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RELATO DE CASO

L.T.M, 39 anos, portadora de RCU há 4 anos, iniciou em janeiro

de 2020 um quadro de hematoquezia e dor abdominal leve,

principalmente em fossa ilíaca esquerda. No fim deste mesmo mês,

houve piora do quadro, com aumento no número de evacuações

(10/dia), em pequenas quantidades, acompanhadas de sangue e muco,

quando foi admitida no serviço de Gastroenterologia do HU. Ademais,

a paciente apresentava picos febris diários (38ºC), além de lesões

nodulares, eritematosas e dolorosas em MMII. Após investigação

laboratorial, constatou-se uma leucocitose exacerbada (18.000

cel./mm³), que juntamente com as outras manifestações clínicas (dor,

febre, anemia) sugeriram a presença de um megacólon tóxico

associado a uma colite aguda grave. Após a abordagem inicial, a

paciente foi encaminhada para o serviço de cirurgia, que procedeu à

colectomia total com ileostomia terminal em caráter de urgência.

Imagem A: presença de eritema nodoso em MMII, manifestação 

extra-intestinal clássica das DII.

Imagem B: ausência de eritema nodoso nos MMII, no 1º dia de pós-

operatório.
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CONCLUSÃO
Apesar de 80% dos pacientes com RCU responderem ao tratamento

clínico, por vezes o tratamento cirúrgico é necessário. As principais

indicações são as complicações agudas e crônicas da RCU, além da

refratariedade ao tratamento clínico. A despeito da técnica cirúrgica ter

avançado, permitindo a manutenção do esfíncter anal, trata-se ainda de

uma cirurgia mutilante. Quando indicada, a técnica cirúrgica varia de

acordo com seu caráter, se eletiva ou de urgência. Nas situações de

urgência, atualmente há equilíbrio entre os procedimentos mais radicais

e os menos agressivos, sendo a técnica determinada basicamente pela

gravidade do paciente. De acordo com o evidenciado, a paciente

apresentava uma pancolite, complicação aguda grave da RCU e, como

encontrava-se em mal estado geral, foi indicada uma abordagem

cirúrgica de urgência, sendo a colectomia total com ileostomia terminal a

cirurgia de eleição nesse caso.

INTRODUÇÃO

As doenças inflamatórias intestinais (DII) são cada vez mais

frequentes na prática médica diária, tendo o número de diagnósticos

triplicado nos últimos 20 anos. Estas patologias necessitam de um

manejo farmacológico extremamente adequado, de modo que a

atividade inflamatória (e consequentemente todos os seus efeitos

danosos) esteja em constante controle. Todavia, a depender da

gravidade da doença e da urgência do quadro, pode ser necessária a

abordagem cirúrgica. O objetivo deste trabalho foi avaliar as

indicações e implicações da realização da colectomia total em um

quadro de colite aguda grave na retocolite ulcerativa (RCU).

COLECTOMIA TOTAL E SEU PAPEL NO TRATAMENTO DAS 
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Imagem C e D: respectivamente, vemos a peça cirúrgica íntegra [C] e 

aberta [D], onde podemos notar uma grande área de inflamação que 

percorre desde o cólon transverso até o cólon descendente, fato este 

que, juntamente à clínica, corrobora a presença de intensa atividade 

inflamatória da RCU apresentada pela paciente.
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