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 ABSTRACT: 
Peritonitis is inflammation of the peritoneum and can be classified as acute or chronic, localized or diffuse, septic or aseptic and primary or secondary. 
Clinical signs are nonspecific and should always seek the cause of infection or inflammation. The treatment is based on the cause of peritonitis and in 
supportive therapy. This report covers the use of abdominal cavity drain to wash after a second laparotomy, where the animal had adhesions and an 
abscess in the small intestine. It was concluded that abdominal lavage was effective to combat peritonitis and adhesions. 
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INTRODUÇÃO  
Peritonite é definida como a inflamação do peritônio, podendo ser classificada como aguda ou crônica, localizada ou difusa, séptica ou asséptica, 
primária ou secundária. Entre os sinais  clínicos destacam-se a taquicardia, taquipnéia, sudorese, fraqueza, perda de peso, dores abdominais e 
intolerância ao exercício (Hillyer e Wright, 1997). Embora sejam conhecidas várias etiologias desencadeadoras da peritonite, as causas mais comuns 
estão relacionadas às patologias gastrointestinais (Hillyer e Wright, 1997). As aderências intestinais estão diretamente relacionadas à peritonite e à 
formação de abscessos intra-abdominais e podem ocorrer durante a laparotomia, onde há lesão do peritônio e de alças intestinais, predispondo à 
formação das mesmas (Gorvy et al., 2008). O diagnóstico é feito com base no histórico, sinais clínicos, análise do líquido peritoneal e exame 
ultrassonográfico (Davis, 2003). O tratamento deve ser realizado com base na sua patofisiologia, através de fluidoterapia e correção do desequilíbrio 
eletrolítico, antibioticoterapia, antiinflamatórios não esteroidais, terapia antitoxêmica e lavagem abdominal para remoção de bactérias, toxinas 
bacterianas, fibrina, sangue e debris celulares (Davis, 2003). 

 RELATO DE CASO 
Égua, Crioula, oito anos de idade recebida para tratamento pós operatório de laparotomia exploratória com  enterectomia de segmento desvitalizado 
do jejuno e realização de bypass latero-lateral jejunocecal. O tratamento instituído baseou-se na administração de antibióticos, antiinflamatório não 
esteroidal, procinéticos, heparina e fluidoterapia. Após 7 dias de tratamento o referido animal ainda apresentava refluxo e demonstrou quadro agudo 
de desconforto abdominal. Foi realizada a palpação transretal onde verificou-se um possível deslocamento de flexura pélvica e pelo animal já ter sido 
submetido a um procedimento cirúrgico, suspeitou-se de peritonite, optando pela realização de nova laparotomia exploratória. A peritonite é 
considerada uma grave complicação dos casos de cólica, podendo ser associada a fatores de desordens entéricas ou por causas iatrogênicas.  Durante 
o procedimento foram observadas áreas de aderência em toda extensão do intestino delgado, serosa congesta em sua maior parte, abscesso 
extraluminal na região da enterorrafia e compactação na base do ceco. As aderências foram desfeitas delicadamente com as mãos e com auxílio de 
uma tesoura romba e o abscesso foi drenado e removido. Após reposicionar corretamente as alças, um dreno fenestrado de silicone foi inserido na 
cavidade abdominal e fixado na extremidade cranial da incisão por sutura. Além do tratamento pós-cirúrgico convencional, foram realizadas lavagens 
abdominais com infusão de 15 litros de solução fisiológica levemente aquecida e 800mg de gentamicina. Após infundido todo o conteúdo, a sonda era 
ocluída com auxilio de uma pinça e a égua era submetida à caminhada por cerca de 15 minutos. Decorrido esse tempo retirava-se a pinça da sonda e o 
liquido era então drenado para fora da cavidade por gravidade (Figura 1). Esse procedimento foi realizado três vezes ao dia por cinco dias. Nos 
primeiros dias de lavagem, o conteúdo drenado apresentou coloração alaranjada e turva, no decorrer do tratamento a coloração do líquido passou a 
apresentar aspecto límpido e amarelado. dias de lavagem o líquido apresentava-se amarelo e claro. Após o período de lavagem o dreno foi removido, 
a égua apresentou uma melhora progressiva no quadro clínico e veio a se recuperar por completa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Após a segunda laparotomia onde se observou a presença de um abscesso e áreas de aderências no intestino delgado, optou-se pela implantação de 
um dreno de silicone na cavidade abdominal para que fossem realizadas as lavagens com o intuito de diminuir a formação de aderências. Segundo 
Eggleston e Muller (2003) as aderências tornam-se um problema clínico quando passam de fibrinosas para fibrosas restritivas, que acabam por 
comprimir ou alterar anatomicamente o intestino, resultando em um estreitamento do lúmen o que dificulta a passagem normal da ingesta. A decisão 
de implantar um dreno no momento da cirurgia é muitas vezes baseada no grau de contaminação presente, na capacidade de diagnosticar e corrigir os 
problemas subjacentes, e na quantidade de aderências já presentes (Davis, 2003). 
O mecanismo de ação da lavagem abdominal inclui a prevenção do ressecamento da serosa intestinal por causar um efeito de hidro flutuação e 
remove o sangue, fibrina e mediadores inflamatórios da cavidade diminuindo assim a peritonite e a incidência de aderências (Hague et al., 1999; Nieto 
et al., 2003).  

CONCLUSÃO 
Conclui-se que as lavagens abdominais foram determinantes para o sucesso do caso, uma vez que o quadro de peritonite foi atribuído à ocorrência das 
aderências intestinais decorrentes da primeira intervenção cirúrgica e a presença de abscesso. 
  
 
  
 

Figura 1 – Dreno utilizado para lavagem 
abdominal 


