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OBJETIVO

Descrever os resultados da cirurgia de emergência
em pacientes com colopatia chagásic através de
estudo retrospectivo entre 2002 e 2017 em
pacientes adultos com diagnóstico prévio de
colopatia chagásica operados na emergência de
hospital público do Recife (HGOF, HR- SUS PE).

Aproximadamente 8 milhões de pessoas em 20 países
da América Latina são afetados pela doença de Chagas,
cerca de 30% a 40% dos pacientes cronicamente
infectados cardiomiopatia e/ou megasindromes como
megaesôfago ou megacolon. Megacolon chagásico é
caracterizada por uma perda neuronal seletiva,
principalmente colinérgica em ambos plexos
mioentericos e submucoso (1). O tratamento cirúrgico
do megacolon não cura a doença, pois a doença é
incurável e não está restrita ao intestino, mas para
tratar a constipação e como profilaxia para
complicações como fecaloma e volvo de sigmoide e
em casos de emergência (2).

INTRODUÇÃO

A colopatia chagásica poderá evoluir com complicações
necessitando de cirurgia de emergência aumentando a
morbimortalidade desses pacientes.

CONCLUSÃO

Manifestações digestivas da doença de Chagas são frequentes. Casos
agudos mais graves, com maior carga infecciosa tendem a evoluir
para formas clínicas mais graves (3). A colopatia chagásica apresenta
complicações que podem necessitar de cirurgia de emergência. Um
estudo mostrou que a maioria das complicações no megacolon são
fecaloma e volvo de sigmoide, fatores decisivos em cirurgias de
emergencia (2). O tratamento operatório no abdome agudo
obstrutivo ou vascular em pacientes com reserva cardíaca diminuída
e em desnutridos com doença de Chagas pode ter evolução
desfavorável. Todos os procedimentos em pacientes com megacolon
são paliativos e estão sujeitos a recorrência, pois o dano neuronal é
difuso (2).

DISCUSSÃO
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CIRURGIA DE EMERGÊNCIA EM PACIENTES COM MEGACÓLON CHAGÁSICO

RELATO DE CASO
Vinte e um pacientes, sendo 14 do sexo
masculino. A idade varia de 45-72 anos. Apenas 5
não tinham cardiopatia chagásica. Em 7
encontrava-se associado com esofagopatia
chagásica. O IMC variou de 19 a 22 kg/m².
Fecaloma (7), volvo de sigmoide (10), câncer de
cólon (1), colite isquêmica (2) e trombose arterial
mesentérica (1) foram as causas do abdome
agudo. Ressecção instestinal com confecção de
colostomia foi o tratamento mais frequente.
Reoperação ocorreu em 4 (trombose de artéria
mesentérica, volvo e fecaloma). Óbito por sepse
abdominal e respiratória ocorreu em 2 casos.
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