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OBJETIVO

Descrever dois casos de abdome agudo
perfurativo em pacientes com febre tifoide
através estudo retrospectivo.

A febre tifoide é uma infecção multissistêmica causada
pela Salmonella typhi e ocasionalmente Salmonella
paratyphi. Aproximadamente 22 milhões de pessoas
no mundo são infectadas ocorrendo 200.000 mortes
(1). A doença é endêmica de regiões com pobres
condições socioeconômicas, fornecimento de água
potável e saneamento básico deficientes (2).
Perfuração intestinal é a complicação mais séria da
febre tifoide estimada por ser responsável por 25% das
mortes (1).

INTRODUÇÃO

Perfuração ileal por febre tifoide deve permanecer no diagnóstico
diferencial de abdome agudo perfurativo em pacientes
provenientes de ambientes com saneamento básico precário.

CONCLUSÃO

No Brasil 10 milhões de habitantes não tem acesso a saneamento
básico e 74.800 não tem acesso a água encanada (3). Subúrbios das
grandes cidades e áreas mais pobres são as regiões mais críticas em
relação a necessidade de saneamento básico e custo de admissão
hospitalar por diarreia, essa situação é mais grave no norte e
nordeste do Brasil (3). No Brasil febre tifoide é endêmica com surtos
epidêmicos principalmente no norte e nordeste (3). Perfuração ileal
tifoide é a segunda causa mais comum de peritonite generalizada em
países em desenvolvimento, depois de úlcera pepetica perfurada (4).
O risco de perfuração aumenta se a progressão da doença não for
parado pelo uso de antibioticoterapia imediata, outros fatores de
risco incluem leucopenia, menor tempo de febre e sexo masculino
(1). As alterações patológicas não se restringem a perfuração, o
intestino acometido se caracteriza por enterocolite não específica
difusa com hipertrofia, necrose e ulceração de tecido intestinal,
mesentérico e linfático (1). O mecanismo de injúria intestinal tem
mediação imunológica através da liberação de citocinas pelos
macrófagos (1). Assim como outras formas de peritonite secundária
a infecção se inicia com o organismo que sobrevive ao ambiente
peritoneal após contaminação inicial, citocinas e outros mediadores
inflamatórios liberados geram inflamação local, as citocinas liberadas
tem o potencial de se tornarem auto-perpetuante, mesmo após
controle de foco de infecção, levando a injúria celular sistêmica e
falência múltipla de órgãos (1).

DISCUSSÃO
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CAUSA INCOMUM DE ABDOME AGUDO PERFURATIVO: PERFURAÇÃO ILEAL NA FEBRE TIFOIDE

RELATO DE CASO

Os dois pacientes eram do sexo masculino, 47 e 62
anos; o primeiro pescador de Itapissuma – PE e o
outro ribeirinho de São Lourenço da Mata – PE.
Refere história clínica de dor abdominal e diarreia
que aumentou 24 horas antes da admissão na
urgência. Diagnosticado abdome agudo
perfurativo (pneumoperitônio em raio-x).
Submetido a laparotomia exploradora com reparo
de lesão ileal (debridamento + síntese) e
colecistectomia (no primeiro paciente), o segundo
paciente evoluiu com sepse abdominal e
necessidade de reoperações (3) evoluindo para o
óbito no 2° mês por complicações de sepse e
falência de múltiplos órgãos.
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