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A Fístula Colovaginal (FCV) é uma comunicação anormal entre o

cólon e a vagina, é descrita como rara, no entanto suas

consequências orgânicas, emocionais e interpessoais

consideráveis. Esses tipos de fístula ocorrem mais comumente

em pacientes que já se submeteram a histerectomia total.

Analisar as variáveis clínicas e cirúrgicas da FCV, ilustrando

através da apresentação de um caso.

Paciente M.C.G., sexo feminino, 74 anos, apresentando secreção

vaginal fétida há um ano com coloração escurecida em pouca

quantidade, ritmo intestinal em dias alternados sem mudanças no

último ano, negando febre, dor ou sangramento, com histórico de

histerectomia há 08 anos. Ultrassonografia (USG) e Tomografia

Computadorizada (TC), evidenciando ausência de útero e

colonoscopia mostrando doença diverticular dos cólons difusa.

Ao exame físico, em aparelho ginecológico, retocistocele grau II

e, ao exame especular, pequeno orifício em cúpula vaginal a

esquerda com saída de secreção escurecida em pequena

quantidade. Ressonância Nuclear Magnética (RNM) ressaltando

tecido de granulação entre o sigmoide e cúpula vaginal,

confirmando o diagnóstico de FCV. Dessa forma, realizada

laparotomia mediana infraumbilical, sendo observado sigmoide

com divertículos e bloqueado na pelve, intimamente aderido à

cúpula vaginal. Realizada a dissecção e lise de bloqueio

inflamatório com identificação de orifícios em torno de 0,5 cm,

realizado desbridamento dos bordos e rafia primária em ambos.

O quadro clínico da FCV favorece suspeita diagnóstica,

apresentando relato de fezes e flatos pela vagina, corrimento

vaginal fétido, vaginite resistente ao tratamento. Assim como,

histórico de histerectomia e doença diverticular dos cólons. A

RNM tem como vantagens a visualização para melhor

detalhamento da abordagem cirúrgica, com utilização de

contrastes, sendo preferível os solúveis em água, a fim de

evitar extravasamento venoso e peritoneal.

Em função das consequências emocionais graves relacionadas

a FCV, é fundamental que haja um acompanhamento

multiprofissional das pacientes, para garantir, além do sucesso

do tratamento cirúrgico, o restabelecimento completo do bem-

estar. É imprescindível a discussão de casos de FCV a fim de

propiciar troca de conhecimentos e experiências entre os

serviços.

Paciente apresentou cirurgia sem complicações e o

acompanhamento confirmou o controle de vaginite

secundária


