
Este trabalho visa relatar e mostrar resultados

do uso de colostomia por abordagem local para correção de

procidência.

Realizou-se um estudo entre 2017 à 2019 com

um n amostral de 5 pacientes com colostomia em alça

operados pela equipe do Hospital São Camilo, Conselheiro

Lafaiete, MG. Os métodos de inclusão foram sexo, idade,

indicação da colostomia, tipo de colostomia e evolução pós-

operatória. Nestes foi realizada uma incisão longitudinal da

alça procidente com exposição da serosa. Posteriormente,

secção da parede externa longitudinalmente com

preservação do mesacólon e foi feita a secção transversal da

parede externa, liberação do mesócolon e eversão da alça

com visualização do mesmo; seguida de tração da alça

interna até seu ponto fixo e prosseguiu-se com a incisão

longitudinal da alça interna, secção transversal e sutura da

alça interna e externa com pontos totais de

PDS . Finalizou-se com sutura término- terminal com pontos

simples totais.
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REFERÊNCIAS

A técnica descrita nos trabalhos do professor Lázaro da

Silva foi a escolhida pela equipe de Coloproctologia do

Hospital São Camilo, pois permite uma segurança maior ao

cirurgião, não havendo necessidade de incisões na parede

abdominal ou rematuração do ostoma além da abordagem

local apresentada.

Dos 5 pacientes em estudo, 3 eram do sexo masculino com
idade superior a 60 anos. Todos apresentaram evolução
satisfatoriamente boa, sem intercorrências pós-operatórias
sendo a técnica abordada eficiente neste grupo. A técnica
cirúrgica apresentada mostrou-se eficiente e de baixa
morbimortalidade. Sendo indicada para correção de
procidência de cólon por abordagem local. A procidência de
colostomia é a complicação mais comum em pacientes
colostomizados, especialmente nas colostomias em alça
sendo a necrose distal da alça prolapsada uma de suas
complicações. Isto ocorre nos pacientes em condições
clínicas deterioradas que não permitem um procedimento
cirúrgico maior. A literatura mostra uma prevalência de 2%
a 22 %. Há casos em que a alça evolui para necrose e o
cirurgião deve utilizar a técnica mais adequada para cada
situação.
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