
   

Perspectivas Médicas

ISSN: 0100-2929

perspectivasmedicas@fmj.br

Faculdade de Medicina de Jundiaí

Brasil

Coimbra de Siqueira, Rui Henrique; Martins Hiramatsu, Daniel; Soares Fanni, Victor Silvestre;

Baranauskas, Marcus Vinicius; Sakamoto, Gisele Emy; Coluccine Neto, Alfredo

Atendimento Emergencial a um paciente vítima de trauma abdominal fechado com lesão de veia cava

inferior e fígado.

Perspectivas Médicas, vol. 15, enero-diciembre, 2004, pp. 39-42

Faculdade de Medicina de Jundiaí

São Paulo, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243217925012

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2432
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243217925012
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=243217925012
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2432&numero=17925
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243217925012
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2432
http://www.redalyc.org


Atendimento Emergencial a um paciente vítima de trauma abdominal
fechado com lesão de veia cava inferior e fígado.

Atendimento Emergencial a um paciente vítima de trauma abdominal
fechado com lesão de veia cava inferior e fígado.

Emergencial Care of a patient victim of abdominal blunt
trauma with inferior vena cava and liver lesions.
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traumatic liver injuries.

         A  lesão  de  veia  cava  inferior  é  o  resultado 
da ação de forças que contêm alta energia cinética e 
está intimamente relacionada a lesões hepáticas no 
trauma abdominal fechado.
         Os autores descrevem um paciente de 25 anos de 
idade, motociclista, vítima de colisão com automóvel, 
que fora submetido à laparotomia exploradora após 
ser diagnosticado trauma hepático por rádio-imagem.     
Foram realizados dois procedimentos cirúrgicos 
devido à instituição do Damage Control, pois sua 
condição hemodinâmica não permitia conduta 
definitiva no primeiro ato cirúrgico. Evoluiu no pós-
operatório com complicações advindas da lesão 
hepática e da politransfusão, porém sem sinais 
clínicos de complicações oriundas da lesão da veia 
cava. 

       The inferior vena cava trauma is due to forces 
with a high cinetic energy and maintain a strict
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relation with liver injuries in blunt abdominal 
trauma. This work reports one motocyclist patient, 
25 years old, victim of a blunt trauma against a car, 
that was submitted to laparotomy after diagnosis of 
liver trauma in radio-image. 
      There were two surgery procedures due to the 
Damage Control Instituition, justificated by his 
hemodinamic condition in first surgery. During the 
admission he evoluted with complications due to  
politransfusion and liver trauma, however without 
complications connected  with vena cava injuries.

       O grande trauma vascular é um dos aspectos 
mais difíceis dos cuidados atribuídos ao paciente 
politraumatizado. A lesão da veia cava inferior é 
comum tanto nos casos de trauma penetrantes como 
nos fechados e está associado a uma mortalidade -

 
segundo alguns autores - que margeia 90% dos casos
(1,2). Estes valores obedecem a curva trimodal do 
trauma e elevam-se significativamente quando a 
lesão deste vaso ocorre concomitantemente com 
comprometimento de outras estruturas como o 
fígado, aorta, baço, coração e pulmão. Neste artigo, 
apresentamos o caso de um paciente motociclista  
vítima de colisão com automóvel atendido com lesão 
de veia cava inferior supra/retro-hepática e lesão 
hepática grau V em diversos segmentos, na sala de 
emergências do Hospital de Caridade São Vicente de 
Paulo, em Jundiaí - SP.

      Paciente  jovem,  25  anos  de  idade,  sexo 
masculino, motociclista, sofreu colisão frontal contra 
um automóvel, sendo por este arrastado por alguns
metros, dando entrada no serviço de emergência do

Rui Henrique Coimbra de Siqueira *
Daniel Martins Hiramatsu *

Victor Silvestre Soares Fanni *
Marcus Vinicius Baranauskas *

Gisele Emy Sakamoto **
Alfredo Coluccine Neto ***

Rui Henrique Coimbra de Siqueira *
Daniel Martins Hiramatsu *

Victor Silvestre Soares Fanni *
Marcus Vinicius Baranauskas *

Gisele Emy Sakamoto **
Alfredo Coluccine Neto ***

ResumoResumo

SummarySummary

IntroduçãoIntrodução

Perspectivas Médicas, 15: 39-42, jan/dez 2004.

Relato do casoRelato do caso



Atendimento Emergencial a um paciente vítima de trauma abdominal fechado com lesão de veia cava inferior e fígado.

40

Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, em 
Jundiaí - SP,  com colar e prancha, vias aéreas 
pérvias, murmúrio vesicular preservado sem ruídos 
adventícios, freqüência respiratória sem alterações, 
bulhas cardíacas normofonéticas sem sopros, 
freqüência cardíaca de 86 batimentos por minuto, 
pressão arterial de 120 x 80 mmHg, pulso cheio, 88 
pulsações por minuto, Glasgow de 15, apresentando 
extensa laceração de parede abdominal ao nível de 
pele e subcutâneo, abdome sem sinais de irritação 
peritoneal no momento. Foram realizados exames de 
entrada mostrando hemoglobina e hematócrito 
normais, assim como R-X de crânio, coluna cervical, 
tórax e bacia sem alterações. A tomografia 
computadorizada de abdome mostrou lacerações 
hepáticas múltiplas mais evidentes em lobo direito, 
associadas à coleção hemorrágica intraperitoneal, 
estendendo-se 'as goteiras parieto-cólicas. Foi levado 
ao centro cirúrgico onde realizou-se laparotomia 
exploradora  por incisão mediana supra-infra 
umbilical, encontrando a princípio sangue na 
cavidade peritoneal (aproximadamente 2000ml). 
Devido à dificuldade de se visibilizar o fígado, 
ampliou-se a incisão (incisão de Kocher), permitindo 
a identificação de lesão hepática grau V, com 
comprometimento dos segmentos cinco, seis, sete, oito 
e lesão de veia cava inferior supra/retrohepática, que 
ao ser destamponada passou a apresentar 
sangramento vultuoso. Realizada compressão 
manual local, foi realizada imediata rafia primária 
da lesão venosa. Posteriormente procedeu-se a uma 
freno-toracotomia encontrando-se pequeno 
hemotórax (50ml) e contusão pulmonar de lobo 
inferior (segmento inferior), tendo sido realizada 
drenagem torácica.
   Foram  deixadas  quatro   compressas 
comprimindo a lesão hepática e o abdome em 
peritoneostomia com bolsa de Bogotá.
       No  momento  do  sangramento  o  paciente 
evoluiu com instabilidade hemodinâmica, sendo 
infundidos 6 frascos de concentrados de hemácias, 2 
unidades de plasma fresco congelado, 9 unidades de 
crioprecipitado e 9 unidades de concentrado de 
plaquetas.
     Encaminhado para UTI em uso de esquema 
antibacteriano, permaneceu com instabilidade 
hemodinâmica, fato que exigiu o uso de dopamina e 5 
bolsas de hemoconcentrado durante dois dias.
     No  terceiro  dia  de  pós-operatório  foi 
novamente levado ao centro cirúrgico para 
reexploração da cavidade abdominal, onde 
evidenciou-se a presença de aderências hepáticas, 
ausência de sangramento após retirada de 
compressas, presença de conteúdo biliar e fragmentos 
hepáticos necrosados. Foi aspirado conteúdo bilioso e 
realizada hepatectomia parcial de segmentos 

necrosados, introduzido dreno tubo  laminar em 
região retro-hepática e goteira parieto-cólica direita 
para observar drenagem de secreção e possível 
formação de fístula. 

      Novamente na UTI, evoluiu com instabilidade 
hemodinâmica por vários dias, broncopneumonia e 
sepsis (Klebsiela pneumoniae em hemocultura, 
sensível apenas ao Imipenem).

     Com a estabilização do seu estado geral foi 
encaminhado para a enfermaria em esquema de 
antibioticoterapia. Nos seus dois meses e meio de 
internação evoluiu na enfermaria com vários 
episódios de derrame pleural à direita, os quais foram 
drenados apresentando líquido amarelo citrino, além 
de episódios febris e surgimento de abscesso hepático,  
evidenciado pela tomografia abdominal de controle,  
que fistulizou em região de flanco direito com 
drenagem de líquido purulento em grande 
quantidade. Foi realizada punção do abscesso guiada 
por ultrassonografia, com aspiração de apenas 2 ml 
de pús. A extensa lesão da parede abdominal evoluiu 
com granulação local sem sinais de infecção, o que 
propiciou a realização de enxertia autóloga de pele 
parcial.

        Com a  melhora do quadro o paciente recebeu 
alta hospitalar para acompanhamento ambulatorial 
no seu octagésimo terceiro dia de internação.

       Como  determinado  na  curva  trimodal  do 
trauma, a maioria das mortes ocorrem na cena do 
acidente ou durante o transporte da vítima ao 

 (1)
hospital .

       Pacientes  vítimas  de  trauma  de  veia  cava 
inferior retro/supra hepática são pacientes que 
demandam rapidez no diagnóstico e tratamento.   
Para que isso ocorra, o tempo pré-hospitalar deve ser 
reduzido, assim como os cuidados adequados 
dispensados ao paciente no local do acidente. Vários 
fatores estão associados ao risco de morte devido à 
lesão de veia cava inferior, que são: tempo e gravidade 
de choque, dificuldade de controle do sangramento, 

(2)tempo para diagnóstico e tratamento .

       Grande parte dos pacientes (70%) chegam ao 
hospital em estado de choque hipovolêmico com 
pressão arterial sistólica menor que 70 mmHg, apesar 
de infusão de soro ringer lactato e unidades de sangue 

(3)em um prazo estipulado de 30 minutos . Devido à 
grande necessidade de realização de laparotomia 
exploradora imediata, não se dispões de tempo para a 
realização de procedimentos diagnósticos por 
imagem. Em alguns casos selecionados, estando o 
paciente estável sem sinais de irritação peritoneal, 
pode-se descobrir hemoperitôneo e lesão interna por 
meio de recursos como ultrassonografia, lavado 
peritonial diagnóstico e tomografia computado-
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-rizada. Porém é o exame clínico que prioritariamente 
 (4)deve ser realizado e repetido se necessário .

        Dos pacientes com lesões da veia cava inferior, 
30 - 57% morrem ao chegarem ao hospital e 88 - 91% 
vão a óbito devido a choque hipovolêmico durante ou 

(2)horas após a laparotomia exploradora .
       Se o paciente sobrevive ao choque, apesar da 
contínua administração de fluidos, a indução de 
anestesia geral com substâncias vasodilatadoras e 
seus efeitos ionotrópicos negativos tendem a causar 
deterioração hemodinâmica, assim como a 
laparotomia exploradora e a retirada do 

(3)tamponamento que contém a hemorragia .
          A maioria destas lesões são de difícil controle e 
geralmente o paciente desenvolve hipotermia, acidose 
e coagulopatia (tríade fatal) antes mesmo da 
laceração ser visualizada. A hipotermia é um dois 
maiores problemas a serem enfrentados devido à sua 
rápida instalação. De acordo com um estudo, 
pacientes que necessitaram de 20 ou mais unidades de 
hemácias dentro de 24 horas, a temperatura corporal 
interna caiu para menos de 32°C, o que foi fatal para 

 (3)85% dos casos .
          Quando se abre o abdome, a primeira medida é 
conseguir hemostasia temporária, procurando 
interromper a hemorragia, permitindo desta forma 
repor a volemia e restabelecer o equilíbrio 
circulatório. Em seguida busca-se o caminho para a 
hemostasia definitiva. O sangramento pode ser 
controlado temporariamente por compressão 
manual até a exposição completa da lesão, 
compressão e tamponamento por compressas, 
manobra de Pringle, clampeamento aórtico, 
clampeamento quádruplo, por sponge sticks ou fitas 
vasculares. Os tipos especiais de hemostasia 
temporária ditos de demora, são efetuados 
geralmente por compressão hemostática e deixados 
por um ou mais dias, como é o caso do tamponamento 
com compressas no fígado e tamponamento global do 

(4)abdome com a bolsa de Bogotá .
        Desta  forma,  devido  à  sua  rapidez,  o  reparo 
primário é o método que oferece ao paciente maiores 
chances de sobrevivência. Caso não se consiga o 
controle do sangramento, outras opções podem ser 
utilizadas como o shunt átrio-caval, isolamento 
vascular total, bypass veno-venoso ou tamponamento 

(5)por balão .
         No intra-operatório dos casos em que a lesão da 
cava inferior se associa com o trauma hepático, cujo 
paciente já foi submetido a hemotransfusões que 
ultrapassem uma ou mais vezes sua volemia, não se 
deve insistir além do que é prudente em uma tentativa 
que não logra êxito. Antes de acontecer a discrasia 
sangüínea, deve-se procurar conter e interromper a 
cirurgia com o estabelecimento do Damage Control,

que deve ser precoce, antes de se instalarem condições 
 (4,6)irreversíveis .

       Como complicações podem ocorrer estenose e 
trombose da veia cava ou embolia pulmonar.   Alguns 
estudos evidenciaram que trombose e estenose de veia 
cava ocorreram em 7 - 10 % dos casos e a embolia 
pulmonar em 5 - 7 % após venorrafia.  Logo, percebe-
se a significante evidência de uma baixa ocorrência de 

(5)trombose pós-rafia primária da lesão . Outras 
complicações documentadas são: a síndrome de 
Budd-Chiari traumática que ocorre quando as três 
maiores veias hepáticas são ligadas; necrose hepática 
parcial, requerendo debridamento (hepatectomia 
parcial); abscesso hepático; sepsis principalmente nos 
pacientes que fizeram uso de mais de 10 bolsas de 

(3,7,8)sangue e é a principal causa de morte tardia .
        Em  geral,  pode-se  estimar  que  para  cada 
unidade de sangue requerido no momento agudo do 
trauma a mortalidade pode aumentar em 3-4 %. Em 
um estudo onde onze pacientes fizeram uso de cinco 
ou menos concentrados de hemácias, apenas dois 
foram a óbito (18%), no entanto, dos trinta pacientes 
que necessitaram de vinte ou mais unidades de sangue 

 (3)
vinte e dois morreram (73%) .
          O que se destaca neste paciente é a sua condição 
clínica no momento do pronto-atendimento. 
Conforme discutido anteriormente, poucas são as 
vítimas que chegam hemodinamicamente estáveis, 
diante da magnitude e gravidade das lesões.
      A implementação do Damage Control foi a 
conduta salvadora deste paciente, haja visto sua 
instabilidade hemodinâmica durante a cirurgia, com 
posterior compensação em UTI para o segundo tempo 
cirúrgico.

Fig.1- Tomografia Computadorizada de controle 
mostrando abscesso hepático em lobo direito.
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         O presente trabalho tem por objetivo relatar um 
caso de mucocele de apêndice vermiforme em mulher 
de 56 anos de idade, detectado durante exame ultra-
sonográfico solicitado para investigação de queixas 
uro lóg icas .  A  rea l ização de  tomograf ia  
computadorizada confirmou o diagnóstico. Realizada 
a apendicectomia, o diagnóstico anatomopatológico 
foi cistoadenoma mucinoso do apêndice cecal.

         The purpose of this paper is to report the case of 
a 56-years-old woman  who presented an incidental 
finding of a urologyc sign. Computed tomography 
scan revealed a mucocele of vermiform appendix. An 
appendicectomy was performed and the pathological 
diagnosis of the specimen was mucinous 
cystoadenoma of the vermiform appendix. 
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