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RESUMO: A neoplasia no sítio da colostomia associada ao megacólon chagásico é uma entidade rara. Os autores relatam caso de um 
paciente com lesão avançada, o qual foi submetido a tratamento cirúrgico e discutem aspectos relacionados a esta afecção. 
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INTRODUÇÃO

A confecção de colostomia, com a finalidade de 
desvio temporário ou definitivo do trânsito intestinal 
colônico, é um procedimento que não é isento de com-
plicações, que apresentam variação de 15 a 30%, sen-
do a mais rara o surgimento da neoplasia1.

O adenocarcinoma primário do sítio da colosto-
mia é uma enfermidade rara2,3. Há poucas descrições 
de associação entre megacólon chagásico e neoplasia 
colorretal.

RELATO DE CASO

Os autores apresentam um caso de neoplasia em 
colostomia, em paciente chagásico. J.A.R., 74 anos, 
sexo masculino, branco, submetido à colectomia seg-
mentar, em outro serviço, aos 55 anos de idade (1998), 
devido à complicação não especificada da colopatia 
chagásica, com confecção de transversostomia em 
alça. Foi submetido a três laparotomias para tentativa 
de reconstituição do trânsito intestinal, sem sucesso. 
Evoluiu com hérnia incisional de grande volume.
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Em 2007, paciente procurou o Serviço de Colo-
proctologia do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto 
com queixa de dor e sangramento pela colostomia. Ao 
exame, apresentava lesão vegetante de 15 cm de diâ-
metro, no local da colostomia, infiltrando a parede ab-
dominal. Na tomografia de abdômen apresentava lesão 
vegetante e infiltrativa na parede abdominal, no sítio da 
colostomia e hérnia incisional de grande volume. Apre-
sentava antígeno carcinoembrionário (CEA) de 0,53.

Foi submetido à ressecção da neoplasia do sítio 
da colostomia, envolvendo parte da parede abdominal 
com margens, juntamente à colectomia direita amplia-
da, ileodescendente anastomose látero-lateral grampe-
ada e ileostomia protetora em alça. O anatomopatoló-
gico da peça cirúrgica revelou adenocarcinoma pouco 
diferenciado de alto grau – classificação T3 N0 M0.

Evoluiu com necrose da parede abdominal apro-
ximada, primariamente em uma extensão de 20 x 
12 cm, sendo submetido à realização de retalho mi-
crocirúrgico do músculo grande dorsal e enxertia de 
pele com área doadora da coxa direita, pela equipe de 
cirurgia plástica.

Posteriormente iniciou quimioterapia adjuvante 
com 5-fluoracil e leucovorin, com boa evolução até o 
momento.

DISCUSSÃO

A presença de carcinoma no sítio da colostomia 
não é frequente; entretanto, o seu surgimento pode 
ocorrer ao longo do tempo e cursa com altos índices 
de morbi-mortalidade1,2,4.

A colostomia apresenta os mesmos fatores pre-
disponentes e desencadeantes para o aparecimento do 
tumor colônico primário, em relação a qualquer um 
dos seus segmentos1.

São descritos, na literatura, fatores de risco para o 
surgimento de neoplasia no sítio da colostomia, como 
lesão neoplasia metacrônica, colectomia oncológica 
com margens ressecadas inadequadas, polipose colô-
nica e, principalmente, a metaplasia colônica secun-
dária à doença inflamatória intestinal, não sendo men-
cionado casos associados a megacólon chagásico1-5.

Pela raridade da associação de megacólon chagá-
sico e câncer, e por ser mais raro ainda o surgimento 
de neoplasia na colostomia, torna esse caso inusitado 
(Figuras 1 a 3).

Figura1. Neoplasia na colostomia infiltrando a parede. 

Figura 2. Tomografia mostrando a massa tumoral.

Figura 3. Aspecto final do abdômen após retalho miocutâneo.
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ABSTRACT: Neoplasia at the site of the colostomy associated with chagasic megacolon is a rare clinical event. Here, the authors re-
port the case of a patient with advanced lesion, who had to undergo surgical treatment, and discuss aspects related to this disease.
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