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Técnica cirúrgica empregada em obstrução intestinal
por doença de Crohn.

Técnica cirúrgica empregada em obstrução intestinal
por doença de Crohn.

Surgical technique used in bowel obstruction
in Crohn’s disease.
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desde os lábios até o ânus, com lesões descontínuas e 
segmentares. O íleo distal é o sítio mais 
freqüentemente envolvido. O intestino delgado 
isolado está afetado em 15 a 30%, com o íleo distal e o 
cólon envolvidos em 40 a 60% e o intestino grosso em 
25 a 30%. A doença duodenal é encontrada em 0,5 a 
7% dos pacientes.
        Quanto à etiologia aventa-se que a hipótese 
mais favorecida é a da interação entre fatores 
genéticos e ambientais.
   A macroscopia intestinal revela aspectos de 
paralelepípedo, com áreas normais intercaladas com 
úlceras aftóides. À medida que o processo evolui, a 
parede intestinal vai ficando espessada, com 
estreitamento de sua luz, dando o aspecto de 
“mangueira de borracha”, podendo progredir para a 
estenose.
    Dor abdominal, diarréia, distensão abdominal, 
flatulência, náuseas e vômitos estão entre os 
principais sintomas. Perda de peso, anemia associada 
à enterorragia, febre e indisposição também podem 
ocorrer.
     O diagnóstico baseia-se na história, nos achados 
físicos (palpação de parede abdominal espessada, 
fístulas cutâneas, distensão), no exame especular 
direto (anuscopia), nos exames laboratoriais 
(esteatorréia, hipoalbuminemia) e nos estudos por 
imagem (colonoscopia, RX contrastado).
      O diagnóstico diferencial é feito com Salmonelose, 
Shigelose, febre tifóide, tuberculose intestinal, 
retocolite, apendicite, linfoma.
      Várias são as complicações decorrentes da Doença 
de Crohn: as sistêmicas ocorrem em 30% dos 
pacientes, sendo as mais comuns o eritema nodoso, a 
piodermite gangrenosa, iriíte, uveíte, artrite, 
espondilite, pericolangite e estomatite aftosa; as 
intestinais incluem abscessos, fístulas e lesões 
anorretais. Perfuração livre e hemorragia são 
incomuns, mas o risco de colelitíase está aumentado. 
Os pacientes com Doença de Crohn do intestino grosso 
podem desenvolver megacólon tóxico, uma condição 

      A Doença de Crohn é uma entidade nosológica
que possui particularidades e complicações. Uma 
delas é a obstrução intestinal, para cuja solução estão 
surgindo novas técnicas cirúrgicas e aperfeiçoando-se. 
O exemplo discutido neste trabalho é a 
estrituroplastia, que traz menores danos, com 
maiores benefícios e melhores resultados para o 
paciente. 

   The Crohn`s Disease is an ill which has own 
particularities and complications, like bowel 
obstruction. However, new techniques of surgery have 
been appeared which became better. The example is 
the stricturoplasty, that brings great benefits and 
better results for the patient.

       A Doença de Crohn foi descrita em 1932. Apresen-
ta hoje prevalência de 20 a 90 casos por 100.000 
indivíduos na população. Atinge homens e mulheres 
igualmente, predomina entre 20 e 40 anos de idade. É 
mais comum entre brancos e em clima temperado.
Fumo e alta ingestão de açúcar são fatores 
independentes de risco para a Doença de Crohn. Afeta 
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paralítico e sinais sistêmicos como febre, leucocitose, 
taquicardia e debilidade física. A incidência de 
carcinoma de delgado está aumentada no portador 
da Doença de Crohn. Obstrução intestinal, nosso 
objeto de relato, ocorre em 4% dos casos, sendo 
geralmente parcial e raramente completa. Com a 
aspiração nasogástrica e nutrição endovenosa, o 
intestino distendido geralmente descomprime e os 
movimentos intestinais recomeçam. Geralmente 
quando não se consegue a resolução completa ou há 
recidiva dos sintomas obstrutivos, indica-se a cirurgia 
(1,2). Várias técnicas cirúrgicas podem ser empregadas 
para sua solução, variando de acordo com o sítio da 
obstrução. A técnica cirúrgica empregada no caso 
descrito a seguir é o alvo de nossa discussão e 
conclusão.

CASO CLÍNICO
       L. M., sexo feminino, 45 anos de idade, parda, 
natural de Francisco Morato - SP, procurou o Pronto-
Socorro do Hospital de Clínicas de Franco da Rocha  
Complexo Hospitalar Juquery - DIR IV em 
01/06/2004, queixando-se de dor abdominal difusa, 
do tipo contínua, sem irradiações, sem fatores de 
melhora ou piora, acompanhada de vômitos e 
diarréia há 90 dias, com piora há um dia.  Referia 
ainda pesar 60Kg anteriormente, estando com peso 
atual em torno de 50Kg.  
        Ao exame físico encontrava-se em regular estado 
geral, descorada +/4+, desidratada +/4+, 
desnutrida +/4+, P.A. 120 X 70 mmHg, Pulso 100 
bpm, anictérica, acianótica, afebril, eupnéica.  
Ausculta pulmonar com murmúrio vesicular presente 
bilateralmente, sem ruídos adventícios. Ausculta 
cardíaca com bulhas rítmicas e normofonéticas em 
dois tempos, sem sopros audíveis no momento. 
Abdômem distendido, doloroso difusamente à 
palpação, timpânico à percussão, com ruídos 
hidroaéreos presentes e descompressão brusca 
negativa, sem visceromegalias.  Exame retal com 
inspeção estática evidenciou pequeno plicoma 
posterior, inspeção dinâmica sem alterações, tônus 
preservado, mucosa lisa, sem abaulamentos, sem dor 
à mobilização do colo uterino, ausência de fezes em 
ampola ou sangramento ativo.
      Como antecedentes pessoais referia hipertensão 
arterial sistêmica, crises depressivas e história prévia 
de colite, que não conseguia caracterizar seu 
diagnóstico e tratamento. 
  Nos exames laboratoriais de entrada
o hemograma mostrou hemoglobina de 14,8 g%; 
hematócrito de 45,5%; leucócitos de 14.900 

3células/mm  (bastonetes de 3%, segmentados 65%, 
eosinófilos 2%, linfócitos 28%, monócitos 2%). 
Amilase 64. Urina I com discreta leucocitúria 
(possível contaminação no momento da coleta).
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       O R-X de abdômen evidenciou níveis hidroaéreos 
e ausência de ar na ampola retal, sugestivo de um 
quadro oclusivo.
      A paciente permaneceu internada nesse serviço, 
evoluindo para laparotomia exploradora onde foram 
encontradas alças de delgado dilatadas com pontos de 
estenose a 10 cm e a 30 cm da válvula ileocecal, com 
presença de perfuração puntiforme entre as duas 
áreas de estenose. Alças de cólon sem alterações. Foi 
realizada rafia da perfuração em dois planos e nas 
áreas de estenose foram realizadas estrituroplastias 
de acordo com a técnica de Heineke- Mikulicz.  Devido 
à dúvida de diagnóstico no ato operatório (Doença de 
Crohn ou tuberculose intestinal), foi realizada 
biópsia de mucosa ileal na área de estenose. 
     O exame anatomopatológico revelou enterite 
crônica exsudativa ulcerada com extensa fibrose, 
alteração arquitetural glandular associada à 
hiperplasia de padrão regenerativo, sem sinais de 
malignidade.
     Paciente evoluiu com fístula enterocutânea e 
quadro psicótico, prolongando, assim, sua 
internação. Recebeu alta hospitalar no vigésimo- 
quinto dia de pós-operatório sem fístula e com 
remissão do quadro psicótico, sendo encaminhada ao  
ambulatório para acompanhamento.

     A Doença de Crohn do íleo pode ser resolvida 
cirurgicamente com ressecção da área comprometida 
e êntero-enteroanastomose, técnica escolhida quando 
se trata de local único de estenose causando a 
obstrução. Para casos onde ocorrem múltiplas 
pequenas áreas de estreitamento em longos 
segmentos do intestino, em pacientes que já sofreram 
inúmeras ressecções prévias do intestino delgado e 
quando as áreas de estreitamento são causadas por 
obstrução fibrosa ao invés de inflamação aguda, 
foram desenvolvidas novas técnicas de correção da 
área estenosada, sendo uma delas a empregada no 
caso aqui escrito . A estrituroplastia surgiu em 1980 
com Lee e Papaioannou, sendo modificada 
posteriormente por Katariya et al. Esses autores 
apresentaram com sucesso estrituroplastias de acordo 
com a famosa técnica de Heineke-Mikulicz para o 
tratamento de estenose causada por úlcera duodenal. 
Estrituroplastias consistem em se fazer uma incisão 
longitudinal através das áreas estreitadas, fechando 
tais incisões de forma transversa (fig.1). Isso alarga 
efetivamente a luz nos sítios de estreitamento, além de 

(3)não extirpar qualquer porção do intestino . A 
experiência com este tipo de estrituroplastia é 
excelente. Artigos recentes mostram que em uma série 
de 24 pacientes que sofreram estrituroplastias para 
86 estenoses, a obstrução foi aliviada e a cicatrização
foi obtida sem fístula em todos os pacientes. Apenas  
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uma estenose recorrente surgiu durante um 
(4)acompanhamento médio de 40 meses . Em outra 

série envolvendo 35 pacientes e 71 estrituroplastias,  
nenhuma complicação perioperatória aconteceu e 
somente 22% dos pacientes exibiram sintomas 

(5)recorrentes após a operação . Em outra série de 54 
pacientes que sofreram 215 estrituroplastias, houve 
alívio dos sintomas obstrutivos em todos os pacientes 

(6)exceto dois , e nenhuma morte . Em casos de áreas de 
estenose maiores que 10cm, esta técnica apresentou 
como complicação estase intestinal. Para superar esta 
ocorrência, Michelassi propôs um novo tipo de 
estrituroplastia, uma técnica mais atual, para estes 
casos especificamente, que consiste em isolar a área 
afetada, aproximando o ponto proximal do ponto 
distal da estenose, seccionando longitudinalmente 
estes segmentos e suturando-os a seguir, 
isoperistalticamente, mantendo a área estenótica em 
fundo cego. Esta técnica também tem apresentado 

(3,7,8)bons resultados .

Fig.1- Ilustração da técnica de estrituroplastia realizada no 
(2)segmento estenosado no caso clínico descrito .

  Após revisão da literatura existente sobre 
tratamento de obstrução intestinal em Doença de 
Crohn, conseqüente a única ou múltiplas estenoses, 
concluímos que o tratamento cirúrgico desta 
complicação evoluiu e determinou um grande 
benefício aos pacientes que sofrem desta doença. O 
que anteriormente era resolvido com grandes 
ressecções intestinais, gerando uma condição de vida 
pós-cirúrgica para o paciente, muitas vezes difícil, 
com complicações como a síndrome do intestino 
curto, hoje é solucionado de forma menos agressiva, 
obtendo-se melhores resultados, já que a obstrução é 
resolvida sem grandes perdas de tecidos para o 
indivíduo, determinando uma diminuição nas 
complicações pós-operatórias e, conseqüentemente, 
melhorando sua condição de vida.   
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