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RESUMO

ABSTRACT

O método para tratamento das feridas provocadas por projéteis mudou a partir dos avanços de técnicas cirúrgicas e
do uso de anestesia. Nos seguintes relatos, dois felinos sofreram trauma abdominal por projétil e, após reestabelecimento da função hemodinâmica e exame radiográfico a fim
de confirmar a presença do projétil, os dois animais foram
submetidos à laparotomia exploratória e receberam alta
após três dias de observação. Apesar do trauma abdominal com comprometimento intestinal, nenhum dos animais
apresentou hemorragia ou sepse – maior causa de óbito
nestes casos – concordando que o controle de foco séptico
precoce é necessário.

The advancement of surgical and anesthesia techniques
has changed the method for bullet wounds treatment. On
the following cases, two cats suffered from gunshot penetrating abdominal trauma and, after reestablishment of hemodynamic function and radiographic examination to confirm the presence of the bullet, both animals went through
an exploratory laparotomy and were discharged after three
days of observation. Despite the abdominal trauma with intestinal involvement/injury, none of the animals presented
hemorrhage or sepsis – the biggest reported cause of death
in these cases –which demonstrate that an early septic focus control is mandatory.
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Introdução:
Feridas por projéteis foram tratadas conservadoramente por um longo período nos primórdios da
medicina, pela impossibilidade de realizar cirurgias com sucesso. Na era moderna, com o advento da anestesia e com os avanços realizados
em esterilização e técnica cirúrgica, a laparotomia
exploratória foi implantada como tratamento dos
soldados feridos na segunda guerra mundial, com
bons resultados em morbidade e mortalidade. Esse
procedimento se tornou usual. Porém com o passar dos anos e estudos em balística, observou-se
que armas civis não produzem lesões tão severas
como as de uso militar, resultando em uma parcela das laparotomias que eram realizadas sem
necessidade. Assim sendo, as lesões começaram
a ser classificadas entre alta e baixa intensidade,

onde lesões por armas civis passam por uma
triagem inicial que permite definir se há necessidade de uma intervenção cirúrgica imediata [1].
Os primeiros estudos feitos sobre uma abordagem seletiva foram em ferimentos por facas,
por Shaftan em 1960. Foi seguido por Nance et
al., que relatou um estudo com 1180 pacientes,
onde 432 pacientes passaram por laparotomia
obrigatória. Destes, 53% não tinham absolutamente qualquer lesão (laparotomia negativa– ou
desnecessária), e 10% tinham lesões menores
que não necessitariam de intervenção cirúrgica
(laparotomia não terapêutica). A taxa de complicações foi maior nas laparotomias obrigatórias
(13,9%) em comparação à abordagem seletiva
(6,3%) e ainda relatou que apenas 4% dos que

passaram pela abordagem seletiva, necessitaram
de uma abordagem cirúrgica mais tardia [1].
Com isso, o protocolo a ser seguido no tratamento começa a ser discutido e a necessidade da laparotomia exploratória é revista em uma parcela
de pacientes que conseguem ser estabilizados
no atendimento emergencial, sempre havendo
um atendimento multimodal entre médicos de
urgência e cirurgiões para se determinar o melhor alternativa para cada caso [1]. A assistência
primaria dos pacientes segue a conduta ABCDE
[2], a partir daí pacientes hemodinamicamente
instáveis são levados imediatamente à cirurgia
para controle da hemorragia e contaminação. Já
os estáveis passam por um exame clínico minucioso em busca de sinais de feridas ocultas, na
determinação da trajetória da bala, estado geral
do paciente e informações de balística[1].
Quando nos referimos à traumas abdominais por
armas de fogo, há um estudo prospectivo realizado por Muckart et al, onde durante 6 meses os
pacientes com estes tipo de ferimento passaram
por uma abordagem seletiva, sendo classificados
conforme resultados de exame clínico e exames
radiográficos. Dos 111 pacientes, 80% foram submetidos a laparotomia e 20% foram observados.
Dos submetidos a técnica cirúrgica, 92% tiveram
uma laparotomia positiva e 8 % foram submetidos
ao procedimento desnecessariamente (laparotomia negativa). Dos 20% observados não houve
necessidade de abordagem cirúrgica posterior[3]. Um estudo prospectivo em maior escala foi
realizado pela “University of Southern California”
com 1.856 pacientes durante oitos anos, com o
objetivo de avaliar a segurança do manejo não
cirúrgico seletivo dos pacientes. Dentre eles, 792
pacientes foram selecionados para o tratamento
não cirúrgico. Durante o período de observação,
80 destes necessitaram de uma laparotomia tardia. Nesse grupo, 5 desenvolveram complicações
que podem ter sido causadas pelo atraso no procedimento cirúrgico, mas todas estas foram tratadas com sucesso. Dos pacientes operados, 14%
foram laparotomias negativas, mas caso o procedimento de triagem não houvesse sido implan-

tado esta taxa seria de 47% [4].
O uso de métodos complementares, como raio x, tomografia computadorizada e lavagem peritoneal diagnóstica, juntos à balística e exame clínico, auxiliam
na determinação dos danos, possibilitando a alternativa conservadora para os pacientes estáveis. A
lavagem peritoneal diagnóstica, apesar de indicar a
penetração peritoneal pela detecção rápida e precisa
da presença de sangue, não tem seu uso rotineiro,
por não mostrar lesões específicas [1]. Radiografias
anteroposteriores e laterais com uso de marcadores
radiopacos podem dar uma ideia tridimensional da
trajetória, assim como auxiliar na busca de feridas
não encontradas ou projéteis múltiplos que possuem
a mesma ferida de entrada. Já a tomografia, além de
uma melhor determinação da trajetória, nos proporciona diferenciar ferimentos que precisam de intervenção cirúrgica, sendo muito útil principalmente em
lesões toracoabdominais, onde a trajetória da lesão
não pode ser identificada por causa dos movimentos
do diafragma [5]. Um estudo retrospectivo com 83
pacientes, realizado em 2011, objetivou especificar a
importância de exames de imagem na gestão inicial
dos pacientes hemodinamicamente estáveis feridos à
bala. A tomografia computadorizada se mostrou eficaz na avaliação hemodinâmica, na determinação do
caminho da bala e na avaliação dos danos, somente
apresentando sensibilidade baixa em órgãos ocos.
O raio x se tornou indispensável em ferimentos nos
membros e na coluna vertebral e o ultrassom emergencial se mostrou útil na busca de extravasamentos
de líquidos ou gases nas cavidades torácicas e abdominal [6].
Saber identificar os casos em que um tratamento
cirúrgico é desnecessário, resulta em uma diminuição
na morbidade e mortalidade do tratamento cirúrgico,
além de reduzir o tempo de tratamento do animal e,
consequentemente, seu custo. Laparotomias em pacientes em que o cirurgião não detecta lesão peritoneal, pélvica ou em cavidades retroperineais podem
ser consideradas desnecessárias, por outro lado, o
atraso no tratamento destas lesões podem causar
complicações [1].
Série de casos
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Foram atendidos dois casos de felinos feridos por
projétil. O projétil era “chumbinho”, que é um pellet

Figura 1: orifício penetrante em abdômen
lateral direito com presença de tatuagem de projétil

de chumbo de 5,5 mm usado para caça, normalmente disparada com espingarda de pressão. Os
dois felinos possuíam algumas características em
comum: ambos eram machos inteiros, adultos,
sem raça definida e com acesso livre a rua.
No primeiro caso, o tutor relata que o paciente
tinha passado a noite fora de casa e pela manhã o encontrou já ferido. Durante a avaliação e
atendimento emergencial foi verificado que as
vias aéreas estavam desobstruídas, o paciente
estava taquipnéico e sem alteração na ausculta
pulmonar. Durante a avaliação do sistema circulatório foi identificado pressão sistólica de 80
mmHg, frequência cardíaca de 120 batimentos
por minuto sem alteração fonética na auscultação. As extremidades encontravam-se frias
com gradiente de temperatura centro-periférica
(∆Tcp) de 9 graus Celsius. Na inspeção foi identificado orifício penetrante em abdômen lateral direito com presença de tatuagem de projétil (figura
1), porém não foi encontrado o orifício de saída. O
paciente foi submetido à estabilização do sistema
cardiovascular e assim que possível foi realizado
estudo radiográfico para confirmar a presença do
projétil, confirmada em topografia mesogástrica
na proximidade de alça intestinal (Figura 2). O paciente foi encaminhado à laparotomia exploratória
devido ao risco de perfuração de alça intestinal,
podendo cursar assim com peritonite e quadro de
sepse.

Figura 2: estudo radiográfico, presença do projétil, em topografia mesogástrica na proximidade de alça
intestinal

Durante a exploração cirúrgica foi identificado uma lesão no jejuno (figura 3A) e no baço (figura 3B). O
projétil foi encontrado próximo a lesão do baço, provavelmente o baço impediu o avanço do projétil. Para a
lesão do jejuno foi realizado enterectomia com enteroanastomose e omentalização. Já no baço, que não apresentava sangramento ativo foi somente omentalizado. O projétil (figura 4) foi entregue ao tutor, como prova
para futura demanda judicial.

Figura 3: A. lesão no jejuno; B. lesão no baço

Figura 4: projétil

No segundo caso, o paciente chegou ao atendimento em estado clínico melhor, apresentando rebaixamento leve do nível de consciência respondendo a
estímulos verbais, via aérea e ventilação dentro dos
parâmetros normais e no sistema cardiovascular frequência cardíaca em 190 batimentos por minuto,
∆Tcp de 8 graus Celsius e com pressão sistólica
de 100 mmHg. Iniciou-se a terapêutica com fluidoterapia cristalóide com Ringer Lactato para melhorar a perfusão circulatória e assim o ∆Tcp e o nível
de consciência. Quando possível, o paciente foi encaminhado para realização de radiografias, nas quais
foram identificados a presença de projétil no abdômen (Figura 5). Com a suspeita de ruptura intestinal, optou-se por realizar laparotomia exploratória.
Foram identificados múltiplas perfurações no intestino e também uma lesão vascular na face mesentérica bem próximo ao jejuno com extravasamento
de conteúdo intestinal (Figura 6). Procedeu-se
técnica de enterectomia com enteroanastomose
e omentalização. O projétil foi encontrado na musculatura abdominal contralateral da entrada do projétil.
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Ambos pacientes ficaram internados por 3 dias para
acompanhamento da recuperação anestésico e cirúrgica. Durante o período de internação não houve intercorrência e ambos receberam alta conforme previsto.
Discussão

Figura 5: projétil no abdômen do segundo paciente

A primeira assistência prestada aos pacientes emergenciais refere-se a avaliar o ABC com direcionamento do exame clínico para via aérea, ventilação e
circulação[2]. No primeiro caso o paciente precisou
de estabilização cardiopulmonar por apresentar alterações na ventilação e circulação. Na inspeção foi
identificada uma lesão deabdômen lateral direito com
presença de tatuagem de projétil. No caso seguinte
o paciente apresentava déficit circulatório com diminuição do ΔTcpe de consciência, corrigidos após
tratamento fluidoterápico. Pacientes hemodinamicamente instáveis são melhores gerenciados na sala
cirúrgica. Já pacientes estáveis, aonde não existe orifício de saída pode-se realizar estudo radiográfico
para localizar o projétil [7]. Em ambos os casos relatados foram realizadas radiografias, demonstrando

Figura 6: múltiplas perfurações no intestino e também
uma lesão vascular na face mesentérico bem próximo ao
jejuno com extravasamento de conteúdo intestinal

a presença de projétil na região do abdômen.
As mortes por trauma abdominal acontecem na maioria das vezes por hemorragia ou sepse. Nas lesões
penetrantes a sepse ocorre nos casos de penetração
de vísceras ocas. O intestino delgado ocupa a maior
parte da cavidade abdominal e tem maiores chances de ser atingida em traumatismos penetrantes [8],
porém, é o segundo órgão descrito como mais acometido em traumatismos penetrantes abdominais [9]. A
indicação cirúrgica para o trauma abdominal irá depender de uma série de fatores que envolvem a gravidade dos problemas sistêmicos causados, a extensão
das lesões viscerais, existência de possibilidade diagnóstica para completa avaliação e presença de
profissional qualificado para o procedimento[10].
Pela grande probabilidade de perfuração intestinal
e de complicações sépticas, quando houve a suspeita
de lesão intestinal, os pacientes foram encaminhados
para laparotomia exploratória.
Na laparotomia exploratória deve ser observada a integridade do intestino e de sua vascularização através
de inspeção da serosa e mesentério [7]. Lacerações extensas ou múltiplas lacerações em um segmento curto
do intestino são melhores tratados com ressecção e
anastomose intestinal [11]. O mesmo ocorre na presença de segmentos isquêmicos do intestinos causados por laceração do mesentério. Lesões de baço
penetrantes geralmente não sangram maciçamente, a

não ser que ocorra lesão em algum grande vaso [8].
No primeiro caso apresentado, após visualização
da extensão da lesão, optou-se por anastomose intestinal seguida de omentalização. O baço por não
apresentar sangramento foi somente omentalizado. O segundo caso apresentava múltiplas lesões e
comprometimento mesentérico, foi então decidido
pela realização da ressecção e anastomose intestinal.
Conclusão
Devido as dificuldades para determinar a gravidade/dimensão das lesões viscerais através de
exames radiográficos os dois animais foram submetidos a laparotomia exploratória a fim de remover o foco infeccioso o quanto antes possível. De
acordo com o Surviving Sepsis Campaign, a laparotomia exploratória pode ser indicada quando,
mesmo após avaliação radiográfica, o diagnóstico
permanece incerto e o risco de mortalidade como
consequência de um procedimento menos invasivo
esem sucesso, levando a atrasos, é alto. É indicado
também que qualquer intervenção como forma de
controle do problema seja implementada, conduta
realizada nos presentes casos onde possíveis complicações provenientes de perfurações intestinais
foram evitadas, permitindo um desfecho favorável
aos pacientes.
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