
A apresentação clínica usual do pneumoperitônio é 

caracterizada por peritonite difusa. Laboratorialmente, 

observa-se frequente associação de sinais inflamatórios e 

infecciosos. O paciente, em contramão, não apresentou 

sintomatologia característica e nem alteração laboratorial 

durante nenhum momento da internação. Via de regra, o 

tratamento acaba por ser cirúrgico e na maioria das vezes 

encontra-se perfuração de víscera oca intra-abdominal. 

Contudo, após propedêutica ampliada, não foram encontrados 

achados que justifiquem a caso relatado. Questiona-se, dessa 

forma, possível relação entre surgimento do pneumoperitôneo 

e a infecção ativa por COVID-19, uma vez que ainda existem 

poucos relatos de casos semelhantes no contexto atual. 
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INTRODUÇÃO 

O pnemouperitônio é definido pela presença de gás livre na 

cavidade peritoneal, geralmente encontrado no contexto de 

perfuração de vísceras ocas, podendo não ter causa 

estabelecida em até 10% dos casos, o chamado 

pneumoperitônio idiopático. 

CONCLUSÃO 

Pneumoperitônio idiopático em paciente com Covid-19 

Mediante cenário de pandemia, busca-se relatar o caso 

ocorrido e produzir dados que possam embasar uma análise 

comparativa, visto a escassez de informações sobre o vírus 

recém-descoberto e as possíveis alterações causadas pelo 

mesmo no organismo humano. 
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RELATO DE CASO 

Paciente do sexo masculino, 53 anos, internado para 

tratamento de vazamento distal em endoprótese aorto bi-

ilíaca após correção endovascular, há 06 meses da admissão, 

de aneurisma de aorta infrarrenal. História pregressa de 

ressecção de câncer colorretal com anastomose primária.  

No 6º dia de internação, paciente apresentou sintomas 

respiratórios com detecção de PCR para a Covid -19 em 

orofaringe. Após 12 dias de isolamento, durante Tomografia 

de Tórax de controle, foi encontrado achado incidental de 

pneumoperitônio. Realizado Tomografia de Abdome Total com 

triplo contraste (Figuras 1 e 2) Endoscopia Digestiva Alta e 

Colonoscopia, respectivamente, sem elucidação da etiologia 

do quadro.  

Devido à estabilidade hemodinâmica, manutenção de bons 

parâmetros laboratoriais sem sinais de infecção e exame 

físico com abdome indolor, foi optado por conduta 

conservadora com vigilância clínica e laboratorial seriadas por 

uma semana. Paciente manteve-se assintomático e foi 

liberado para procedimento da Cirurgia Vascular. Submetido à 

plastia de artéria ilíaca externa esquerda, sem intercorrências, 

com alta no 5º dia pós-operatório. 
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Fig. 1 e 2 – TC de abdome, corte sagital e axial, 

respectivamente, evidenciando volumoso 

pneumoperitônio (*). Possível observar ainda 

endoprótese de aorta na figura 1 (seta preta) 
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