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INTRODUÇÃO

 A pneumatosis cystoides intestinalis é uma situação
clínica rara em que existem colecções císticas gasosas
na parede do tracto gastrointestinal (1-5). O mais frequente
é estar associada a doença pulmonar obstrutiva com
libertação de bolhas de ar que se deslocam pelos planos
retroperitoneais até á parede das ansas, embora existam
outras etiologias e mecanismos.

Por vezes diagnosticada como achado incidental ou
no decurso do estudo por dor abdominal, os meios
radiológicos convencionais podem não ter acuidade
suficiente para um diagnóstico de certeza. Esta forma de
apresentação e a presença de gás na cavidade abdomi-
nal determinam que alguns doentes sejam submetidos a
laparotomia exploradora para excluir outras patologias
intraabdominais cuja terapêutica seja cirúrgica (ex.
perfurações de víscera oca).

Pode ter uma resolução expontânea em várias
semanas, com reabsorção do gás, mas com recorrência
ocasional.

O tratamento ideal inclui a oxigenoterapia e o oxigénio
hiperbárico sendo, contudo, a principal medida terapêutica
dirigida à doença de base.

Apresenta-se o caso clínico de uma doente com antecedentes de ulcera péptica que recorreu ao Serviço de Urgência
por dor abdominal, constatando-se a presença de pneumoperitoneu livre na radiografia abdominal simples. Submetida
a laparotomia exploradora, foram encontradas lesões císticas da parede ileal e efectuada enterectomia segmentar
A pneumatosis cystoides intestinalis é uma situação clínica rara com formas de apresentação variáveis, em que
existem colecções císticas gasosas na parede do tracto gastrointestinal e cuja rotura em cavidade livre resulta num
pneumoperitoneu, determinando dilemas ao cirurgião.
Existem uma forma idiopática e secundária. O exame diagnóstico de maior especificidade é a Tomografia Axial
Computorizada, embora a radiografia abdominal e toráccica e a ecografia possam contribuir para o seu diagnóstico.
A laparotomia exploradora desempenha frequentemente um papel diagnóstico e terapêutico.
A terapêutica com o aumento da pressão parcial de oxigénio quer por oxigenoterapia ou oxigénio hiperbárico é
suficiente nas formas mais leves. Em conclusão, a pneumatosis é um sinal clínico ou doença rara que representa um
importante problema no diagnóstico diferencial das dores abdominais, na estratégica terapêutica e na identificação da
causa primária.
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CASO CLÍNICO

Doente do sexo feminino, de 54 anos, observado no
Serviço de Urgência por dor abdominal difusa com três
dias de evolução,  associada a náusea, mas sem vómitos,
hematemeses ou alterações dos hábitos intestinais. Nos
seus antecedentes refere-se doença péptica ulcerosa
controlada medicamente, sem  história de doença
pulmonar ou intestinal. Ao exame físico apresentava-se
subfebril (37,4ºC), com dor abdominal à palpação pro-
funda dos quadrantes inferiores, sem sinais locais de
irritação peritoneal e sem dor no fundo se saco de
Douglas ao toque rectal. Sem alterações na auscultação
pulmonar e sem sintomas urinários. A avaliação labora-
torial demonstrou uma ligeira leucocitose com discreto
desvio esquerdo da fórmula leucocitária e sem alterações
iónicas, função renal e hepática. A radiografia abdominal
simples revelou a presença de gás livre na cavidade
abdominal sem outras alterações de registo (fig. 1).

Com o diagnóstico pré-operatório de perfuração de
víscera oca, foi submetida a laparotomia exploradora e
constatando-se integridade da parede gástrica e restante
tubo digestivo com a presença de lesões císticas nas
paredes do intestino delgado (jejuno e ileon), procedeu-
se a enterectomia segmentar com anastomose termino-
terminal manual.
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DISCUSSÃO

A pneumatosis cystoides intestinalis pode ocorrer em
qualquer idade embora com ligeiro predomínio nas
crianças devido à maior incidência de enterocolite
necrotizante, não havendo predomínio de sexo ou de
distribuição geográfica (1,2).

São conhecidas duas formas:
• Primária (15%), de etiologia desconhecida e que
atinge principalmente o colon (pneumatosis coli)
• Secundária (85%), atinge principalmente o intestino
delgado:
      - associada a doença pulmonar obstrutiva
      - associada a doença intestinal

São considerados três mecanismos etiológicos (1-3):
• deslocamento e encarceramento do ar ao longo dos
planos tecidulares a partir de ar libertado de bolhas nas
doenças obstrutivas pulmonares
• invasão da parede intestinal desvitalizada por gás
produzido pelas bactérias intestinais
• excesso de produção de gás luminal por fermentação
de hidratos de carbono que posteriormente é absorvido
e retida na parede intestinal

Foram identificadas diferentes causas que podem
determinar pneumatosis intestinalis (tabela I).

O quadro mais característico é de meteorismo,
flatulência, diarreia e dor abdominal, embora possa ter
diferentes graus de expressão (de náusea e vómito a
quadros oclusivos), e habitualmente a ausência de sinais
peritoneais ao exame físico. Por vezes a manifestação
inicial pode ser grave como isquemia, necrose intestinal

Fig. 1 - Radiografia abdominal com fina lâmina de

pneumoperitoneu.

Doença Pulmonar

  • Asma

  • Doença pulmonar

Necrose Intestinal

  • Enterocolite necrotizante

  • Isquemia e Enfarte

  • Colite neutropénica

Disrupção da mucosa

(11,12)

  • Úlcera péptica

  • Obstrução pilórica

  •Obstrução intestinal

  • Ruptura de divertículo jeju-

nal

  • Cirurgia

  • Endoscopia

  • Perfuração por próteses

  • Escleroterapia

Aumento da permiabilidade

da mucosa

  • Imunoterapia

  • Doença "dador vs

  hospedeiro"

  • Transplante de orgãos

 • Transplante de medula

óssea

  • SIDA - Enterocolite

• Fibrose cística

• Traumatismo do tórax

• Sépsis

• Gastrite enfisematosa

• Ingestão cáusticos

• Cateter de jejunostomia

• Trauma abdominal contuso

• Trauma por abuso infantil

• Doença de Hirschprung

• Doença de Crohn

• Colite Ulcerosa

• Amiloidose sistémica

• Terapêutica com esteroides

• Quimioterapia

• Doença colagénio - vascular

Tabela 1 - Causas de Pneumatosis Cystoides Intestinalis.

e perfuração como complicações da doença de base,
requerendo cirurgia urgente.

O exame diagnóstico ideal é a Tomografia Axial
Computorizada (TAC) onde além do pneumoperitoneu
se pode observar o pneumoretroperitoneu ou a presença
de gás intramural ao longo do intestino delgado e cólon
(13).

Na radiografia abdominal simples pode apenas ser
evidente o pneumoperitoneu livre. A radiografia tórax e a
Tomografia axial computorizada torácica podem
evidenciar uma doença respiratória como tuberculose
pulmonar ou enfisema bolhoso severo.

A ecografia pode contribuir para diagnóstico de pneu-
matosis, observando-se múltiplos ecos imóveis, nodulares
pequenos ou lineares, numa parede cólica espessada
(alterações mais evidentes com sondas de alta frequência)
(14). Num estudo foi descrito um sinal específico indicativo
da doença - “circle sign”- devido à presença de gás
dissecando a circunferência da ansa e produzindo a
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imagem de um anel ecogénico na ecografia. Estas
alterações foram confirmadas na TAC e com modelos
experimentais (15).

Também a colonoscopia foi utilizada na confirmação
de formas cólicas permitindo a punção desta lesões
submucosas e a completa resolução da cavidade cística
(16).

O diagnóstico assenta num elevado índice de suspeita
face à apresentação clínica e aos exames de imagem,
pois muitas vezes os doentes representam um dilema
clínico, sendo submetidos a laparotomia exploradora por
suspeita de perfuração de víscera oca (como no caso) ou
para excluir e/ou tratar outras situações intrabdominais
em cuja atitude espectante determinasse complicações
graves ou fatais.

No acto operatório constata-se a ausência de lesões
perfurantes em todo trajecto intestinal e a presença de
cistos que podem variar de milímetros a vários
centímetros, distribuídos sobre as ansas de delgado ou
do cólon, conferindo um aspecto esponjoso. Estas áreas
císticas podem por vezes mimetizar o aspecto de
linfangiomas ou ter um aspecto polipoide. A mucosa
encontra-se elevada por pequenas bolhas moles ou
placas lisas (1,2,6,7).

A pneumatosis pode ser considerado como um sinal
clínico devendo depois a principal medida terapêutica
dirige-se à doença subjacente.

Embora possa ter uma resolução expontânea em
várias semanas, com reabsorção do gás, as atitudes
terapêuticas incluem a oxigenoterapia e o oxigénio
hiperbárico (3 semanas) que por difusão entra nas cistos
parietais intestinais substituindo o gás, sendo depois
usado no metabolismo celular e o cisto colapsa (1,2).
Quando estas medida não são suficientes ou face á
recorrência da doença, é necessário recorrer à cirurgia
de ressecção, que poderá ser por laparoscopia (16).

A cirurgia é também a opção quando ocorrem
complicações das doenças de base.

Neste caso a opção foi por ressecção do segmento
envolvido. O estudo complementar posterior a que a
doente foi submetida para despiste de patologia intrinseca
do tubo digestivo revelou-se normal. Na ausência de
causas por disrupção ou alterações de permeabilidade
da mucosa intestinal, por exclusão, aceita-se atribuir-se
a um processo de necrose intestinal segmentar, o mais
provável de enfarte ou isquemia transitória que tenha
permitido a presença de gás parietal e sua difusão livre ao
peritoneu.

A anatomia patológica além de permitir a confirmação
diagnóstica de pneumatosis cystoides intestinalis, pode
contribuir para o diagnóstico etiológico final e diferenciar
de outras formas com apresentação macroscópica
semelhante.

O estudo anátomo-patológico revela a presença de
espaços aéreos (cistos) (3-,7) na parede intestinal, cujas
dimensões variam entre alguns milímetros a vários
centímetros de diâmetro, conferindo-lhe aspecto
“esponjoso” ou em “favo de mel”.

Podem atingir qualquer parte da parede intestinal mas

principalmente localizados na submucosa e na camada
subserosa 5,6,7. A mucosa suprajacente aos espaços
aéreos apresenta-se discretamente elevada e por vezes
com aspecto “pseudolipomatoso” enquanto que a mus-
cular própria está geralmente poupada, excepto na porção
mais superficial em torno dos vasos sanguíneos
penetrantes (8).

Histologicamente quer forma primária quer a forma
secundária os espaços císticos estão, na sua maioria,
revestidos por células achatadas  de origem
mesenquimatosa ou histiocítica, para a maioria dos
autores, ou de origem endotelial, para outros, baseando-
se na teoria de que o gás está contido em vasos linfáticos
dilatados (8,9).

Em ambas as formas pode haver reacção inflamatória
focal e, nos casos relacionados com doenças da mucosa,
há tendência para uma maior proliferação macrofágica e
de células gigantes de tipo corpo estranho (5), aspectos
que poderão representar uma reacção a produtos luminais
ainda que não seja habitual encontrar-se bactérias ou
fezes dentro dos espaços císticos (8,10).

O diagnóstico de pneumatosis intestinalis é simples,
desde que se consiga demonstrar a existência de espaços
com ar na parede intestinal, no exame imagiológico ou no
exame directo, complementados com biópsias da mu-
cosa nas áreas que fazem saliência no lumem. É
importante a inspecção do tracto gastrointestinal,
principalmente da mucosa, para diagnosticar lesões
isquémicas ou inflamatórias, já que a evolução clínica
estará muito dependente da presença e extensão duma
doença intestinal primária (10).

Há diferentes situações que devem ser excluídas no
diagnóstico da pneumatosis cistoides. Na gangrena
gasosa como por clostridium welchii  e na colite
necrotizante em doentes com neutropenía severa ocorre
invasão parietal e proliferação de bactérias produtoras
de gás, observando-se marcada autólise dos tecidos,
ausência de reacção inflamatória e presença de colónias
bacterianas, confirmadas em culturas (18).

A necrose gorda que pode ocorrer nas alterações
inflamatória atinge a submucosa, apresentando pequenos
espaços e marcada reacção inflamatória, mas com
numerosos macrófagos espumosos e fibrose. Os
oleogranulomas podem apresentar uma reacção
inflamatória parecida mas estas lesões são  tipicamente
solitárias e localizadas na área rectal.

Na linfangiectasia observam-se cistos microscópicos
difusos no intestino delgado e grosso, comum discreto
componente inflamatório, especialmente no referente as
células gigantes (6,7). Os linfangiomas, geralmente são
solitários e bem delimitados, podem mostrar líquido linfoide
e uma parede muscular incompleta e atenuada8.

Neste caso clínico o segmento de intestino delgado
revela múltiplos espaços aéreos difusos em diferentes
localizações da parede intestinal, conferindo-lhe um
aspecto “esponjoso” na superfície serosa. (Figs. 2 e 3).

Neste caso clínico, ao exame histológico constata-se
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Fig. 2 e 3 - Aspesto macroscópico de segmento de

inteStino delgado, com espaços aéreos sub-mucosos

intramusculares e sub-serosos. Zonas com infiltrado

hemorrágico focal.

Fig. 4 - Parede do intestino com espaços aéreos sub-

mucosos e sub-serosos. Vasos congestionados. HEx40

que os “cistos” se localizam principalmente na sub-
mucosa e sub-serosa (Fig 4), estando revestidos por
células achatadas, observando-se ainda numerosos
macrófagos e células gigantes multinucleadas (Fig 5).
Presença que foi posteriormente confirmada com o estudo
imunohistoquímico que revela positividade para o
anticorpo anti-CD 68 (Fig. 6) e negatividade para
marcadores vasculares, o que apoia a hipótese no nosso

Fig. 6 - Positividade imuno-histoquímica para CD 68 das

células de revestimento dos espaços aéreos x 100.

caso duma possível origem mesemquimatosa ou
histiocítica de estas células (7).
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