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“Every operation in surgery  

is an experiment in bacteriology” 

 Lord Moynihan of Leeds (1865-1936) 
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CAUSAS MAIS FREQUENTES 
DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA DE URGÊNCIA 
 

Outras 
215 - 19 % 

Apendicite aguda    – 248 – 51 % 
Colecistite aguda / colangite –   63 – 13 % 
Perfuração de úlcera péptica  –   49 – 10 % 
Abcessos perianais / fasceites –   30 – 06 % 
Pancreatite aguda   –   22 – 04 % 
Diversas     –   79 – 16 % 

Outras 
311 - 28 % 

Inflamatórias 
491 - 44 % 

Traumáticas 
304 - 28 % 

CM, n=1106, 21 anos 
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PEPSIA 
 
• termo do grego para designar o processo de fermentação do 
 vinho ou digestão da comida, indicando vida e boa saúde 
 
 

SEPSIA 
 
• termo do grego associado com doença e morte, usado para 
 descrever casos em que havia putrefação 
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INFECÇÃO 
 
• presença ou invasão por microrganismos de tecidos 
 normalmente estéreis 
• decorrente de 
  - comprometimento dos mecanismos de defesa 
  - comprometimento das barreiras mecânicas 

feridas exógenas, feridas endógenas, corpos estranhos, iatrogenia 
 

BACTERIEMIA 
• presença no sangue de bactérias 

hemoculturas positivas 
 

SEPTICEMIA 
• presença no sangue de microrganismos 

ou respectivas toxinas 
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SÍNDROME DA RESPOSTA INFLAMATÓRIA SISTÉMICA 
= SRIS / SIRS 
 
• termo proposto para descrever a reação inflamatória 
 desencadeada pelo organismo frente a qualquer agressão, 
 infecciosa ou não 
 
• duas ou mais das seguintes condições: 
 

- hiper ou hipotermia (38<T<36 C) 
 - taquipneia (>24) 
 - taquicardia (>90) 
 - leucocitose ou leucopenia (12000<L<4000) 
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SÉPSIS 
 
• resposta inflamatória sistêmica à agressão infecciosa 
 consequência de uma septicemia, podendo decorrer de 
 qualquer infecção 
  - comunitária 
  - hospitalar 
   tubos, ventiladores, cateterismos, drenos, feridas cirúrgicas,  
   etc, sobretudo procedimentos efectuados em situações de  
   emergência, nomeadamente de trauma 

• mortalidade elevada (até 60 %) em doentes em risco  
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DOENTES EM RISCO DE SÉPSIS 
• todos os doentes críticos 

 especialmente os mais novos ou os muito velhos 

• os doentes crónicos em geral 
obesos, diabéticos, insuficientes cardíacos, renais e respiratórios, etc 

• os imunodeprimidos 
imunossuprimidos, oncológicos ou HIV+ 

• os toxicodependentes e/ou alcoólicos 
 

• os doentes com qualquer tipo de infecção, 
actual ou potencial 

politraumatizados 
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FORMAS: 
 
 
SÉPSIS NÃO COMPLICADA 
•  infecções comuns 
 

SÉPSIS GRAVE 
•  disfunção orgânica (≥1) 
•  hipotensão (PAS≤90 ou PAM ≤70) que responde 
•  hipoperfusão (DU<0,5ml/kg/h, pH≤7,30) que responde

  

CHOQUE SÉPTICO 
 sépsis grave + hipotensão arterial persistente 
 

SÍNDROME DE DISFUNÇÃO MÚLTIPLA DE ÓRGÃOS 
= MODS 
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MORTALIDADE POR SÉPSIS 
 
• aumento para o dobro (perto de 40 %) em doentes que 
 necessitem de vasopressores em baixa dose ao fim do 1º dia 
 
• aumento para o triplo (perto de 60 %) em doentes que 
 necessitem de vasopressores am alta dose ao fim do 1º dia 

www.sepsis.com 
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TRATAMENTO DA SÉPSIS 
 
• em UCI 
 
• antibioterapia endovenosa precoce e adequada 
  - de largo espectro face à suspeita de sépsis 
  - posteriormente adaptada em função das hemoculturas e dos antibiogramas 
 

• identificação do foco infeccioso 
  - os catéteres, drenos ou outros corpos estranhos infectados devem ser removidos 
  - os abcessos devem ser drenados 
 

• medidas gerais de reanimação e suporte 
  - oxigénio 
  - fluidos endovenosos, inc. transfusões 
  - vasopressores e cardiotónicos 
 

• outros meios de suporte dirigidos às disfunções orgânicas 
  - sedação apropriada 
  - ventilação mecânica 
  - diálise 
  - insulina 
  - nutrição enteral precoce 
   - outros: corticóides, drotrecogin alfa / Xigris ? 
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PREVENÇÃO DA SÉPSIS 

 

• no pessoal: protecção 
      Prevenção das doenças transmissíveis 
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PREVENÇÃO DA SÉPSIS 

• no doente: 

1. reanimação adequada 
         

    Airway 

    Breathing 

    Circulation 

    Disability 

    Environment 

 

2. controlo dos danos 

 “damage control” 

 “do no further harm” 

 

3. antibioprofilaxia 
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ANTIBIOPROFILAXIA EM CIRURGIA 
 

QUANDO? 

 
• 20-30 minutos antes da primeira incisão, por via EV 

 níveis sanguíneos adequados durante 3 – 4 horas 

 

• em caso de hemorragia grave, repetir a cada 10 unidades de 
sangue perdido 
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ANTIBIOPROFILAXIA EM CIRURGIA 
 
COMO? 
 
• com antibióticos dirigidos a um grupo de microrganismos bem 

definidos, os que com maior probabilidade estejam em relação com 
a intervenção em causa. 

 

• de preferência Cefazolina ou Amoxicilina / Ácido Clavulânico, que 

têm uma vida média sérica relativamente longa 

 

• com Cefoxitina, em cirurgia colo-rectal, por causa da sua 

actividade contra os anaeróbios intestinais 

Cefalosporinas de 3ª geração, quinolonas e glicopeptídeos, 
etc, não devem ser usados 
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ANTIBIOPROFILAXIA EM CIRURGIA 

 

DURANTE QUANTO TEMPO? 

 

• manter por 24 horas quando houver lugar à colocação de 
próteses ou outro material estranho 
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Não converter profilaxia em terapia 
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“O Cirurgião Barbeiro” 
Universidade de Harvard 

 
Jacobus de Cessolis (séc. XV) 
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Lord Moynihan of Leeds (1865-1936) 
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“The modern operation 
is safe for the patient” 

 
“ The modern surgeon 

must make the patient safe 
for the modern operation” 
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PREVENIR A CONTAMINAÇÃO 
 
•  encerramento imediato de perfurações de víscera oca 
 
•  pode ser definitivo se apenas lesões simples 
 
•  se lesões complexas, encerrar / desfuncionalizar 

e deixar para 2º tempo 

“Damage control surgery” 



• distensão abdominal 
• aumento da PIA 
• oligúria refractária a administração de volume 
• aumento da pressão inspiratória 
• hipercapnia 
• hipoxia refractária 
• acidose metabólica refractária 
• aumento da pressão intracraniana PIC 

PREVENIR OU TRATAR A 

SÍNDROME DO COMPARTIMENTO ABDOMINAL 

“Damage control surgery” 
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PREVENIR OU TRATAR A 

SÍNDROME DO COMPARTIMENTO ABDOMINAL 

SCA / ACS = Pressão de perfusão abdominal  

Hipoperfusão Disfunção Hepática 

Renal 

Intestinal 

MODS 

SEPSIS 

Translocação bacteriana 

Pressão de perfusão abdominal 
 PAM   -   PIA   =   PPA 
  90      -    10    =    80 
  90      -    20    =    70 
  50      -    20    =    30 
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ENCERRAMENTO ABDOMINAL 

TEMPORÁRIO / DIFERIDO 

 
• sutura contínua, rápida 

  

• síndrome compartimental ? 

 

  laparostomia 
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“Damage control surgery” 



CM - Nov. 2006 



CM - Nov. 2006 


