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RESUMO

BEZERRA JAF, TORRES OJM, ARAÚJO GF, SANTOS OJ, GONÇALVES 
MJC à. SOUZA NETO A - Duodenopancreateetomy due to trauma. Rev 
bras Cir, 1996; 86(6): 291-292

É apresentado um caso de duodenopancreatectomia em um paciente com 
lesão duoáenopancreâíica combinada. Os autores discutem as indica
ções e complicações deste procedimento cirúrgico.
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O
 tratamento de pacientes 

com traumatismo abdomi
nal e lesão combinada pan

creatoduodenal representa um desa
fio à maioria dos cirurgiões de trau
ma. São lesões comumente causadas 
por ferimentos penetrantes e, em ge
ral, associadas a outras lesões abdo
minais 2i 3. Em virtude de diferentes 
combinações de lesões que podem 
ocorrer no pâncreas e duodeno, não 
existe uma conduta uniforme para to
dos os casos1,3. A duodenopancrea
tectomia, por exemplo, tem sido con
duta de exceção em traumatismo du- 
odenopancreático e, sua indicação 
envolve fatores que variam desde as
pectos locais e de ambiente cirúrgi
co, até a qualificação técnica da equi
pe cirúrgica. A decisão é, portanto, 
pessoal e deve ser baseada em indi
cações formais que justifiquem a 
ressecção4’5. Este estudo tem por ob
jetivo apresentar um caso de trauma
tismo duodenopancreático, tratado 
com sucesso por duodenopancreatec
tomia.

Relato do caso

Paciente de 21 anos, masculino, 
deu entrada no hospital apresentan
do ferimento penetrante por arma de

fogo, localizado no hipocôndrio di
reito. Ao exame físico apresentava 
sudorese, mucosa hipocorada (+/4+), 
PA - 110 x 60 mmHg, pulso 110 bpm. 
O abdome estava doloroso a palpa
ção e a punção abdominal foi franca
mente positiva para sangue. Com o 
diagnóstico inicial de traumatismo ab
dominal penetrante com hemope- 
ritônio, o paciente foi encaminhan
do para cirurgia após acesso venoso, 
solicitação de hematócrito e tipagem 
sangüínea.

A exploração cirúrgica foi realiza
da através de incisão xifo-púbica 
onde foi observado hemoperitônio 
(± 800 ml), hematoma retroduodenal, 
lesão transfixante da cabeça do pân
creas, segunda porção do duodeno 
(± 3 cm) e colédoco distai. Demais 
órgãos da cavidade abdominal esta
vam normais. Foi realizada ampla 
manobra de Kocher, liberação da ca
beça do pâncreas e duodeno de sua 
relação com a veia cava inferior e 
porta; secção transversal do corpo do 
pâncreas, colecistectomia e secção do 
hepatocolédoco acima da desembo
cadura do ducto cístico. O piloro foi 
liberado e o duodeno, ressecado até 
10 cm distais ao ângulo de Treitz.

A reconstrução do trânsito gas
trointestinal, biliar e pancreático
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foi realizado com alças de intestino delgado, separado 
tipo Y de Roux. A cavidade abdominal foi drenada com 
Penrose e os antimicrobianos utilizados foram o metro- 
nidazol (500 mg EV 8/8 h) e gentamicina (80 mg EV 12/ 
12 h). O paciente evoluiu de forma favorável, recebeu 
três unidades de concentrado de hemácias no período 
pós-operatório, realizou seriografia digestiva no 13° dia 
do período pós-operatório, iniciando dieta oral líquida a 
partir desta data. O exame ultra-sonográfico e exames 
bioquímicos apresentavam-se normais e o paciente rece
beu alta hospitalar no 25° dia do período pós-operatório.

DISCUSSÃO

Devido ao número variado de lesões que podem 
ocorrer no duodeno e pâncreas, não é surpresa a 
discordância no manuseio destas lesões combinadas. A 
falta de uniformidade é também decorrente da varieda
de de procedimentos disponíveis e os estudos compa
rativos ficam prejudicados pelo volume de pacientes em 
cada serviço3. A duodenopancreatectomia tem sido re
servada, como procedimento de escolha, em pacientes 
com lesão do ducto pancreático na cabeça do pâncreas, 
com lesões associadas de duodeno e ducto biliar co
mum, lesão significante da ampola de Vater ou hemor
ragia não controlada da cabeça do pâncreas. Estas indi
cações estão presentes em apenas 2 a 3% dos pacientes 
com lesão pancreática na maioria dos estudos4,5. Embo
ra a operação possa ser realizada com sucesso em 
pacientes traumatizados estáveis, a mortalidade de 
30 a 50% sugere que este procedimento seja realiza
do raramente6. Quando existe lesões viscerais associa
das ou lesões vasculares, a mortalidade se eleva ainda 
mais e, aproximadamente 50% delas ocorrem no perío
do per-operatório6.

Neste estudo, o paciente apresentava todas as indi
cações para realizações da duodenopancreatectomia e,

os fatores favoráveis foram a estabilidade hemodinâmi- 
ca do paciente e condições locais satisfatórias. Em es
sência, a duodenopancreatectomia em pacientes víti
mas de trauma duodenopancreático deve ter sua indi
cação em julgamento filosófico, aliando as qualidades 
técnicas ao bom senso da equipe cirúrgica.

SUMMARY

It is presented a case of pancreatoduodenectomy in a 
patient with combined pancreatoduodenal injury. The 
authors discuss the indications and complications of this 
surgical procedure.
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