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tratamento precoce, com seguimento após a cura 
através de endoscopias de rotina.
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abdomen agudo com manifestações clínicas muito 
variadas, levando a erros e retardos no diagnóstico 
pré-operatório e retardos freqüentes na indicação 
cirúrgica. O objetivo deste trabalho é tentar diminuir 
os erros diagnósticos nos pacientes com SIDA na 
vigência de abdômen agudo.

        Os pacientes com síndrome da imunodeficiência 
adquirida (SIDA) podem apresentar quadros de 

        Pode-se concluir que apesar de todos os exames 
complementares, ainda a história clínica e o exame 
físico são os melhores indicadores para o diagnóstico 
correto do abdômen agudo.

ResumoResumo

Artigo ainda não publicado.Artigo ainda não publicado.

    Patients with acquired immunodeficiency 
syndrome (AIDS) may show different patterns of 

SummarySummary

acute abdomen with a variety clinical features 
conducing to mistaken and delay in preoperative 
diagnosis and indications for surgical exploration. 
The objective of this paper is to try minimize the 
diagnostic mistakes on patients with AIDS and 
coursing with acute abdomen. 



 Abdomen agudo em pacientes com Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA).

19

    A  pesquisa  foi  elaborada  considerando 
publicações em livros textos e tratados cirúrgicos das 
edições mais atualizadas, pesquisa de publicações 
literárias usando o "Medline" entre 1994 e 2004, 
sendo conferida a identidade dos relatos e citações, 
além de contato com especialistas. A origem dos dados 
segue anexa nas referências bibliográficas.

    As  análises  dos  textos  demonstram  um 
predomínio de pacientes do sexo masculino, adultos 
jovens com uma média de 30 anos de idade, dos quais 
85% sabiam ser portadores da doença e haviam sido 
submetidos a tratamento prévio para doenças 
associadas à SIDA, sendo os demais suspeitados pelos 
achados cirúrgicos e confirmados posteriormente por 

(2,3)testes laboratoriais (ELISA e Western Blot) .
   Todos  os  pacientes apresentavam  como 
manifestação clínica principal dor abdominal. Foram 
descritos dores agudas e crônicas agudizadas 
variando de 6 horas a 15 dias com média de 4.6 dias. 
Associados ao quadro doloroso foram verificados a 

durante todo curso. Essas mudanças dinâmicas nos 
linfócitos T intestinais são mais graves do que as 
avaliadas no sangue e linfonodos periféricos. Cerca de 
50% dos pacientes com infecção pelo HIV terá 
comprometimento gastrointestinal durante a doença, 

(5)
em qualquer região, da orofaringe ao ânus .
    Existem  três  mecanismos  principais  da 
patogênese da doença gastrointestinal infecção direta 
de enterócitos pelo HIV; infecções; e tumores. Uma
alteração importante no intestino delgado é a     

modo que sinais e sintomas podem estar ausentes. 
Uma procura sistemática pelos patógenos é essencial. 
Infecções múltiplas e tumores podem coexistir, sendo o 
organismo isolado não necessariamente a causa dos 
sintomas. As complicações do cólon aumentam em 
freqüência conforme piora o estado de 

(5)imunodeficiência . 

atrofia parcial dos vilos, detectável precocemente 
durante a história natural da infecção pelo HIV. 
Enteropatógenos causando infecções intestinais são 
o s  m e s m o s  q u e  a c o m e t e m  p a c i e n t e s  
imunocompetentes, mas de forma mais agressiva e 
invasiva, com baixa resposta imune do hospedeiro, de 

     Clinicamente,  pacientes  sofrem  de  diarréia, 
sangramento intestinal, e dor abdominal. Megacólon 
tóxico, intussuscepção, ulceração colônica idiopática, 

(5)e pneumatose intestinal também têm sido descritos .
      O objetivo deste artigo é alertar para os casos de 
abdomen agudo em pacientes com SIDA, dando 
ênfase às características clínicas, resultados 
laboratoriais e etiologias do quadro abdominal 
agudo.

(1)presença de febre (70%) e diarréia (48%) . Em outro 
estudo foram mais comuns distensão abdominal 
(59%), descompressão (45%), ruídos hidroaéreos 

(1)diminuídos  e vômitos (40%).
      Os exames laboratoriais demonstraram padrões 
de doença consumptiva e de imunossupressão, 
enquanto os exames radiológicos mantiveram o 

(1)padrão de abdome agudo não infectado .
      Os pacientes aidéticos podem ter dor abdominal 
intimamente relacionada à sua condição
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   It can be concluded that in spite of all the
complimentary exams, still the clinic history and the 
physical exam are the best indicators for correct 
diagnosis of acute abdomen.

        Em 1981, foi identificada nos Estados Unidos da 
América do Norte (USA) uma síndrome atípica em 
homens homossexuais e que se tornou conhecida 
como Síndrome da Imunodeficiência Adquiria. 
Verificou-se a existência de uma alteração 
imunológica conseqüente ao comprometimento de 
linfócitos T humanos, causada pelo vírus da 
imunodeficiência humana (HIV), cujo principal 
receptor celular de superfície é o marcador CD-4. 
Assim, a subpopulação do linfócito CD-4, quando 
ativada, produz citoquinas que parecem inibir a 

(1)resposta mediada por células .
      Na  última  década  a  SIDA  tem  interessado 
diversas especialidades. Neste contexto estão 
surgindo, progressivamente, relatos acerca de 
afecções cirúrgicas ainda pouco conhecidas, no que 

(2,3)tange a sua história natural e evolução clínica .
     Uma  vez  que  se  compreende  o  tipo  de 
patologias causadas pelo HIV, foram identificadas 
complicações cirúrgicas desta infecção, delas as de 
origem abdominal vieram a ocupar um lugar 
preponderante e a constituir ademais um problema 
d i a g n ó s t i c o .  T e m - s e  i n f o r m a d o  q u e  
aproximadamente 12% dos pacientes com SIDA 
apresentam dor abdominal como causa de consulta 
médica. Os sintomas abdominais podem ser devido a 
transtornos que requerem tratamento conservador, 
que em certas condições podem requerer um 
tratamento cirúrgico. Diversos autores têm mostrado 
que a realização de cirurgia abdominal varia de 1.3% 

(4)
a 3.7% do total de pacientes com SIDA atendidos .
      O trato gastrointestinal é alvo da infecção pelo 
HIV e SIDA, independente da via da infecção. Estudos 
em macacos, mostraram diminuição grave de 
linfócitos CD4+ na lâmina própria e de linfócitos 
intraepiteliais ocorrendo desde o início da infecção e 

IntroduçãoIntrodução

imunodeficitária em virtude de infecções oportunistas 
e neoplasias raras, além das doenças cirúrgicas 
habituais. Devido à complexidade e polimorfismo do 
quadro clinico, o diagnóstico e a indicação cirúrgica 
do abdomen agudo neste grupo de doentes representa 
um enorme desafio para os cirurgiões.
        As  doenças  infecciosas  correlacionadas  com  a 
SIDA que evoluíram para tratamento cirúrgico 
foram:
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       A  estatística  dos  diagnósticos  mais  freqüentes 
pode ser apreciada no Gráfico 1.
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tumores, tornando-se um grande desafio para o 
cirurgião, uma vez que este se depara com 
abordagens terapêuticas mais conservadoras. A 
indicação cirúrgica se torna cada vez mais criteriosa 
nos pacientes com SIDA, uma vez que a exposição ao 
risco operatório pode acarretar a morte do paciente, 
não necessariamente por complicações cirúrgicas e 
sim por infecções oportunistas.

    O aumento da incidência de SIDA mundial, 
associado ao crescimento da perspectiva de vida em 
decorrência dos tratamentos antivirais combinados, 
gera um aumento das doenças associadas à infecção, 
estando inclusas as doenças cirúrgicas, tanto 
secundárias a infecções oportunistas, quanto a

     Quanto a cirurgias em caráter emergencial, 
apesar de maiores riscos que as eletivas, continuam 
sendo a conduta necessária para patologias como 
abdomen agudo. A dificuldade encontrada em todos 
os estudos está em caracterizar os sintomas, que no 
paciente imunocomprometido, têm se mostrado 
escassos e os métodos de diagnóstico na maioria dos 
pronto socorros (laboratoriais e imagem) são 
inconclusivos quanto à etiologia exata, devido a um 
aumento dos diagnósticos diferenciais.
     A laparotomia exploradora tem sido feita de 
maneira mais criteriosa, sendo realizada apenas em 
abdomen agudo com definição do diagnóstico por 
cirurgiões treinados, com ótimo nível técnico, 
precauções quanto a contaminação de sua equipe, e 
comdiagnóstico firmado nos exames laboratoriais e 
de imagem.
         A história clínica, exame físico detalhado e uma 
melhor compreensão da história natural da SIDA são 
ainda a melhor forma de redução das altas taxas de
 morbimortalidade.       
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· Mycobacterium tuberculosis: apresentando-
se da forma ganglionar, intestinal e peritoneal. A 
forma ganglionar foi encontrada principalmente em 

(6)íleo terminal e ceco . A tuberculose intestinal 
apresentou-se de duas formas, ulcerativa e 
hipertrófica, com possibilidade respectivamente, de 
hemorragia digestiva, necrose e perfuração, ou de 

(7)estenose . A forma peritoneal apresentou-se 
exsudativa (com ascite) ou fibrótica (com múltiplas 
aderências viscerais), sendo encontrados os 
granulomas tuberculosos em ambas as formas.
· C i tomegalov írus :  re sponsáve l  por  

(1,4,6)
perfurações intestinais , além de processos 
inflamatórios viscerais (colecistite, pancreatite, 
apendicite) e hemorragias digestivas. Está entre as 
três infecções associadas a SIDA, infectando as células 
endoteliais da microvasculatura intestinal causando 
uma vasculite com trombose levando a isquemia, 
ulceração e gangrena.
· Salmonella typhi: originando vesícula 

(4)hidrópica.
· Cryptosporidium: gerando processo 

(4)inflamatório vesícula.
· Histoplasma capsulatum:causando estenose 

(6) (4)
colônica  e adenite mesentérica .
       Dentre  as  causas neoplásicas  correlacionadas 
com a SIDA que evoluíram para cirurgia temos:
· Sarcoma de Kaposi: sendo responsável por 

(1)perfuração ileal  em apenas um estudo.
· Linfoma não Hodgkin: associado a 
hemorragias digestivas, suboclusões ou obstruções 
intestinais, sendo o tratamento cirúrgico associado a 

(8)um mau prognóstico .
       Dois casos de drenagem de pseudocisto em 
pacientes com pancreatite associada ao uso de 

 (9,10)Didanosina (antiviral) .

(1)           (11)           (6)             (4)

Gráfico 1:  Freqüência das etiologias de Abdome Agudo  
pela  SIDA  em  4  estudos  (referências 1,11,6 e 4  
respectivamente).


