
Introdução
A obstrução intestinal pós-cesariana é uma complicação rara e grave. O diagnóstico diferencial entre obstrução mecânica,
ileus adinâmico e pseudo-obstrução intestinal aguda é difícil tornando a abordagem terapêutica desafiante, apresentamos

um caso clínico ocorrido na nossa instituição.

Oclusão Intestinal Aguda pós-cesariana – um desafio 
diagnóstico e terapêutico: A propósito de um caso clínico

História Clínica
Primigesta de 25 anos, encaminhada à consulta de Obstetrícia por útero com múltiplos fibromiomas dispersos de grandes
dimensões , os maiores com 44 mm e 50 mm de maior diâmetro, localizados na vertente posterior do útero, a condicionar a

posição intrauterina fetal. De antecedentes, a salientar gravidez espontânea com terapêutica prévia com acetato de ulipristal.

Durante a gravidez atual, grávida com internamento no 2º trimestre por hemorragia vaginal autolimitada. Restante gravidez

sem intercorrências.

Conclusão
O reconhecimento precoce da etiologia subjacente à obstrução é fundamental de forma a adequar a abordagem terapêutica
e diminuir a morbilidade associada.
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Às 37 semanas, foi submetida a cesariana por início de trabalho de parto, com feto em situação transversa. Cesariana
realizada sob anestesia geral, complicada por extração fetal difícil devido ao espessamento da parede uterina e distorção da

cavidade uterina, com necessidade de histerotomia em T. Recém-nascido nado-vivo do sexo feminino, peso 2405g, índice

de Apgar 1/6/7. Por quadro de hemorragia maciça intraoperatória, houve necessidade de suporte transfusional e

administração de vasopressor.

Às 24 horas pós-parto, iniciou quadro de dor e distensão abdominal importante, associados a taquicardia e elevação dos

parâmetros inflamatórios. Imagiologicamente apresentava um útero de grandes dimensões associado a distensão

significativa do cólon transverso (10cm) e uretero-hidronefrose bilateral, com dilatação dos ureteres até transição abdomino-

pélvica. Por manutenção do quadro clínico, após as medidas conservadoras instituídas, foi submetida a laparotomia

exploradora, excluindo-se lesão intestinal. Por agravamento progressivo do estado clínico, após discussão multidisciplinar,
optou-se por intervenção cirúrgica com histerectomia abdominal total assumindo o diagnóstico de compressão extrínseca do

cólon e ureteres, pelo útero miomatoso. No pós operatório, verificou-se reversão do quadro e boa evolução pós-operatória.

Figura 1 e 2 – Ecografias do segundo e terceiro trimestre, respetivamente com medições dos maiores fibromiomas. Figura 3 e 4 – Imagens intraoperatórias antes e após histerorrafia.

Figura 5 e 6 – TC pós cesariana cortes axiais a evidenciar dilatação do cólon transverso e volume uterino. Figura 7 e 8 – TC pós cesariana cortes sagital e coronal, a evidenciar volume uterino e uretro-hidronefrose.


