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�� peritonite primperitonite primááriaria

�� peritonite secundperitonite secundááriaria

�� peritonite terciperitonite terciááriaria

�� abscesso intraabscesso intra--abdominalabdominal

InfecInfecçção intraão intra--abdominalabdominal

____________________
OrdonezOrdonez C A, et al. C A, et al. SurgSurg ClinClin N N AmAm 86: 132386: 1323--1349, 20061349, 2006



�� Mecanismos eficazesMecanismos eficazes

ResoluResoluççãoão

�� FormaFormaçção de abscessosão de abscessos

�� Peritonite difusaPeritonite difusa

ContaminaContaminaçção bacterianaão bacteriana

__________________
WittmannWittmann DH, DH, ScheinSchein M, M, CondonCondon RE. RE. AnnAnn SurgSurg 1996;224:101996;224:10--1818



AmbienteAmbiente

BactBactéériariaHospedeiroHospedeiro

Fatores Determinantes da infecFatores Determinantes da infecççãoão



__________________
WittmannWittmann DH, DH, ScheinSchein M, M, CondonCondon RE. RE. AnnAnn SurgSurg 1996;224:101996;224:10--1818
Henry MC, et al. Henry MC, et al. ArchArch SurgSurg 2007;142:2362007;142:236--241241

Abscesso intraAbscesso intra--abdominalabdominal

�� Desenvolve a partir de defesa efetiva do hospedeiroDesenvolve a partir de defesa efetiva do hospedeiro
�� Resultado de relativo sucesso na peritoniteResultado de relativo sucesso na peritonite
�� Pode ser visceral ou não visceralPode ser visceral ou não visceral
�� Intra ou extra peritonealIntra ou extra peritoneal
�� ÉÉ localizado devido a defesa peritoneallocalizado devido a defesa peritoneal



Abscesso intraAbscesso intra--abdominalabdominal

Ambiente do abscessoAmbiente do abscesso

�� Baixo potencial de Baixo potencial de oxioxi--redureduççãoão e baixo pHe baixo pH
Como Como consequênciaconsequência de:de:

Limitada vascularizaLimitada vascularizaçção e pouca perfusãoão e pouca perfusão
CondiCondiçções anaerões anaeróóbiasbias
Tecido desvitalizadoTecido desvitalizado

�� PenetraPenetraçção do antibião do antibióótico tico éé limitadalimitada
Pouca perfusãoPouca perfusão
Barreira mecânica (fibrina, coBarreira mecânica (fibrina, coáágulo e parede do gulo e parede do 

abscesso)abscesso)

__________________
SirinekSirinek KR. KR. SurgSurg InfectInfect 2000;1:312000;1:31--3838



Suspeita clSuspeita clíínicanica

�� Dor abdominalDor abdominal

�� Febre (acima de 38Febre (acima de 38°°C) ou hipotermia (choque sC) ou hipotermia (choque sééptico)ptico)

�� Anorexia, nAnorexia, nááuseas e vômitosuseas e vômitos

�� TaquipnTaquipnééiaia, taquicardia, taquicardia

�� HipoxemiaHipoxemia

�� Confusão mentalConfusão mental

�� Sinais de irritaSinais de irritaçção peritoneal, ão peritoneal, ííleo leo 

�� Descompressão dolorosa, percussão do ponto dolorosoDescompressão dolorosa, percussão do ponto doloroso



Abscesso intraAbscesso intra--abdominalabdominal

�� Qual o exame de imagem para o diagnQual o exame de imagem para o diagnóósticostico

�� Qual a melhor forma de tratamentoQual a melhor forma de tratamento

__________________
SirinekSirinek KR. KR. SurgSurg InfectInfect 2000;1:312000;1:31--3838



Exame de imagemExame de imagem

UltraUltra--sonografiasonografia
�� Relativamente sensRelativamente sensíívelvel
�� Não invasivaNão invasiva
�� Não hNão háá exposiexposiçção a radiaão a radiaçção ionizanteão ionizante
�� ÚÚtil para pacientes muito graves (transporte)til para pacientes muito graves (transporte)
�� AcurAcuráácia depende do operadorcia depende do operador
�� Pode não detectar pequenos abscessos ou foco Pode não detectar pequenos abscessos ou foco 
retroperitonealretroperitoneal
�� Afetada pelo tamanho do paciente, infecAfetada pelo tamanho do paciente, infecçção da ferida, ão da ferida, 
curativos, drenos, ostomiascurativos, drenos, ostomias

__________________
SirinekSirinek KR. KR. SurgSurg InfectInfect 2000;1:312000;1:31--3838



TomografiaTomografia
�� Alta resoluAlta resoluçção anatômicaão anatômica
�� Mais alta especificidade que a ultraMais alta especificidade que a ultra--sonografiasonografia
�� Melhor visualizaMelhor visualizaçção da ão da retrocavidaderetrocavidade, , retroperitôneoretroperitôneo e e 
pelvepelve
�� Contraste diferencia alContraste diferencia alçça e colea e coleçção fluidaão fluida
�� Contraste venoso (alergia e insuficiência renal)Contraste venoso (alergia e insuficiência renal)
�� Contraste oral (Contraste oral (ÍÍleo)leo)
�� Não diferencia coleNão diferencia coleçção estão estééril de infectadaril de infectada ((debrisdebris, , 
loculaloculaççõesões, g, gáás,intensificas,intensificaçção do contraste na periferia são ão do contraste na periferia são 
sugestivos)sugestivos)
�� Não Não éé portportáátiltil (*)(*)
�� Pacientes obesosPacientes obesos

__________________
SirinekSirinek KR. KR. SurgSurg InfectInfect 2000;1:312000;1:31--3838

Exame de imagemExame de imagem



Ressonância MagnRessonância Magnééticatica
�� Capaz de delinear melhor a extensão de um abscessoCapaz de delinear melhor a extensão de um abscesso
�� Mostra melhor o impacto de um abscesso nas estruturas Mostra melhor o impacto de um abscesso nas estruturas 
adjacentes (madjacentes (múúsculos e grandes vasos)sculos e grandes vasos)
�� Qualidade da imagem Qualidade da imagem éé suscetsuscetíível a artefatos mvel a artefatos móóveisveis
�� LimitaLimitaçções em pacientes em UTI (materiais metões em pacientes em UTI (materiais metáálicos licos 
como bomba de infusão e ventiladores)como bomba de infusão e ventiladores)

__________________
SirinekSirinek KR. KR. SurgSurg InfectInfect 2000;1:312000;1:31--3838

Exame de imagemExame de imagem



Abscesso intraAbscesso intra--abdominalabdominal

�� Qual o exame de imagem para o diagnQual o exame de imagem para o diagnóósticostico

�� Qual a melhor forma de tratamentoQual a melhor forma de tratamento

__________________
SirinekSirinek KR. KR. SurgSurg InfectInfect 2000;1:312000;1:31--3838



�� PrincPrincíípio 1pio 1
Controle da fonte de infecControle da fonte de infecççãoão

�� PrincPrincíípio 2pio 2
Evacuar Evacuar ininóóculoculo bacteriano (pus) e adjuvantes (bacteriano (pus) e adjuvantes (toiletetoilete

peritoneal )peritoneal )

�� PrincPrincíípio 3pio 3
Tratar sTratar sííndrome ndrome compartimentalcompartimental abdominalabdominal

�� PrincPrincíípio 4pio 4
Prevenir ou tratar infecPrevenir ou tratar infecçção recorrente e persistenteão recorrente e persistente

____________________
WittmannWittmann et al. et al. AnnAnn SurgSurg 224:10224:10--18, 199618, 1996

TratamentoTratamento



Controle do foco de infecControle do foco de infecççãoão

Compreende todas as medidas fCompreende todas as medidas fíísicas utilizadas para sicas utilizadas para 
erradicar o  foco de infecerradicar o  foco de infecçção, para prevenir a contaminaão, para prevenir a contaminaçção ão 
microbiana em curso e para restaurar a anatomia funcional. microbiana em curso e para restaurar a anatomia funcional. 
Envolve:Envolve:

�� Drenagem de abscessos ou coleDrenagem de abscessos ou coleçções fluidas infectadasões fluidas infectadas
�� DebridamentoDebridamento de tecido necrde tecido necróótico tico infectdoinfectdo
�� Lavagem da cavidade com soluLavagem da cavidade com soluçção salina mornaão salina morna
�� Medidas definitivas para controlar fonte e restaurar a anatomiaMedidas definitivas para controlar fonte e restaurar a anatomia

__________________
Marshall JC. Marshall JC. MicrobMicrob InfectInfect 6:10156:1015--1025, 20041025, 2004



Abscesso intraAbscesso intra--abdominalabdominal

TratamentoTratamento
�� AntibioticoterapiaAntibioticoterapia adequadaadequada
�� DrenagemDrenagem

__________________
SirinekSirinek KR. KR. SurgSurg InfectInfect 2000;1:312000;1:31--3838



Abscesso intraAbscesso intra--abdominalabdominal

TratamentoTratamento
�� Antibioticoterapia adequada
� Drenagem

__________________
SirinekSirinek KR. KR. SurgSurg InfectInfect 2000;1:312000;1:31--3838



•• Escherichia coliEscherichia coli

•• StreptococcusStreptococcus, , EnterobacterEnterobacter sppspp, , EnterococcusEnterococcus

•• KlebsiellaKlebsiella sppspp, , PseudomonasPseudomonas aeruginosaaeruginosa, , ProteusProteus sppspp

•• StaphylococcusStaphylococcus aureusaureus e e epidermidisepidermidis

•• BacteroidesBacteroides fragilisfragilis, , ClostridiumClostridium sppspp, , 

PeptoestreptococcusPeptoestreptococcus

•• FungosFungos

�� AdministraAdministraçção empão empíírica de antibirica de antibióóticos contra estas ticos contra estas 

bactbactéérias estrias estáá bem estabelecidobem estabelecido

�� Iniciar o mais breve possIniciar o mais breve possíívelvel

AntibioticoterapiaAntibioticoterapia

____________________
OrdonezOrdonez CA, et al. CA, et al. SurgSurg ClinClin N N AmAm 86: 132386: 1323--1349, 20061349, 2006



Regime antimicrobiano recomendadoRegime antimicrobiano recomendado

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agente Agente úúniconico
AmpicilinaAmpicilina--sulbactamsulbactam

CefotetanCefotetan

CefoxitinaCefoxitina

ErtapenemErtapenem

ImipenemImipenem--cilastatinacilastatina

MeropenemMeropenem

PiperacilinaPiperacilina--tazobactamtazobactam

TicarcilinaTicarcilina--áácidocido clavulclavulííniconico

Terapia combinadaTerapia combinada
AminoglicosAminoglicosíídeodeo ((amicaamica,,gentagenta,,netilnetil,,tobratobra)+)+antianaerantianaeróóbiobio ((clindaclinda ou metro)ou metro)

AztreonamAztreonam++clindamicinaclindamicina

CefuroximeCefuroxime++metronidazolmetronidazol

CiprofloxacinaCiprofloxacina++metronidazolmetronidazol

CefalosporinaCefalosporina (3rd ou 4th)+anti(3rd ou 4th)+anti--anaeranaeróóbio(bio(ClindaClinda ou metro)ou metro)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________

MazuskiMazuski JE et al. JE et al. SurgSurg InfecInfec 3:1613:161--173,2002173,2002



Regime antimicrobiano recomendadoRegime antimicrobiano recomendado

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agente Agente úúniconico
AmpicilinaAmpicilina--sulbactamsulbactam

ErtapenemErtapenem

ImipenemImipenem--cilastatinacilastatina

MeropenemMeropenem

PiperacilinaPiperacilina--tazobactamtazobactam

Terapia combinadaTerapia combinada
AminoglicosAminoglicosíídeodeo ((amicaamica,,gentagenta,,netilnetil,,tobratobra)+)+antianaerantianaeróóbiobio ((clindaclinda ou metro)ou metro)

CiprofloxacinaCiprofloxacina (ou (ou CefalosporinaCefalosporina 4th) + 4th) + MetronidazolMetronidazol

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________
OrdonezOrdonez CA, et al. CA, et al. SurgSurg ClinClin N N AmAm 86: 132386: 1323--1349, 20061349, 2006



Regime antimicrobiano para pacientes de alto riscoRegime antimicrobiano para pacientes de alto risco

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agente Agente úúniconico
ImipenemImipenem--cilastatinacilastatina

MeropenemMeropenem

PiperacilinaPiperacilina--tazobactamtazobactam

Terapia combinadaTerapia combinada
AminoglicosAminoglicosíídeodeo ((amicaamica,,gentagenta,,netilnetil,,tobratobra)+)+antianaerantianaeróóbiobio ((clindaclinda ou metro)ou metro)

AztreonamAztreonam++clindamicinaclindamicina

CiprofloxacinaCiprofloxacina++metronidazolmetronidazol

CefalosporinaCefalosporina (3rd ou 4th)+anti(3rd ou 4th)+anti--anaeranaeróóbio(bio(ClindaClinda ou metro)ou metro)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________

MazuskiMazuski JE et al. JE et al. SurgSurg InfecInfec 3:1613:161--173,2002173,2002



Abscesso intraAbscesso intra--abdominalabdominal

TratamentoTratamento
�� AntibioticoterapiaAntibioticoterapia adequadaadequada
�� DrenagemDrenagem

__________________
SirinekSirinek KR. KR. SurgSurg InfectInfect 2000;1:312000;1:31--3838





__________________
ScheinSchein et al. et al. CurrCurr OpinionOpinion SurgSurg InfectInfect 3:1233:123--127, 1995.127, 1995.

Sepse Sepse 

CirurgiaCirurgia
�� A A intervenintervençção cirão cirúúrgicargica em tempo para bloquear a em tempo para bloquear a 
liberaliberaçção de bactão de bactéérias e adjuvantes na cavidade peritoneal. rias e adjuvantes na cavidade peritoneal. 
ÉÉ um um procedimento crucialprocedimento crucial para abortar o processo de para abortar o processo de 
resposta inflamatresposta inflamatóória sistêmica antes que a superproduria sistêmica antes que a superproduçção ão 
terminal de mediadores levem a disfunterminal de mediadores levem a disfunçção orgânica mão orgânica múúltipla ltipla 
sequencialsequencial e morte.e morte.
�� Todas as outras medidas são de pouca utilidadeTodas as outras medidas são de pouca utilidade se a se a 
operaoperaçção não abortar a fonte infecciosa e reduzir o ão não abortar a fonte infecciosa e reduzir o ininóóculoculo
de de macroorganismosmacroorganismos e adjuvantes da infece adjuvantes da infecçção.ão.



Resultado de 114 pacientes tratados com Resultado de 114 pacientes tratados com 
antibioticoterapiaantibioticoterapia parenteral e repouso intestinalparenteral e repouso intestinal
________________________________________________________________________________________________________

N           %N           %
________________________________________________________________________________________________________

Sem drenagem                                          61       (Sem drenagem                                          61       (54)54)
Sem recorrência documentada                   58        Sem recorrência documentada                   58        (95)(95)
Admitido por recorrência                             3  Admitido por recorrência                             3  (5)(5)

Drenagem guiado por imagem                     50       (44)Drenagem guiado por imagem                     50       (44)
Sem recorrência documentada                    41       Sem recorrência documentada                    41       (82)(82)
Submetido a cirurgia (sem resposta)             7       Submetido a cirurgia (sem resposta)             7       (14)(14)
Admitido por recorrência                              2 Admitido por recorrência                              2 (4)(4)

Cirurgia de urgência                                     3      Cirurgia de urgência                                     3      (3)(3)
______________________________________________________________________________________________________

Abscesso abdominalAbscesso abdominal

__________________
KumarKumar RR, et al. RR, et al. DisDis ColonColon RectumRectum 2005;49:1832005;49:183--189189



Abscesso abdominalAbscesso abdominal

__________________
KumarKumar RR, et al. RR, et al. DisDis ColonColon RectumRectum 2005;49:1832005;49:183--189189



__________________
KumarKumar RR, et al. RR, et al. DisDis ColonColon RectumRectum 2005;49:1832005;49:183--189189

Abscesso abdominalAbscesso abdominal



Abscesso abdominalAbscesso abdominal

__________________
KumarKumar RR, et al. RR, et al. DisDis ColonColon RectumRectum 2005;49:1832005;49:183--189189

ConclusõesConclusões
�� A maioria dos pacientes com abscesso intraA maioria dos pacientes com abscesso intra--abdominal abdominal 
pode ser tratado somente com antibipode ser tratado somente com antibióóticos.ticos.
�� Pacientes que apresentam abscesso maior que 6,5 cm e Pacientes que apresentam abscesso maior que 6,5 cm e 
temperatura elevada estão associados com maior temperatura elevada estão associados com maior 
probabilidade de fracasso no tratamento conservador e probabilidade de fracasso no tratamento conservador e 
necessita drenagem percutânea.necessita drenagem percutânea.









ANTES

DEPOIS



LocalizaLocalizaçção no diagnão no diagnóóstico por imagemstico por imagem
________________________________________________________________________________________________________

N          %N          %
________________________________________________________________________________________________________
QID e Flanco D                                               24 QID e Flanco D                                               24 (25)(25)
SubfrênicoSubfrênico subhepsubhepááticotico D                                22         (22)D                                22         (22)
QIE e Flanco E                                                21QIE e Flanco E                                                21 (22)(22)
Pelve fundo de saco                                        16   Pelve fundo de saco                                        16   (17)(17)
RetrocavidadeRetrocavidade 16        (17)16        (17)
SubfrênicoSubfrênico E                                                    4         E                                                    4         (4)(4)
RetroperitôneoRetroperitôneo 4         (4)4         (4)
Arvore biliar                                                   Arvore biliar                                                   3         (3)3         (3)
Outros (intraperitoneal)                                    5   Outros (intraperitoneal)                                    5   (5)(5)
______________________________________________________________________________________________________

Drenagem percutâneaDrenagem percutânea

__________________
CinatCinat ME, et al. ME, et al. ArchArch SurgSurg 2002;137:8452002;137:845--849849



Taxa de sucesso para drenagem percutâneaTaxa de sucesso para drenagem percutânea
________________________________________________________________________________________________________
N  Tentativas                   N Sucesso           Taxa cumulN  Tentativas                   N Sucesso           Taxa cumulativa (%)ativa (%)
________________________________________________________________________________________________________

1                                  67                  1                                  67                  7070
2                                  12                  2                                  12                  8282
3                                    1                 3                                    1                 8383
4                                    1                 4                                    1                 8484
5                                    0                 5                                    0                 8484

______________________________________________________________________________________________________

Drenagem percutâneaDrenagem percutânea

__________________
CinatCinat ME, et al. ME, et al. ArchArch SurgSurg 2002;137:8452002;137:845--849849



__________________
CinatCinat ME, et al. ME, et al. ArchArch SurgSurg 2002;137:8452002;137:845--849849



__________________
Marshall JC. Marshall JC. MicrobesMicrobes and and InfectionInfection 2004;6:10152004;6:1015--10251025

Fatores adversos Fatores adversos àà drenagem percutâneadrenagem percutânea

��Peritonite difusaPeritonite difusa
��MMúúltiplos abscessosltiplos abscessos
��Inacessibilidade anatômicaInacessibilidade anatômica
��Processo Processo comcomitantecomcomitante que requer cirurgiaque requer cirurgia

Abscesso intraAbscesso intra--abdominalabdominal





�� Casos selecionadosCasos selecionados

�� Capacidade limitada de visualizaCapacidade limitada de visualizaçção (ão (retroperitôneoretroperitôneo))

�� Riscos da cirurgia adicionalRiscos da cirurgia adicional

�� LaparotomiaLaparotomia

LaparoscopiaLaparoscopia

____________________
OrdonezOrdonez CA, et al. CA, et al. SurgSurg ClinClin N N AmAm 86: 132386: 1323--1349, 20061349, 2006



Obrigado!


