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CASO CLÍNICO 
NECROSE DO CÓLON INDUZIDA POR POLISTIRENO SULFONATO DE CÁLCIO   



■ Identificação: A.N.F, sexo masculino,72 anos, raça caucasiana 

 

■ Antecedentes pessoais: 

– Diabetes Mellitus insulino-tratada 

– Nefropatia diabética  DRC estadio 5 (hemodiálise)  

– Cardiopatia isquémica 

– Hipertensão arterial 

– PTA direita 

 

■ Medicação habitual: 

– Polistireno sulfonato de cálcio (PSC) oral, bisacodilo, carvedilol, ASS, 

insulina, ramipril, amlodipina, lorazepam, carvedilol   

 



História da doença actual 

■ Motivo de admissão 

– Dor abdominal localizada nos quadrantes superior e inferior direitos, 

sem irradiação, tipo moínha 

– Febre (Tax:38ºC) 

 4 dias de evolução 

 

 Negava anorexia, perda de peso, diarreia, perdas hemáticas visíveis 

 Negava queixas urinárias  

 

 

 



História da doença actual 

■ EXAME FÍSICO:  

– Doente CCO 

– Pele e mucosas coradas e 
desidratadas 

– Tºtimp: 38ºC 

– Hemodinamicamente estável 

– Abdómen: mole e depressível, 
doloroso à palpação profunda 
do QSD e QID 

 

 

 

 

■ ESTUDO ANALÍTICO 

-    Sem leucocitose 

- PCR: 183,2 mg/L 

- Glicose: 574 mg/dL 

- Ureia: 92,0 mg/dL 

- Creatinina: 4,10 mg/dL; 

- Sódio: 128 mmo/L;  

- Potássio: 4,7 mmo/L;  



TC abdomino-pélvica 



Colonoscopia 



■ Colite isquémica ? 

  vs 

■ Colite infeciosa ? 

 

■ Iniciou antibioterapia empírica com 

Metronidazol e Ciprofloxacina. 

 

■ Programa de hemodiálise para 

estabilização da função renal. 

 



Evolução clínica   

6º dia de internamento 

• Agravamento de dor 

abdominal (QID) 

 Ecografia abdominal 

Abcesso com 21mm, justa cego 



Drenagem Aspirativa Percutânea Eco-guiada do abcesso 

■ Escherichia coli 

■ Enterococos 

fecais.  

Agulha de punção de 16G. 

 Microperfurac ̧ão contida 

de lesão necrosada do cego    



Restante estudo realizado  
 
- Exame parasitológico e bacteriológico de fezes 

- Pesquida de toxina de Clostridium difficille  

- Serologias de HIV, CMV 

- Hemoculturas 

- IGRA 

 

 

NEGATIVO 



Restante estudo realizado  
 
- Exame parasitológico e bacteriológico de fezes 

- Pesquida de toxina de Clostridium difficille  

- Serologias de HIV, CMV 

- Hemoculturas 

- IGRA 

 

- Biópsias da mucosa do cólon afetado 

 - Pesquisa de BK negativa 

 

NEGATIVO 



Histologia 

Tecido necroinflamatório e de granulação contendo cristais de sulfonato de polistireno. 



■ Necrose do cólon induzida por PSC. 

 

■ Medicação habitual: 

– Polistireno sulfonato de cálcio oral, bisacodilo, 

carvedilol, ASS, insulina, ramipril, amlodipina, lorazepam, 

carvedilol, lactulose  



Evolução clínica 

Suspensa toma de PSC. 

o Optimização da restrição de potássio na dieta. 

o Intensificação do programa de hemodiálise.  

 

Evolução clínica e analítica favorável. 

Colonoscopia após 10 semanas. 



DISCUSSÃO 
NECROSE DO CÓLON INDUZIDA POR POLISTIRENO SULFONATO DE CÁLCIO  



Discussão 

■ O PSC é uma resina permutadora de iões usada no tratamento de hipercaliemia. 

 

■ A necrose do cólon é complicações rara do seu uso.  

– Descritos casos na literatura casos de necrose e de perfuração cólica. 

– Mais frequentemente relatadas com o uso do seu análogo, o polistireno sulfonato de 
sódico, associado ou não a sorbitol.  

 

■ Mecanismo ? 

– Depósito de cristais na parede intestinal parece danificar diretamente a mucosa. 

 

■ É importante reconhecer as complicações raras, mas graves destes fármacos. 
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