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 A Cistite Enfisematosa é uma entidade rara causada pelo

acúmulo de gás na parede vesical, resultante da fermentação

de bactérias ou fungos, acometendo principalmente

mulheres, diabéticos mal controlados e imunossuprimidos. A

apresentação clínica é inespecífica, o diagnóstico é

radiológico e o tratamento baseia-se em antibioticoterapia de

amplo espectro.

 Relato de caso.

 A Cistite Enfisematosa é uma entidade rara, entretanto grave

e pode apresentar manifestações clínicas sutis contrárias ao

grau de acometimento. Desse modo, o médico deve

considera-la no diagnóstico diferencial de condições

infecciosas mesmo que o paciente não apresente os fatores

de risco clássicos, pois o diagnóstico tardio pode levar a

resultados desfavoráveis, incluindo uma infecção grave,

extensão para ureteres, rins com evolução para sepse e

óbito.

 A Cistite Enfisematosa é uma complicação incomum da

infecção do trato urinário que é causada por bactérias ou

fungos produtores de gás, comumente Escherichia coli e

Klebsiella. Há fermentação da glicose em dióxido de

carbono com preenchimento do lúmen e parede vesical

com gás. Ocorre com maior prevalência em mulheres de

idade avançada, diabéticos e imunossuprimidos. A

sintomatologia pode variar de assintomático a sepse

grave, porem dor abdominal, hematúria e febre são os

mais comuns. A Urinálise é sugestiva de infecção do trato

urinário mas não diferencia Cistite Simples de Cistite

Enfisematosa. Os exames de imagem são requeridos para

realizar diagnóstico. A Ultrassonografia irá demonstrar

espessamento da parede vesical com o gás aparecendo

como regiões ecogênicas dentro do lúmen e parede deste

órgão. A Tomografia Computadorizada demonstrará

distensão vesical na parede e/ou lúmen.

 Relatar caso de Cistite Enfisematosa em paciente não

diabético e não imunossuprimido.
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Introdução

 Paciente de 70 anos, masculino, com edema generalizado,

dispneia aos mínimos esforços, dor abdominal e parada de

eliminação de flatos e fezes. Negava alterações urinárias,

comorbidades e uso de medicações. Ao exame físico

estava em regular estado geral, em anasarca. Ausculta

pulmonar: presença de estertores bibasais. Abdome:

ascítico, indolor, ruídos hidroaéreos hipoativos, timpânico a

percussão. A avaliação laboratorial revelou leucocitose

sem desvio à esquerda, anemia e hemoglobina glicada de

4,7 %. Urinálise revelou cilindros granulosos, proteinúria,

hematúria e piúria. O paciente evoluiu com piora do quadro

de dor abdominal, sendo solicitada Tomografia

Computadorizada que detectou gás na parede vesical,

compatível com o diagnóstico de Cistite Enfisematosa.

Urocultura positiva para Escherichia coli, iniciado

antibioticoterapia com Meropenem (devido antibiograma

mostrando sensibilidade ao fármaco). Ao longo do

tratamento, apresentou episódio de hematúria, sem outras

alterações. Ao fim da antibioticoterapia, havia melhora

completa do quadro de dor abdominal, intestinal e

anasarca. Tomografia Computadorizada após alta

hospitalar sem alterações.

Conclusões

DiscussãoMétodo

Objetivo

Referências Bibliográficas

Resultados

1.Mokabberi,R.;Ravakhah,K.EmphysematousUrinaryTract

Infections:Diagnosis, Treatment and Survival (Case review Series). The

American Journal of medical sciences, v.333, n.2, p.111-116, feb.2007.

2.Abo-Salem, E.;Phy, M.Air in the Urinary System. The American Journal

of Medical Sciences, v.341, n.1, p.67, jan.2011.

3.Chang, B.;Chang, C.Emphysematous Cystitis: A Rare Cause of Gross

Hematuria. The Journal of Emergency Medicine, v.40, n.1, p.506-508,

may.2011.

4.Gargouri, M. et al.Severe sepsis secondary to emphysematous cystitis.

African Journal of Urology, v.21, n.1, p.41-43, mar.2015.


