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Definições 

 Divertículos: herniações mucosas através da parede 
colônica, nos locais de falha muscular . 

 



Fisiopatologia 



Definições 

•  Diverticulose  

• Doença Diverticular  

•  Diverticulite 

- Não-complicada (peridiverticulite, flegmão) 

- Complicada (obstrução, abscesso, peritonite, 
fístulas) 

 



Fatores de Risco 
 
• Países industrializados 

– Dieta pobre em fibras 

– Longevidade  (idoso) 



• Prevalência: 

 < 40 anos: 10% 

 > 60 anos: 30% da população 

 > 80 anos: até 80 % da população 

             M = F 

 

 10-25% dos pacientes com diverticulose terão ao 
menos um episódio de diverticulite 

 

 



Diverticulite 

•  Infecção de tecidos paracólicos causados por 
perfuração de um divertículo (peridiverticulite) 

 

•  85% no cólon sigmóide 

 

•  Diverticulite de cólon direito: orientais asiáticos, 
com curso mais benigno 



Diverticulite 

• Anamnese / Exame físico / laboratoriais  

•Exames Complementares: 

- Colonoscopia e enema na fase aguda: NÃO 

- Tomografia: 

 Espessamento de parede colônica 

 Abscessos (punção guiada) 

 Fístulas 

 Obstrução 

 Ar ou líquido livre  



Diverticulite 

Espessamento do 

cólon esquerdo 



Diverticulite 

Abscessos com ar livre 



Diverticulite 

Fístula Colovesical (ar na bexiga) 



Diverticulite 

Perfuração de Sigmóide 



Diverticulite 
Ar livre acima do fígado 

Quando e Como Tratar 
Cirurgicamente a DDC 



Diverticulite 

•Exames Complementares: 

- Critérios tomográficos 

 Presença de divertículos de sigmóide 

 Infiltração inflamatória da gordura pericolônica 

 Parede colônica espessada (>4 mm) 

 Coleção líquida ou de contraste no interior da 
parede colônica 

 Abscesso pélvico associado a inflamação do 
sigmóide 



Diverticulite 

• Classificação de Hinchey: 

I - Microperfuração (flegmão) contida por tecidos 
paracólicos 

II - Abscesso locoregional 

III - Peritonite purulenta (abscesso não contido) 

IV - Peritonite fecal 



Correlação Hinchey - Kaiser 



Diverticulite 

• Diverticulite não-complicada (75%) 

- Perfuração pequena, contida 

- Resposta completa a ATB de amplo espectro: 

 VO - leve (tratamento ambulatorial) 

 EV - dor forte, febre, leucocitose 

- Dieta líquida 

- Fibras após a recuperação (35g/dia) para diminuir 
recorrência 

- Probióticos? Mesalasina?  



Diverticulite 

 Diverticulite complicada (25%) 

- Evolui com abscesso, peritonite, obstrução ou 
fístula 

- 1º episódio: 15-25% são complicados 

- Necessidade de cirurgia (urgência ou eletiva) 

- Peritonite purulenta ou fecal: 

 > 28% de mortalidade 



Diverticulite 

 Tratamento Cirúrgico  

•INDICAÇÕES ABSOLUTAS 

 Perfuração livre com peritonite generalizada 

 Obstrução 

 Piora clínica ou ausência de melhora com 
tratamento clínico 

 Abscesso no qual a drenagem percutânea não é 
possível 



Diverticulite 

 Tratamento Cirúrgico  

Via de Acesso: 

  LAPAROTÔMICA  

                 X 

  LAPAROSCÓPICA 



Conceitos 
 

1. Tto clássico: cirurgia de Hartmann 
a. Alto índice de morbimortalidade  
b. Dificuldade em reconstrução intestinal + complicações 

associadas a novo procedimento (morbidade 20% - 
mortalidade  1-6 %) 
 

2. Myers 2008 – Lavagem Laparoscopica para HINCHEY III 
Resolutivo em 87% ; mortalidade 25% Hartmann vs 3% lavagem lap 

 
1. Atualmente: 4 estudos Randomizados 

a. DILALA 
b. SCANDIV 
c. LOLA (Ladies Trial)                   (finalizado) 
d. LapLAND                                   (em andamento) 
  

 
 

 

PERITONITE PURULENTA 
(HINCHEY III)



ESTRATIFICAÇÃO PREOPERATÓRIA - COMORBIDADES 



ESTRATIFICAÇÃO PREOPERATÓRIA –  CLÍNICA/LABORAT  





1. RESULTADOS (SHORT –TERM) 
 
a. Morbimortalidade semelhante  

 
b. Tempo de operação e internação menor no grupo L.L. 

 
c. Diagnóstico laparoscópico: acertivo em 96%   

 
 
 



Lavagem Laparoscópica  

• Não há evidencia suficiente para recomendarmos a 
não-ressecção do sigmóide na diverticulite 
complicada. No entanto, diante dessas evidências 
publicadas na literatura, é consenso de que o acesso 
por laparoscopia nos quadros de diverticulite aguda 
complicada grau II e III em casos selecionados , 
pacientes estáveis. 

 

 



Conceitos 
 

 
 

 

PERITONITE FECAL 
(HINCHEY IV)

1. Evento raro  
 

2. Mortalidade:  28% 
 

3. Tto Clássico: cirúrgico 
 
a. Cirurgia de Hartmann 
b. Ressecção laparoscópica / colostomia videoassitida  
+ lavagem da cavidade ? 
  

 
 

 



Diverticulite 

• Tratamento Cirúrgico de Urgência (sigmóide) 

- Obstrução 

 Hartmann 

 Ressecção + lavagem intra-op + anastomose 

 Ressecção + anastomose + ileostomia em alça 

 Estomia (descompressão, estabilização, preparo 
eletivo e ressecção) 



Diverticulite 

• Tratamento Cirúrgico Eletivo (sigmóide) 

- Preparação para ressecção: 

 Converter uma situação de urgência em eletiva 

 Controlar infecção 

 Drenar abscessos 

 Avaliar fístulas (cistoscopia, enema) 

 Excluir neoplasias (colonoscopia) 

 Duplo J se necessário 

 Preparo de cólon 



Vídeolaparoscopia no tratamento 
cirúrgico eletivo da Diverticulite Aguda 

• Sigmoidectomia ou colectomias esquerda com 
anstomose colorretais tem sido cada vez mais 
frequentes 

 

– Menor dor pós operatporia 

– Menor íleo pós operatório 

– Hospitalização mais curta 1,2,3 

– Demostram mesma segurança e eficácia quando 
comparadas com o acesso convencional 

1. Dwivedi A, Chhin F, et al. Laparoscopic colectomy vs. open colectomy for sigmoid diverticular disease.Dis Colon Rectum 
2002; 45(10): 1309-14  

2. LauroA, AlonsoPoza A, Cirocchi R, Doriac, et al. Laparoscopic surgery for colon diverticulitis. Minerva chir 2002; 57 (1): 1-5 
3. Gonzalez R, Smith CD, Mattar SG, Venatesh KR, Mason e, Duncan t, et al. Laparoscopic vs open resection for the treatment 
of diverticular disease. Surg endos 2014; 18(2): 276 - 80 



Vídeolaparoscopia no tratamento 
cirúrgico eletivo da Diverticulite Aguda 

• Anastomose deve ser a colorretal verdadeira – para 
previnir recorrência da diverticulite 

(ausência de apêndices epiplóicos e tênias) 

 

• CONVERSÃO 
– Dificuldade técnica para prosseguir com a cirurgia 

videolaparoscópica 

– Complicações intraoperatórias 

 

Obs: seleção adequada dos pacientes e decisão de 
conversão rápida  menor morbidade. 



ALGORITIMO DE TRATAMENTO 



Papel da Vídeo-Laparoscopia 

• Pode ser empregada nos casos de diverticulite 
complicada estágios II e III, em pacientes estáveis: 

- Hinchey II: 

 Drenagem de abscesso e lavagem da cavidade, na 
ausência da drenagem percutânea 

- Hinchey III: 

 Hartman 

 Colorrafia, irrigação e drenagem ? 

OBS: Hinchey IV > contra-indicada 





Obrigada!! 

Obrigada!! !! 


