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segundo do artigo 42

Força da Recomendação e Qualidade da Evidência

Força de
Recomendação

Tipo de evidência

Grau A

Boa evidência para apoiar uma recomendação para o uso

Grau B

Evidência moderada para apoiar uma recomendação para o uso

Grau C

Evidência pobre para apoiar uma recomendação

Qualidade da
Evidencia

Tipo de evidência

Nível I

Evidência de pelo menos 1 ensaio clínico devidamente projetado, randomizado e
controlado

Nível II

Evidência de pelo menos 1 ensaios clínico bem desenhado , sem aleatorização; de coorte
ou estudos analítico caso-controle (preferencialmente de mais de 1 centro); de múltiplas
séries de tempo; ou de resultados dramáticos de experimentos sem controle

Nível III

Evidências de opiniões de autoridades respeitadas, baseadas na experiência clínica,
estudos descritivos ou relatórios de comitês de especialistas

Adaptado do Força Tarefa de Trabalho Canadense sobre o Exame de Periódicos em Saúde
The periodic health examination. Canadian Task Force on the Periodic Health Examination. Can Med Assoc J 1979; 121:1193–254.

Definições

acúmulo compartimentalizado intra-abdominal de pus ou de material infectado
Infecção intra-abdominal
solucionada pelas defesas do hospedeiro
e/ou terapia

persiste, espalha

Peritonite Difusa

resultado natural intermediário
defesas peritoneais parcialmente eficazes

Isoladas e limitadas por órgãos intraabdominais

Coleção

Cura

Bases

Continuam sendo um sério problema na prática cirúrgica

A natureza pouco clara de muitas condições que resultam na formação de abscessos, tornam
o diagnóstico e localização difíceis, retardando o início do tratamento adequado
 taxas de mortalidade
 impacto econômico

Abordagem multidisciplinar

Compreensão da fisiopatologia
Alto índice de suspeita clínica
Alan A Saber. Abdominal Abscess., 2013.

Cirurgião
Anestesiologista
Intensivista
Radiologista Intervencionista
Reconhecimento mais precoce
Tratamento definitivo
Redução da morbidade e mortalidade

Etiologia

Source of infection

Patients
N 1898 (100%)

Appendicitis

633 (33.3%)

Cholecystitis

278 (14.6%)

Post-operative

170 (15.9%)

Colonic non diverticular perforation

115 (9.9%)

Gastroduodenal perforations

253 (13.3%)

Diverticulitis

106 (5.6%)

Small bowel perforation

145 (7.6%)

Others

122 (6.4%)

PID

30 (1.6%)

Post traumatic perforation

46 (2.4%)

Sartelli et al. World Journal of Emergency Surgery 2014 9:37

Etiologia

Coleções como complicações pós-operatórias
Circunstancia da cirurgia
abdominal

eletivas de etiologia
não infecciosa

doença
inflamatória

gangrena ou perfuração
intestinal

<2%

< 10 %

> 50%

Risco de peritonite
secundária e coleções

Causas raras / corpos estranhos
•
•
•
•
1.
2.
3.

Macroscópicas
Drenos cirúrgicos
Suturas
Esponjas e pós hemostaticos
Clips cirúrgicos

•
•
•
•

Microscópicas
Sulfato de bário
Fragmentos de tecidos
Material fecal
Tecido necrosado

Hakan Y. Postoperative peritonitis after elective surgery. 12 th European Congress of Trauma and Emergency Surgery. 2011
Alan A Saber. Abdominal Abscess., 2013.
Brian James Daley, et al. Peritonitis and Abdominal Sepsis. 2013.

Anatomia Cavidade Peritoneal
8 Compartimentos Funcionais
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pelve
Goteira parietocólica direita
Goteira parietocólica esquerda
Espaço infradiafragmático direito
Espaço infradiafragmático esquerda
Bolsa Omental (comunicado pelo forame epiplóico – Winslow)
Espaço hepatorrenal (espaço de Morrison)
Espaços inter alças

A compreensão destas considerações anatomicas é importante para o reconhecimento e
drenagem destas abcessos

Abcessos mais localizadas tendem a se desenvolver anatomicamente relacionados a víscera
envolvida
Alan A Saber. Abdominal Abscess., 2013.

Fisiopatologia
Bactérias na cavidade peritoneal estimulam um afluxo de células inflamatórias agudas

Omento e vísceras tendem a isolar o local da infecção, formando um fleimão
A hipoxia resultante na área facilita o crescimento de anaeróbios e prejudica a atividade
bactericida dos granulócitos

A atividade fagocítica das células, degrada estes detritos celulares e bacterianos, criando um
meio hipertônico, que se expande e aumenta a cavidade do abcesso, em resposta a forças
osmóticas associado ao crescimento bacteriano
Se não for tratada, o processo continua até que se desenvolve bacteremia, que progride
para sepsis e choque
Sepsis Abdominal
Alan A Saber. Abdominal Abscess., 2013.

Falência de múltiplos órgãos é a principal causa de morte

Classificação
Infecções intra-abdominais
• Não Complicadas
• Complicadas

- afetam um único órgão e não se disseminam para o peritônio

- extensão localizada da infecção para a cavidade peritoneal
- extensão não contida (peritonite difusa)

Classificação
Infecções intra-abdominais
• Não Complicadas
• Complicadas

- afetam um único órgão e não se disseminam para o peritônio

- extensão localizada da infecção para a cavidade peritoneal
- extensão não contida, peritonite difusa

• Simples

• Complexas

Múltiplas

Multiloculadas
Comunicação com trato intestinal
Associadas a tecido necrosado
Associadas ao câncer

Definir o tipo de infecção e Estratificar o Paciente
• história
• tipo de infecção
• alterações fisiológicas

Classificação
Paciente
Baixo risco

Infecções adquiridas na comunidade de leve a moderada severidade e com
estado fisiológico subjacente não comprometido

Alto risco

Fatores específicos do paciente e da doença

Fatores específicos do paciente
• Idade avançada (> 70 anos)
• Imunossupressão
o desnutrição
o corticoterapia
o transplante de órgãos
• Presença de malignidade
• Condições crônicas pré-existentes
o doença hepática
o doença renal

Fatores específicos da doença
• Alta pontuação APACHE II (> 15)
• Infecção hospitalar
• Atraso na intervenção inicial (> 24 h)
• Incapacidade de obtenção de controle do foco

Koperna T, Schulz F. Relaparotomy in peritonitis: prognosis and treatment of patients with persisting intraabdominal infection. World J Surg 2000;24:32–7.
Swenson BR, Metzger R, Hedrick TL, et al. Choosing antibiotics for intraabdominal infections: what do we mean by “high risk”? Surg Infect (Larchmt)2009;10:29–39.
Solomkin JS, Mazuski JE, Bradley JS, et al. Diagnosis and management of complicated intra-abdominal infection in adults and children: guidelines by the Surgical Infection Society and the
Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2010;50:133–64.

Quadro Clínico
A apresentação clínica das coleções abdominais é heterogênea e multifacetada

Nenhuma Sintomatologia

Fisicamente Ocultos

Síndrome de Resposta
Inflamatória Sistêmica (SIRS)

Choque Séptico

Parede abdominal, Vagina, Reto

Palpáveis

Em nossos tempos, quando qualquer febre é uma suposta indicação para antibióticos, a
maioria das coleções são inicialmente "parcialmente tratadas" ou "mascaradas"
O diagnóstico definitivo (e, geralmente, o tratamento) dependem de técnicas de imagem
Mas ainda é necessário suspeitar da existência da coleção, e isso só ocorre com o exame
cuidadoso do paciente
M. Schein. Management of intra-abdominal abscesses. Holzheimer RG, Mannick JA, editors. Surgical Treatment: Evidence-Based and Problem-Oriented. Munich: Zuckschwerdt; 2001.

Quadro Clínico

Clinical findings

Patients
N 1898 (100%)

Abdominal pain

288 (15.1)

Abdominal pain, abdominal rigidity

284 (15%)

Abdominal pain, abdominal rigidity, T > 38°C or <36°C, WBC >12,000 or < 4,000
Abdominal pain, abdominal rigidity, T > 38°C or <36°C,
Abdominal pain, abdominal rigidity, WBC >12,000 or < 4,000

314 (16.5%)
67 (3.5)
376 (19.8%)

Abdominal pain, T > 38°C or <36°C,

68 (3.6%)

Abdominal pain, T > 38°C or <36°C, WBC >12,000 or < 4,000

139 (7.3%)

Abdominal pain, WBC >12,000 or < 4,000

266 (14%)

T > 38°C or <36°C

6 (0.3%)

T > 38°C or <36°C, WBC >12,000 or < 4,000

12 (0.6%)

Abdominal rigidity, WBC >12,000 or < 4,000

9 (0.5%)

Abdominal rigidity

2 (0.1%)

Abdominal rigidity, T > 38°C or <36°C

1 (0.05%)

Abdominal pain, abdominal rigidity, T > 38°C or <36°C, WBC >12,000 or < 4,000

7 (0.4%)

WBC >12,000 or < 4,000

11 (0.6%)

Not reported

48 (2.5%)
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Diagnóstico

Avaliação diagnóstica inicial
1. História, exame físico e investigação laboratorial identificam a maioria dos pacientes com
suspeita de infecção intra-abdominal (A-II)
No entanto, o diagnóstico precoce pode ser difícil
Determinar quais pacientes com sinais de infecção durante uma avaliação inicial
desenvolverão uma doença mais grave não é uma tarefa fácil ou simples
2. Para pacientes com achados de exame físico não confiáveis (estado mental alterado,
lesão de medula ou imunossuprimidos por doença ou terapia), a infecção intraabdominal deve ser considerada se o paciente apresenta-se com evidência de infecção
de origem indeterminada (B-III)

1.
2.

Massimo Sartelli et al. 1Current concept of abdominal sepsis: WSES position paper World Journal of Emergency Surgery 2014, 9:22
Diagnosis and Management of Complicated Intra-abdominal Infection in Adults and Children: Guidelines by the Surgical Infection Society and the Infectious Diseases Society of America. Clinical Infectious
Diseases 2010; 50:133–64.

Diagnóstico
Exames de Laboratoriais

Dependerão da patologia suspeita mas para a maioria dos casos:
• Hemograma completo
• Testes de função hepática, amilase e lipase
• Exame de urina
• Hemoculturas
• Cultura e amilase de líquido peritoneal

M. Schein. Management of intra-abdominal abscesses. Holzheimer RG, Mannick JA, editors. Surgical Treatment: Evidence-Based and Problem-Oriented. Munich: Zuckschwerdt; 2001.

Diagnóstico
Exames de Imagem

• RX
• Ultra-som (US)
• Tomografia Computadorizada (TC)

• Ressonancia Nuclear Magnética (RNM)
• Técnicas de varredura com radioisótopos

M. Schein. Management of intra-abdominal abscesses. Holzheimer RG, Mannick JA, editors. Surgical Treatment: Evidence-Based and Problem-Oriented. Munich: Zuckschwerdt; 2001.

Diagnóstico
RX de abdome

Exames de Imagem

RX simples de abdome são muitas vezes os primeiros exames de imagem obtidos para
pacientes com peritonite
Apesar da baixa sensibilidade e especificidade as radiografias do abdômen permanecem um
estudo inicial razoável para pacientes com suspeita de peritonite
Achados:
• Gás livre - é um sinal evidente mas de valor reduzido no pós-operatório
• Sinais de obstrução intestinal
• Sinais sutis de isquemia intestinal

Com contraste solúvel em água
• Pode mostrar extravasamentos de contraste

• Injeção de contraste em sistemas de drenagem, trajetos fistulosos podem ajudar a
demonstrar a anatomia das lojas de abscessos e ajudar a monitorar a adequação da
drenagem do abscesso
1.
2.

Massimo Sartelli et al. 1Current concept of abdominal sepsis: WSES position paper World Journal of Emergency Surgery 2014, 9:22
Postoperative peritonitis after elective surgery Hakan Yanar, MD Istanbu University, Istanbul Faculty of Medicine, General Surgery Service Istanbul, Turkey12 th European Congress of Trauma and
Emergency Surgery April, 27-30, 2011, Milan

Diagnóstico
Ultra-som (US)

Exames de Imagem

A ultra-sonografia e a tomografia computadorizada tornaram-se ferramentas essenciais de
diagnóstico na sepse abdominal
A abordagem diagnóstica para confirmar a fonte de infecção em pacientes com sépsis
abdominal depende em grande medida da estabilidade hemodinâmica do paciente

Pacientes críticos que são hemodinamicamente instáveis ou desenvolveram síndrome
da angústia respiratória aguda grave (SARA) requerendo suporte ventilatório, estão em
risco significativo durante o transporte para realização de TC
Em pacientes instáveis sem indicação de laparotomia imediata e cuja condição os
impede de sair da UTI para coleta de imagem, o US é a melhor modalidade de imagem
disponível
1.
2.
3.
4.

Massimo Sartelli et al. 1Current concept of abdominal sepsis: WSES position paper World Journal of Emergency Surgery 2014, 9:22
Sartelli M, et al.: 2013 WSES guidelines for management of intra-abdominal infections. World J Emerg Surg 2013, 8(1):3.
Emmi V, Sganga G: Diagnosis of intra-abdominal infections: clinical findings and imaging. Infez Med 2008, 16(Suppl 1):19-30.
Postoperative peritonitis after elective surgery Hakan Yanar, MD Istanbu University, Istanbul Faculty of Medicine, General Surgery Service Istanbul, Turkey12 th European Congress of Trauma and
Emergency Surgery April, 27-30, 2011, Milan

Diagnóstico
Exames de Imagem

Ultra-som (US)
Vantagens:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.
2.
3.
4.

Desvantagens

Portátil
• Íleo paralítico
Acessível
• Obesidade
Pode ser realizada ao lado do leito
• Difícil realização em pacientes que têm
Reprodutível
curativos abdominais extensos ou múltiplos
Pode ser facilmente repetidos
• Examinador dependente
Quase livre de risco
Identificação de abscessos e coleções
Detecção de líquido livre
Orientação dos procedimentos de drenagem percutânea

Massimo Sartelli et al. 1Current concept of abdominal sepsis: WSES position paper World Journal of Emergency Surgery 2014, 9:22
Sartelli M, et al.: 2013 WSES guidelines for management of intra-abdominal infections. World J Emerg Surg 2013, 8(1):3.
Emmi V, Sganga G: Diagnosis of intra-abdominal infections: clinical findings and imaging. Infez Med 2008, 16(Suppl 1):19-30.
Postoperative peritonitis after elective surgery Hakan Yanar, MD Istanbu University, Istanbul Faculty of Medicine, General Surgery Service Istanbul, Turkey12 th European Congress of Trauma and
Emergency Surgery April, 27-30, 2011, Milan

Diagnóstico
Tomografia Computadorizada (TC)

Exames de Imagem

É a modalidade de imagem de escolha para determinar a presença de uma infecção intraabdominal e sua fonte para pacientes adultos sem indicação de laparotomia imediata (A-II)
A introdução da TC no diagnóstico e drenagem de coleções intra-abdominais levou a uma
dramática redução nas taxas de mortalidade
Com uso de contraste IV e oral ou retal, a maioria das causas de peritonite pode ser
diagnosticada
Em pacientes com sepse grave, se o diagnóstico de peritonite é feito clinicamente ou por
exames de imagem anteriores (RX simples do abdômen ou US) , TC adicional pode ser
desnecessário e só iria atrasar a intervenção cirúrgica
Diagnosis and Management of Complicated Intra-abdominal Infection in Adults and Children: Guidelines by the Surgical Infection Society and the Infectious Diseases Society of America. Clinical Infectious
Diseases 2010; 50:133–64.
M. Schein. Management of intra-abdominal abscesses. Holzheimer RG, Mannick JA, editors. Surgical Treatment: Evidence-Based and Problem-Oriented. Munich: Zuckschwerdt; 2001.

Diagnóstico
Tomografia Computadorizada (TC)

Exames de Imagem

Achados:
•
•
•
•

Coleção líquida
Reforço de contraste
Bordas bem definidas
Presença de bolhas de ar

Desvantagens
Mobilização de paciente potencialmente instável fora da UTI
Contra-indicações relativas:
• Disfunção renal: o contraste pode agravar a disfunção renal
• Risco de Broncoaspiração
• Uma TC negativa indica geralmente uma probabilidade muito baixa de um processo que
pode ser revertido por intervenção cirúrgica, no entanto isquemia intestinal não pode
ser excluída, em particular nas fases iniciais
Postoperative peritonitis after elective surgery Hakan Yanar, MD Istanbu University, Istanbul Faculty of Medicine, General Surgery Service Istanbul, Turkey12 th European Congress of Trauma and Emergency
Surgery April, 27-30, 2011, Milan

Diagnóstico
Varredura por Radioisótopos

Exames de Imagem

Varredura com qualquer material de radioisótopo não fornece dados anatômicos, apenas

identificam um sítio inflamatório
Eles não são precisos o suficiente para guiar uma drenagem percutânea
A utilidade desses métodos é limitada

M. Schein. Management of intra-abdominal abscesses. Holzheimer RG, Mannick JA, editors. Surgical Treatment: Evidence-Based and Problem-Oriented. Munich: Zuckschwerdt; 2001.

Diagnóstico
US vs TC

Exames de Imagem

Tanto o US como a TC proporcionam boa definição anatômica, incluindo a localização da
coleção, o tamanho e estruturas envolvidas
Ambos podem guiar uma drenagem percutanea

US
É portátil , mais barato e mais preciso na detecção de abcessos no abdome superior direito e
da pelve
É extremamente dependente do operador
TC

Permite visualizar todo o abdômen, avaliando de forma independente da anatomia do
abscesso, com possibilidade planejar uma melhor estratégia de abordagem
Com contraste por via intravenosa e luminal, também é útil na classificação da coleção como
simples ou complexa
Os cirurgiões são melhor treinados para interpretar tomografias do que ultra-som
M. Schein. Management of intra-abdominal abscesses. Holzheimer RG, Mannick JA, editors. Surgical Treatment: Evidence-Based and Problem-Oriented. Munich: Zuckschwerdt; 2001.

Diagnóstico
Exames de Imagem
Patients
Radiological procedures

N 1898 (100%)

Abdomen X ray
Abdomen X ray, CT
Abdomen X ray, ultrasound
Abdomen X ray, ultrasound, CT
Abdomen X ray, ultrasound, MRI
Abdomen X ray, CT,ultrasound, MRI
CT
CT, MRI
Ultrasound
Ultrasound, CT
Ultrasound, CT, MRI
Ultrasound, MRI
MRI
Not reported

240 (12.6%)
102 (5.4%)
356 (18.7%)
112 (5.9%)
4 (0.2%)
7 (0.4%)
426 (22.4%)
2 (0.1%)
384 (20.2%)
87 (4.6%)
1 (0.05%)
3 (0.1%)
1 (0.05%)
173 (9.1%)
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Tratamento

1. Terapia de suporte para prevenir ou limitar as complicações secundárias a falências
orgânicas

2. Administração de antibióticos sistêmicos

3. Intervenção sobre processo infeccioso

Brian James Daley, et al. Peritonitis and Abdominal Sepsis. 2013.

Tratamento

1. Terapia de suporte - Reanimação Hídrica
Pacientes devem ser submetidos a restauração rápida do volume intravascular e
medidas adicionais, conforme necessário para promover a estabilidade fisiológico (A-II)
Pacientes em choque séptico, a ressuscitação deve começar imediatamente a
identificação da hipotensão (A-II)

Clinical Infectious Diseases 2010; 50:133–64. Diagnosis and Management of Complicated Intra-abdominal Infection in Adults and Children: Guidelines by the Surgical Infection Society and the Infectious Diseases
Society of America

Tratamento

2. Terapia Antimicrobiana
Um componente-chave da gestão de primeira linha do paciente séptico é a administração
de terapêutica antimicrobiana IV
Terapia antimicrobiana deve ser iniciada uma vez que um paciente recebe o
diagnóstico de uma infecção intra-abdominal ou quando a infecção é considerada
provável (A-III)

Níveis satisfatórios de medicamentos antimicrobianos deve ser mantida durante uma
intervenção de controle do sitio de infecção, o que pode exigir administração adicional
de antimicrobianos pouco antes início do processo (A-I)

Clinical Infectious Diseases 2010; 50:133–64. Diagnosis and Management of Complicated Intra-abdominal Infection in Adults and Children: Guidelines by the Surgical Infection Society and the Infectious Diseases
Society of America
Massimo Sartelli et al. 1Current concept of abdominal sepsis: WSES position paper World Journal of Emergency Surgery 2014, 9:22

Tratamento
2. Terapia Antimicrobiana
Coleções pós-operatórias são frequentemente caracterizadas pela flora típica da
superinfecção terciária, representando peritonite com leveduras e outros comensais
Bactérias aeróbicas gram-negativas, gram-positivas e anaeróbicas, incluindo flora intestinal
comum , como escherichia coli, klebsiella pneumoniae, streptococcus spp e bacteroides
fragilis, podem entrar na cavidade peritoneal
A baixa virulência destes organismos, os quais
representam um marcador de peritonite terciária
reflete a imunodepressão global de pacientes
afetados

Efeito sobre a Mortalidade na Sinergia microbiana em infecções mistas

M. Schein. Management of intra-abdominal abscesses. Holzheimer RG, Mannick JA, editors. Surgical Treatment: Evidence-Based and Problem-Oriented. Munich: Zuckschwerdt; 2001.
Massimo Sartelli et al. 1Current concept of abdominal sepsis: WSES position paper World Journal of Emergency Surgery 2014, 9:22

Tratamento
2. Terapia Antimicrobiana
Microorganisms identified from subsequent peritoneal samples
Total

Aerobic Gram-negative bacteria
Escherichia coli
(Escherichia coli resistant to third generation
cephalosporins)
Klebsiella pneuumoniae
(Klebsiella pneumoniae resistant to third
generation cephalosporins)
Pseudomonas
Others
Aerobic Gram-positive bacteria
Enterococcus faecalis
Enterococcus faecium
Staphylococcus Aureus
Others
Bacteroides
Candida albicans
Non candida albicans
Other yeats
Sartelli et al. World Journal of Emergency Surgery 2014 9:37

268 (100%)

195 (72.7%)
105 (41.8%)

35 (13.%)
41 (15.3%)
13 (4.8%)
20 (7.4%)
29 (10.8%)
41 (15.3%)
16 (6%)
10 (3.4%)
7 (4%)
8 (3%)
8 (3%)
17 (6%)
6 (2.2%)
2 (0.7%)

Tratamento
2. Terapia Antimicrobiana
Antibioticoterapia empírica para a infecção intra-abdominal hospitalar deve ser
orientada por resultados microbiológicos locais (A- II)
Para atingir a cobertura empírica de patógenos prováveis, devem ser utilizados
esquemas poliquimioterápicos, que incluem agentes com espectros expandidos de
atividade contra bacilos aeróbios e facultativos gram-negativos
Esses agentes incluem meropenem, imipenem-cilastatina, doripenem, piperacilinatazobactam ou ceftazidima ou cefepime em combinação com metronidazol (B-III)
Terapias antimicrobianas de largo espectro devem ser adaptadas aos resultados de
culturas e sensibilidade assim que disponíveis, para reduzir o número e o espectro de
agentes administrados (B-III)
Clinical Infectious Diseases 2010; 50:133–64. Diagnosis and Management of Complicated Intra-abdominal Infection in Adults and Children: Guidelines by the Surgical Infection Society and the Infectious Diseases
Society of America

Tratamento

3. Intervenção sobre processo infeccioso

Controle precoce do sítio séptico é obrigatório e pode ser alcançado por tratamento
cirúrgico ou não cirúrgico
Intervenções não-cirúrgicas incluem drenagem percutânea da coleção, bem como passagem
percutânea ou endoscópica de stents

Brian James Daley, et al. Peritonitis and Abdominal Sepsis. 2013.

Tratamento

3. Intervenção sobre processo infeccioso
Drenagem percutânea guiada por US ou TC é a intervenção inicial de escolha para o
tratamento de focos infecciosos localizados e radiologicamente definidos
Um procedimento de controle de infecção apropriado para drenar focos infecciosos,
controlar a contaminação peritoneal contínua por desvio, ou ressecção e restaurações
anatômicas e das funções fisiológicas que sejam possíveis, são recomendadas para
quase todos pacientes com infecção intra-abdominal (B-II)

Sempre que possível, a drenagem, percutânea de coleções localizadas é preferível à
drenagem cirúrgica (B-II)

Clinical Infectious Diseases 2010; 50:133–64. Diagnosis and Management of Complicated Intra-abdominal Infection in Adults and Children: Guidelines by the Surgical Infection Society and the Infectious Diseases
Society of America

Tratamento
cirurgia com
contaminação
tratamento ou resposta ineficaz do hospedeiro
resposta eficaz do hospedeiro
 antibióticos

eficaz cirurgia
 antibióticos

peritonite
secundária

contenção

coleção
drenagem
 antibióticos

cura

eficaz cirurgia
 antibióticos

tratamento ou terapia antibiótica
ineficaz

Ruptura
disseminação

peritonite
terciária

Prognóstico

Ao longo da última década, a combinação da melhor antibioticoterapia, cuidados intensivos
mais agressivos, e o diagnóstico e terapia precoces com uma combinação de técnicas
operatórias e percutâneas têm levado à redução significativa da morbidade e mortalidade
relacionada à sepse intra-abdominal
Fatores clínicos preditores de insucesso do controle de foco para a Infecção Intra- abdominal

•
•
•
•

Retardo na intervenção inicial (> 24 h )
Alta severidade da doença (APACHE II  15)
Idade avançada
Comorbidades com algum grau de disfunção orgânica

•
•
•
•
•

Baixo nível de albumina
Desnutrição
Grau de envolvimento peritoneal ou peritonite difusa
Incapacidade de alcançar controle de drenagem adequado
Malignidade
APACHE, Acute Physiology and Chronic Health Evaluation

Clinical Infectious Diseases 2010; 50:133–64. Diagnosis and Management of Complicated Intra-abdominal Infection in Adults and Children: Guidelines by the Surgical Infection Society and the Infectious Diseases
Society of America

Prognóstico
Univariate analysis: risk factors for occurrence of death during hospitalization
Risk factors

Odds ratio

95%CI

p

27.6
14.6
3.1

15.9-47.8
8.7-24.4
2.2-4.5

<0.0001
<0.0001
<0.0001

21
125.7
11
19.1
2.6

9.9-44.6
29.1-542
4.9-25.2
9.3-39.3
1.8-3.5

<0.0001

33.8
59.2
18.6

19.5-58.4
34.4-102.1
12-28.7

<0.0001
<0.0001

3.6
1.0
4.5

2.5-15.1
3.2-7.5
3.2-6.3

p < 0.0001

Clinical condition upon hospital admission
Severe sepsis
Septic shock
Healthcare associated infection
Source of infection
Colonic non-diverticular perforation
Small bowel perforation
Complicated diverticulitis
Post-operative infections
Delayed initial intervention
Immediate post-operative clinical course
Severe sepsis
Septic shock
ICU admission
Comorbidities
Malignancy
Immunosoppression
Serious cardiovascular disease
Sartelli et al. World Journal of Emergency Surgery 2014 9:37

<0.0001
<0.0001
<0.0001
<0.0001

<0.0001

p < 0.0001
p < 0.0001

Prognóstico

Multivariate analysis: risk factors for occurrence of death during
hospitalization
Risk factors

Odds ratio

95%CI

p

Age

3.3

2.2-5

<0.0001

Small bowel perforation

27.6

15.9-47.8

<0.0001

Delayed initial intervention

14.6

8.7-24.4

<0.0001

ICU admission

2.3

1.5-3.7

<0.0001

Immunosuppression

3.8

2.1-6.7

<0.0001

Stepwise multivariate analysis, PR = 0.005 E PE = 0.001 (Hosmer-Lemeshow chi2(8) = 1.68, area under ROC curve = 0.9465)
Sartelli et al. World Journal of Emergency Surgery 2014 9:37

Conclusões

Coleções intra-abdominais de pus ou de material infectado secundarias a processos
cirúrgicos podem envolver qualquer órgão intra-abdominal ou se localizar entre as alças
intestinais
Os pacientes comumente se apresentam com dor abdominal, febre e leucocitose
O diagnóstico pode ser confirmado por exames radiológicos, como US ou TC mas a suspeita
clínica depende de acompanhamento rigoroso do paciente

A TC do abdome e da pelve é geralmente mais confiável e proporciona uma melhor
delimitação anatômica do local e tamanho da coleção intra-abdominal
O tratamento envolve o controle precoce e adequado da fonte (drenagem da coleção),
suporte clínico e terapia antimicrobiana eficaz
Se não tratadas, podem causar sepse grave , choque séptico e morte

