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RESUMO: Os autores apresentam estudo retrospecti vo  de 48 pacientes operados por trauma abdominal penetrante produzido 
por arma branca, com evisceração omental, no Hospital Municipal Djalma Marques, São Luís - MA, no período de Janeiro 
de 1993 a dezembro de 1995. As lesões de órgãos intra-abdominais ocorreram em 37 pacientes (77,08%). Os órgãos atingidos 
foram principalmente o intestino delgado, estômago, cólon, fígado  e baço. A incidência de lesões viscerais em ferimentos 
abdominais com evisceração omental sustentam a exploração mandatória em todos os pacientes que apresentam evisceração 
omental. 
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INTRODUÇÃO 

Os ferimentos abdominais penetrantes produzidos por 
arma branca apresentam dificuldades quanto à melhor conduta 
a ser tomada. O índice elevado de laparotomia negativa justi-
fica uma melhor investigação diagnóstica nestes pacientes.1,2 

A exploração local, quando existe evisceração omental, e des-
necessária, pois a penetração peritoneal está confirmada. As 
principais complicações observadas em laparotomias nega-
tivas são as lesões viscerais iatrogênicas, obstrução intestinal 
e infecção da ferida operatória. 

Devem ser também considerados os custos relacionados 
ao tempo de permanência hospitalar. Entretanto, na presença 
de evisceração omental persiste a dúvida entre exploração 
mandatoria ou seletiva, uma vez que houve penetração peri
toneal.3,4 Este estudo tem por objetivo analisar pacientes 
vítimas de ferimentos abdominais produzidos por arma branca 
com evisceração omental submetidos a tratamento cirúrgico e 
suas complicações. 

MATERIAL E MÉTODO 

Foram analisados  retrospecti vamente 346 pacientes víti
mas de ferimento abdominal penetrante, produzido por arma 
branca, atendidos no Serviço de Cirurgia de Urgência do Hos
pital Municipal Djalma Marques, São Luís - MA, no período 
de Janeiro de 1993 a dezembro de 1995. Destes pacientes, 48 
(13,8%) apresentavam evisceração omental. Havia 43 paci
entes do sexo masculino (89,6%), com idade variando de 12 
a 67 anos (media = 32,9 anos). 

Os exames de rotina utilizados foram radiografia de tórax 
e abdome, hematócrito e tipagem sanguínea. 

RESULTADOS 

Os ferimentos abdominais penetrantes ocorreram mais 
frequentemente nos quadrantes superiores, em particular, do 
lado esquerdo. Todos os pacientes foram submetidos a lapa-
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rotomia exploradora e, destes pacientes, 37 (77,08%) apresen-
tavam lesão de órgãos abdominais (Tabela 1). 

Ao exame físico, seis pacientes (16,2%) apresentavam 
instabilidade hemodinâmica com sudorese, extremidades fri-
as, taquipnéia, taquisfigmia e hipotensão arterial (PA sistólica 
inferior a 80 mmHg). Clinicamente, apenas oito pacientes 
dos que apresentavam lesão abdominal (21,6%) exibiam si-
nais de irritação peritoneal, caracterizados por dor abdomi
nal difusa, distensão abdominal, descompressão dolorosa e, 
na ausculta, os ruídos hidroaéreos estavam ausentes. O hema-
tócrito estava abaixo de 35% em dez pacientes e o órgão mais 
frequentemente lesado foi o intestino delgado (Tabela 2). 

Entre os órgãos lesados, a associação mais frequente foi 
a lesão do intestino delgado com lesão do cólon em três paci
entes (8,1 %). As complicações foram observadas em 11 (22,9%) 
dos 48 pacientes submetidos a tratamento cirúrgico (Tabela 3). 

Tabela 1 
Localização dos ferimentos abdominais 

Região 

Quadrante superior 
Quadrante superior 

direito 
esquerdo 

Quadrante inferior direito 
Quadrante inferior 

Total 

esquerdo 

Intestino delgado 
Estômago 
Cólon 
Fígado 
Baço 
Duodeno 
Mesentério 
Outros 

Ferimento 

14 
19 
7 
8 

48 

Tabela 2 
Órgaos lesados 

n° 

15 
4 
5 
6 
3 
3 

10 
7 

Lesão visceral 

9 
16 
7 
5 

37 

% 

40,5 
10,8 
13,5 
16,2 
8,1 
8,1 

27,0 
18,9 

Obs: Alguns pacientes apresentavam mais de um órgão lesado 

Tabela 3 
Complicações em pacientes com evisceração omental 

Complicações 

Infecção da ferida 
Infecção respiratória 
Abscesso subfrênico 
Hérnia incisional 
Obstrução intestinal 
Hemorragia digestiva 

nº

4 
3 
1 
1 
1 
1 

% 

8,3 
6,2 

2,1 

2,1 
2,1 
2,1 

Dos 37 pacientes que apresentavam lesão de órgãos 
abdominais, ocorreram nove complicações (24,5%), enquanto 
naqueles que não mostravam lesão de órgãos abdominais 
foram observadas duas complicacões (18,1%). 

Dos pacientes que apresentavam infecção da ferida ope-
ratória, em três (75%) não houve a ressecção do omento antes 
da abertura da cavidade abdominal. 

Os antibióticos utilizados foram principalmente a asso
ciação cloranfenicol e gentamicina (66,6%), com início na 
indução anestésica durante seis dias em média (variação de 
4-12 dias). Outros antibióticos utilizados foram metronidazol 
e amicacina (20,8%) e cefalotina (12,6%). Ocorreram três 
óbitos entre os pacientes com lesão de órgãos abdominais 
(8,1%), devido a choque hipovolêmico no transoperatório 
por lesão esplênica, hepática e de veia cava inferior (um pa-
ciente cada). 

DISCUSSÃO 

O manuseio de pacientes com ferimento abdominal pe-
netrante por arma branca varia em diferentes centros. Alguns 
cirurgiões defendem a laparotomia exploradora de rotina 
neste tipo de ferimento penetrante.1 O principal argumento é 
que o exame clínico inicial não é suficiente e lesões abdomi
nais graves podem passar despercebidas. 

Diferentes estudos exibem uma incidência de exame ab
dominal inicial negativo entre 14% e 35% e falso abdome 
agudo entre 15% e 28%.2,3,5 

No estudo de Demetríades e Rabinowitz,6 27,5% dos 
pacientes com penetração peritoneal comprovada não apre
sentavam lesão de órgãos intraperitoneais significantes. 
Torres et al7 observaram incidência de 20,7% de laparotomias 
negativas por trauma abdominal contuso e penetrante. Entre-
tanto, consideraram esses níveis aceitáveis por acreditar que 
a falta de recursos diagnósticos, tais como ultra-sonografia, 
tomografia computadorizada e laparoscopia, poderia levar 
ao retardo no tratamento e suas complicações. 

Algumas situações clínicas são consideradas como indi-
cação absoluta para exploração de emergência: a paracentese 
abdominal positiva para sangue, lavado peritoneal com re-
torno de sangue, ar livre na cavidade peritoneal ao exame 
radiológico, sinais de choque hipovolemico na admissão e 
evisceração omental.2 

A exploração mandatória em casos de ferimento abdo
minal penetrante por arma branca com evisceração omental 
tem sido recomendado por diferentes razões. A penetração 
peritoneal é bem estabelecida, e o omento eviscerado indica 
que o ferimento apresenta tamanho suficiente para permitir 
herniação. As complicações observadas em pacientes sub
metidos a tratamento cirúrgico sem lesão abdominal são des-
prezíveis se compararmos com a morbi/mortalidade relacio-
nada com as lesões abdominais diagnosticadas e tratadas tar-
diamente.1,8 

A incidência de lesão intra-abdominal é maior em paci
entes com evisceração omental do que em todos os casos de 
ferimentos abdominais penetrantes por arma branca, e o órgão 
mais frequentemente lesado é o intestino delgado, conforme 
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observado neste e em outros estudos.8,9 O principal funda-
mento do manuseio seletivo destes pacientes é o exame clínico 
seriado, o que nem sempre e possível no serviço de emergên-
cia.6Neste estudo, a maioria dos pacientes (78,4%) não apre-
sentava sinais de irritação peritoneal, mesmo naqueles com 
lesão intra-abdominal. A falta de confiabilidade dos achados 
clínicos e laboratoriais na admissão, como indicador de lesão 
de órgãos abdominais, não é relevante para a eficácia do ma
nuseio seletivo. A ultra-sonografia, a tomografia computa-
dorizada e a laparoscopia tem se mostrado como importantes 
recursos auxiliares no diagnóstico de lesões abdominais, 
porém não estão disponíveis em todos os centros de emer-
gência.6,10 

Entre as complicações, a infecção da ferida operatória 
foi a mais frequentemente observada e está relacionada com 

o tempo decorrido entre a lesão e o tratamento, órgãos lesados, 
presença de contaminação da cavidade peritoneal e evisce-
ração omental.2,3,9 A secção do omento eviscerado ou limpe-
za e devolucao para a cavidade peritoneal é motivo de dis-
cussão. O omento eviscerado é um órgão contaminado e sua 
reposição  à cavidade abdominal pode estimular o desenvol-
vimento de infecção peritoneal e da ferida operatória,8,9  fato 
verificado em nossa casuística. 

Nosso estudo corrobora os anteriores, mostrando que 
pacientes com ferimentos abdominais penetrantes provocados 
por arma branca, com evisceração omental, devido a pos-
sibilidade de lesão de órgãos intraperitoneais e suas conse-
quências, devem ser submetidos a exploração abdominal man-
datória. A ressecção do omento eviscerado nos parece mini-
mizar a incidência de complicações infecciosas. 

SUMMARY 

The authors present a retrospective review of 48 patients who underwent exploratory laparotomy in penetrating abdominal 
trauma with omental evisceration at Hospital Municipal Djalma Marques, São Luís - MA from January 1993 to December 
1995. Major intraperitoneal injuries occurred in 37 patients (77.08%). These injuries involved the small bowel, stomach, 
large bowel, liver, spleen and others. The incidence of major visceral injury coincidental to stab wounds with omental 
evisceration supports a policy of routine exploratory celiotomy in cases of abdominal stab wounds with omental eviscera
tion. 

Key Words: Penetrating wounds; Omental evisceration; Trauma. 
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