deve  ser  direcionada  para 

suporte clínico básico, mantendo hidratação venosa, 

correção dos distúrbios hidroeletrolíticos e suspensão de 

medicações que afetem a motilidade intestinal. Nos casos 

refratários está indicado o uso da neoestigmina, entretanto, 

a administração deve ocorrer em ambiente de terapia 

intensiva devido aos seus efeitos colaterais. Na falência do 

tratamento conservador, a colonoscopia descompressiva é 

uma possibilidade de tratamento de segunda linha, apesar 

do risco de perfuração. A cirurgia é o tratamento de escolha 

quando há falência do tratamento clinico ou sinais de 

peritonite ou diâmetro cecal ≥12cm. Dentre as 

possibilidades de abordagens cirúrgicas, podemos citar a 

confecção de cecostomia, ileostomia ou colostomia. 


