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INTRODUÇÃO

Pouco se sabe sobre a prática cirúrgica e complicações perioperatórias

durante a crise global causada pelo coronavírus. A COVID-19 pode

complicar o curso perioperatório com desafio diagnóstico e uma alta taxa

potencial de letalidade. Pacientes submetidos à cirurgia são um grupo

vulnerável e podem ser particularmente suscetíveis a complicações

subsequentes. Este estudo é um relato de caso de um paciente portador

de neoplasia de estroma gastrointestinal submetido a procedimento

cirúrgico durante a pandemia associado ao impacto da infecção pelo

COVID-19 no momento pós-operatório.

RELATO DE CASO

E.L.R., masculino, 62 anos, compareceu para atendimento em regime

ambulatorial em 15 de julho de 2020. Apresentava dor abdominal em flanco

esquerdo, associado à abaulamento local e perda ponderal de 2Kg durante

o período de um mês quando iniciaram os sintomas. Realizou Tomografia

de Abdome Superior de 26 de junho de 2020: “Volumosa lesão expansiva,

heterogênea no andar superior do abdome, à esquerda, com área central

hipodensa e hipocaptante, e periferia isodensa e captante de contraste,

com contornos lobulados e margens bem definidas, mantendo íntimo

contato com a aorta, cauda do pâncreas e alças de delgado. Tal lesão

mede cerca de 19,9x11,1x16,6 cm, com volume estimado de 1906 cm³”.

Realizou ainda USG de Abdome Total em 20 de julho de 2020 com biópsia

guiada da massa. O resultado entretanto foi inconclusivo. Em bom estado

clínico, paciente foi encaminhado para uma laparotomia exploradora em 08

de setembro de 2020 que identificou grande massa retroperitoneal.

Realizada exérese total da lesão. A massa estava aderida ao ângulo de

Treitz, com invasão do meso do cólon transverso, quarta porção duodenal

e primeira alça jejunal. Foi realizada colectomia e enterectomia parcial com

anastomose primária de segmento de delgado. Intercorreu com

sangramento volumoso durante a cirurgia, evoluindo com instabilidade

hemodinâmica. O material foi enviado para estudo anatomopatológico que

confirmou histologia compatível com tumor de estroma gastrointestinal

(GIST).

Após ato operatório paciente seguiu para leito de CTI onde obteve

significativa melhora hemodinâmica e no quarto dia pós operatório foi

encaminhado para enfermaria. Apresentando mal estar no mesmo dia,

associado a queda da saturação de oxigênio. No décimo dia pós

operatório, teve piora importante do quadro respiratório, quando foi

solicitado PCR para SARS-COV-2 com resultado positivo. Foi transferido

para leito de CTI em isolamento respiratório, onde no décimo quarto dia

pós operatório nova descompensação respiratória não foi tolerada e

paciente veio a óbito.

DISCUSSÃO

Os GISTs malignos ou leomiossarcomas provêm do tecido mesenquimal e

constituem cerca de 20% dos tumores malignos do intestino delgado.

Estes tumores são mais comuns no jejuno e no íleo, sendo em geral

diagnosticados na quinta e na sexta décadas de vida e ocorrem com uma

leve preponderância no sexo masculino. O tratamento cirúrgico é feito com

uma ressecção segmentar contendo o tumor com as margens livres da

doença.

Um estudo realizado com objetivo de observar a frequência de

complicações pulmonares observadas no período pós-operatório de

cirurgia abdominal alta (fora do contexto COVID-19) avaliou 283 pacientes.

Do total, 69 (24,4%) desenvolveram 87 complicações pulmonares.

Pneumonia foi a mais frequente (34%), seguido por atelectasia (24%) e

broncoespasmo (17%).4

As complicações pós-operatórias convencionais podem se confundir com

sintomas da infecção pela Covid-19 dificultando o diagnóstico. Com base

nas evidências atuais, embora se acredite que a fatalidade de COVID-19

esteja entre 1 e 3%, a maioria das fatalidades ocorreu em pacientes idosos

com doenças cardiopulmonares subjacentes, diabetes e obesidade.² Os

pacientes pós-operatórios podem ser outro grupo de pacientes em que

COVID-19 teria uma alta taxa de letalidade.1

Um estudo de coorte, internacional, multicêntrico em 235 hospitais (24

países), avaliou pacientes submetidos a tratamento cirúrgico que tiveram o

diagnóstico de infecção por SARS-Cov-2 entre 7 dias pré-operatório até 30

dias após o procedimento. Pacientes submetidos à cirurgia por qualquer

indicação eram elegíveis, incluindo doença benigna, câncer, trauma e

obstetrícia. O desfecho principal avaliado foi o óbito em 30 dias, e desfecho

secundário principal complicações pulmonares.

A análise dos dados incluiu 1128 pacientes. A infecção por SARS-CoV-2 foi

confirmada no pré-operatório em 294 (26,1%) pacientes. A mortalidade em

30 dias foi de 23,8% (268 de 1128). Complicações pulmonares ocorreram

em 577 (51,2%) de 1128 pacientes. A mortalidade em 30 dias nesses

pacientes foi de 38% (219 de 577), sendo responsável por 81,7% (219 de

268) de todas as mortes. A mortalidade em 30 dias foi maior nos homens

28,4% contra 18,2% nas mulheres. Os maiores de 70 anos também

apresentaram uma maior mortalidade quando comparada aos mais novos

(33,7% em maiores de 70 anos contra 13,9% nos menores de 70

anos). Concluiu-se que os índices de complicações pulmonares são bem

superiores à era pré-pandemia.²

CONCLUSÃO

Em virtude das potenciais complicações possíveis e na dificuldade em se

fazer o diagnóstico da Covid-19 no pós-operatório deve-se avaliar com

muito critério o custo benefício de uma cirurgia eletiva. Para isso os riscos

aumentados associados à infecção por SARS-CoV-2 devem ser

comparados aos riscos de atrasar a cirurgia em pacientes individuais.

Estratégias são necessárias para minimizar a infecção intra-hospitalar e

mitigar o risco de complicações pulmonares pós-operatórias em pacientes

infectados com SARS-CoV-2 cuja cirurgia não pode ser adiada.²

Este relato de caso fundamenta cientificamente as orientações iniciais do

risco aumentado para a realização de procedimentos cirúrgicos na vigência

da pandemia. Para o retorno completo das atividades médicas, é

fundamental a cautela e protocolos claros, visto que uma infecção num

momento de recuperação operatória pode apresentar desfechos trágicos.
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