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A doença de Crohn (DC) é uma inflamação crônica, transmural

que pode acometer todo o trato gastrointestinal.¹ A principal indicação

cirúrgica é a obstrução intestinal por estenose, na qual

aproximadamente 87% dos pacientes com doença ileocecal

necessitam de ressecção.² Uma coorte retrospectiva mostrou que 12%

dos pacientes operados apresentaram fístulas anastomóticas e 4,8%

infecções no sítio cirúrgico.³ A antibioticoprofilaxia (AP) e o preparo

mecânico do cólon (PMC) no intraoperatório surgem como alternativas

para diminuir esta taxa. Contudo, há divergências acerca da

efetividade destes métodos.4 O objetivo deste trabalho é expor as

divergências do preparo intraoperatório do cólon em colectomias por

DC.

RFC, 17 anos, feminino, relata cólica hipogástrica intensa com

distensão abdominal, vômitos e constipação intestinal. Apresenta DC

estenosante em íleo terminal desde julho/ 2018. Em uso de

azatioprina e infliximabe, sem remissão dos sintomas. Tomografia

computadorizada (TC) de abdome evidenciou suboclusão intestinal

em decorrência de processo estenosante, com trajeto fistuloso

enterocólico (Figura 1). Foi submetida a enterectomia segmentar e

sigmoidectomia de segmento estenosado com trajeto fistuloso entre

íleo terminal e sigmóide (Figura 2). Confecção de duas anastomoses

latero-laterais (uma entero-entérica e uma colorretal) com grampeador

linear, após PMC no intraoperatório.

O PMC visa reduzir o volume fecal e a colonização bacteriana

próximo ao sítio cirúrgico pela lavagem da luz do cólon por solução

fisiológica.5 Esta técnica, associada à AP, é usada em ressecções

colorretais eletivas de pacientes com DC, relacionando-se a menores

casos de infecção do sítio cirúrgico e de fístulas anastomóticas.4,6,7,8 O

ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) não preconiza o PMC em

cirurgias colorretais para reduzir complicações pós-operatórias e

otimizar a recuperação do paciente.9,10 A ausência de preparo intestinal

pode não cursar com complicações expressivas.9,11 Uma metanálise

demonstrou que pacientes com ressecções colorretais com e sem PMC

não obtiveram diferenças estatísticas significativas quanto a fístula

anastomótica, infecção no sítio cirúrgico, reoperação, no tempo total de

internação ou na mortalidade.5 Independente do PMC, a administração

da AP reduz o risco de infecção no sítio cirúrgico.12,13
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Figura 2: A) Região estenosante com fístula enterocólica. B) Peça

cirúrgica (segmento ileal com trajeto fistuloso para cólon sigmóide).

RESULTADO

A paciente evoluiu sem intercorrências no pós-operatório e

encontra-se em acompanhamento ambulatorial.
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CONCLUSÃO

Apesar da opção por PMC apresentar divergências, a AP reduz a

taxa de complicação pós-operatória.

Figura 1: TC de abdome: distensão de alças de intestino delgado, com paredes

espessadas e níveis hidroaéreos (*), processo inflamatório extenso entre íleo terminal e

cólon sigmóide com trajeto fistuloso (**).
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