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RESUMO
Introdução: A peritonite secundária é caracterizada pela presença de líquido na cavidade abdominal, com 
flora predominantemente polimicrobiana. O tratamento preconizado é a abordagem cirúrgica associada ao uso 
de antibióticos, de forma empírica inicialmente e posteriormente adequada ao antibiograma. O Objetivo desta 
pesquisa é reconhecer a flora bacteriana, bem como sua sensibilidade aos antibióticos, nos pacientes com peritonite 
secundária deste hospital. Método: Foi realizado um estudo prospectivo, num período de um ano, sendo investigada 
a flora bacteriana e a sensibilidade antibiótica, da secreção abdominal de pacientes com peritonites secundárias, 
operados pelo Serviço de Residência Médica em Cirurgia Geral do Hospital Regional Alto Vale (HRAV) em Rio 
do Sul, SC. Resultados: Encontrou-se 52 pacientes com peritonites secundárias neste período, sendo que em 33 
deles a cultura foi positiva e destes, 28 o germe isolado foi E.coli. O antibiograma demonstrou sensibilidade de 
100% para amicacina, 91% para ciprofloxacino, 87% para gentamicina e 84,8% para levofloxacino. A ampicilina-
subactan apresentou resistência de 46,6% na presente amostra. Conclusão: A bactéria predominante neste grupo 
de pacientes foi a Escherichia coli, apresentando sensibilidade adequada aos medicamentos utilizados nesta 
instituição. 
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ABSTRACT
Introduction: Secondary peritonitis is characterized by the presence of fluid in the abdominal cavity, with 
predominantly bacterial flora. The recommended treatment is the surgical approach associated to the use of 
antibiotics, empirically, correct later initially and culture. Goal: The goal of this research is to recognize the 
bacterial flora, as well as their sensitivity to antibiotics in patients with secondary peritonitis of this hospital. 
Methods: A prospective study was conducted over a period of one year, being investigated the bacterial flora and 
the antibiotic sensitivity, abdominal secretion of patients with secondary peritonitis, operated by the Residency 
in general surgery of High Valley Regional Hospital (HRAV) on South River, SC. Results: met 52 patients with 
secondary peritonitis in this period, with 33 of them culture was positive and28, the isolated germ was e. coli. 
The 100% sensitivity demonstrated sensitivity to amicacin, ciprofloxacin, 91% to 87% for gentamicin and 84.8% 
for levofloxacin. Ampicillin-resistant of 46.6% subactan presented in this sample. Conclusion: It was concluded 
that the predominant bacteria in this group of patients was the Escherichia coli, showing appropriate sensitivity to 
medications used in this institution. 
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1 INTRODUçãO

O peritônio é uma membrana serosa de duas camadas, que recobre a parede 
abdominal e as vísceras, formado por epitélio pavimentoso simples. Entre as camadas há 
uma lâmina de líquido que permite mobilidade das vísceras 1,2. A cavidade peritoneal dispõe 
de mecanismos de proteção contra microorganismos, a saber: macrófagos com capacidade 
fagocítica presentes no líquido peritoneal, absorção linfática importante e bloqueio local pelo 
epíplon 3,4. A membrana peritoneal é ricamente inervada com fibras somáticas da dor, fazendo 
com que o mínimo estímulo inflamatório provoque dor abdominal localizada e referida pela 
movimentação do peritônio 5,2.

A invasão de agentes infecciosos na cavidade abdominal provoca processo 
inflamatório intenso, e denomina-se peritonite. Esta pode ser localizada, se bloqueada pelo 
organismo ou difusa se estiver espalhada por toda extensão do peritôneo3, determinando 
exsudação e aumento da permeabilidade da membrana peritoneal. Dependendo da intensidade 
da agressão pode evoluir para seqüestro de líquidos, respostas sistêmicas de sepse e até mesmo 
choque 6.

As infecções peritoneais podem ser classificadas didaticamente em três classes: 
primárias, secundárias e terciárias. As primárias ou espontâneas, são aquelas onde não há 
lesão perfurante do órgão intra-abdominal, mas sim uma disseminação do agente infeccioso 
por via hemática ou por translocação bacteriana do trato gastrointestinal ainda íntegro para a 
cavidade abdominal 2,7,8. A peritonite secundária é determinada pelo extravasamento de líquidos 
intra-luminais para a cavidade abdominal, pela perda da integridade da parede de determinado 
órgão, seja por etiologia patológica ou traumática 9,2,8. É tipicamente polimicrobiana, incluindo 
gram-negativos, gram-positivos, aeróbios e anaeróbios da flora entérica10. A peritonite terciária, 
classificada como aquela que surge mesmo após tratamento aparentemente adequado de 
peritonite primária ou secundária, geralmente indica patógenos resistentes 2.

O diagnóstico de peritonite é, na maioria das vezes, clínico, caracterizado por 
irritação peritoneal, local ou generalizada dependendo da gravidade da agressão, geralmente 
acompanhada por inapetência, vômitos e distensão abdominal, em virtude da diminuição do 
peristaltismo intestinal 2,11,12. Febre e outras alterações sistêmicas são achados proporcionais 
a gravidade da infecção. Além do exame físico completo, exames como ultrassonografia e 
tomografia computadorizada são utilizados para elucidação do diagnóstico das causas de 
peritonite. 

O tratamento de cada peritonite é individualizado. No caso da primária é feito 
através de antibioticoterapia, já na secundária e terciária, requer intervenção cirúrgica para 
controle do foco infeccioso, antibioticoterapia sistêmica de largo espectro e suporte das possíveis 
complicações sistêmicas 3,2,13.

A despeito da complexidade do tratamento das peritonites e do fato dessas infecções 
comumente serem polimicrobianas, o isolamento dos microorganismos presentes no líquido 
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peritoneal, bem como a identificação de sua sensibilidade aos antibióticos indica tratamento 
ideal para cada germe14,15.

As infecções intra-abdominais são classificadas como a terceira causa de sepse, 
sendo associadas à elevada morbidade e mortalidade, especialmente em certos grupos como 
idosos e imunodeprimidos3. 

Este trabalho é justificado pela importância do conhecimento dos agentes 
microbianos prevalentes nas peritonites tratadas cirurgicamente pela equipe de Cirurgia Geral 
do Hospital Regional Alto Vale em Rio do Sul - SC, e sua sensibilidade antibiótica, para que o 
antimicrobiano utilizado empiricamente no início do tratamento seja o mais próximo do espectro 
desejado, podendo desta forma, embasar o protocolo de antibioticoterapia, existente nesta 
instituição, com dados de pesquisa local, já que tais informações ainda eram desconhecidas.

1.1 OBjETIVO

O objetivo desta pesquisa é a identificação da flora bacteriana prevalente nas 
peritonites secundárias, tratadas cirurgicamente no Hospital Regional do Alto Vale, bem como 
reconhecer a sua sensibilidade antibiótica.

2 MéTODO

Estudo prospectivo, realizado no período de junho de 2010 até junho de 2011, 
no Hospital Regional do Alto Vale, em Rio do Sul, Santa Catarina. A pesquisa foi realizada 
através da coleta e análise microbiológica da secreção intraperitoneal dos pacientes com 
diagnóstico de peritonite secundária, tratados cirurgicamente pelo serviço de Cirurgia Geral 
e Residência Médica em Cirurgia Geral, desta instituição. A secreção abdominal foi coletada 
em seringa estéril, com quantidade mínima de um mililitro, durante o procedimento cirúrgico 
e encaminhado para laboratório de análises clínicas do Hospital Regional Alto Vale, através 
de protocolo padronizado pela ANVISA16. A amostra foi submetida à coloração de Gram e 
semeadura em meios de cultura para bactérias aeróbias: Ágar sangue, Ágar Mac Conkey e 
Ágar chocolate. Depois disso, com o germe isolado, o mesmo foi submetido aos testes em 
disco- difusão conforme padronização15. Não foi possível a coleta e cultura para agentes 
anaeróbios, pois o laboratório local não dispunha de tal método. Seguindo o protocolo de 
antimicrobianos do Hospital Regional Alto Vale17, vigente durante o período da pesquisa, 
iniciou-se antibioticoterapia empírica em todos os pacientes, seguida de cultura da secreção e 
readequação do fármaco se necessário. Foram excluídas informações de pacientes com cultura 
negativa do líquido peritoneal coletado. 
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3 RESULTADOS

Foram estudados 52 pacientes admitidos para tratamento cirúrgico de peritonite no 
Hospital Regional do Alto Vale, em Rio do Sul, SC no período de julho de 2010 até julho de 
2011. Destes, foram excluídos 19 pacientes cuja amostra de líquido peritoneal foi negativa à 
cultura de bactérias. Dos 33 restantes, 28 apresentavam cultura demonstrando a bactéria E.coli, e 
os outros 5 com germes variados, sendo eles: Klebisiela, Staphylococcus aureus, Streptococcus 
áureos, Proteus e Enterobacter sp.
 
Ilustração 1: Flora bacteriana encontrada na pesquisa. 
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A média de idade dos pacientes estudados foi de 25,6 anos (2 – 83anos), 24 eram do 
sexo masculino (72,7%) e 9 do sexo feminino (27,2%). Foram investigados quanto ao uso de 
antibiótico prévio, sendo que quatro (27,2%) haviam feito uso deste medicamento nos últimos 
três meses, outros 29 (72,7%) não haviam sido tratados previamente. Também se questionou 
quanto a internação prévia nos últimos meses, observando-se que quatro (27,2%) haviam sido 
internados nos últimos três meses e outros 29 (72,7%) sem histórico de internação. Ainda, 
quanto a realização de cirurgia nos últimos três meses encontrou-se que 3 pacientes (9%) 
haviam sido submetidos à cirurgia nos últimos três meses e 30 (90%) eram isentos de cirurgia 
abdominal prévia.

Foi utilizado como auxiliar no diagnóstico pré-operatório, exames de imagem 
(ultrassonografia e/ou tomografia computadorizada de abdome) em todos os pacientes da 
amostra.

Sobre as causas das peritonites submetidas a tratamento cirúrgico estudadas pelo 
presente trabalho, 23 (69,8%) foram causadas por apendicite aguda, 5 (15,1%) por diverticulite, 
uma por abscesso intra-abdominal, uma por fístula enteral, uma por hematoma intra-abdominal, 
uma por úlcera duodenal perfurada e outra por tumor de cólon perfurado, que juntas perfazem 
os outros 15,1%.
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Ilustração 2: Causas das peritonites da pesquisa.
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 Dos pacientes tratados, sete deles (21,2%) apresentavam critérios de sepse e dez 
deles (30,3%) tiveram indicação de internação em Unidade de Terapia Intensiva. 

 Em 14 (42,4%) iniciou-se com esquema de Gentamicina e Metronidazol, em 
outros 14 (42,4%) iniciou-se Ceftriaxona e Metronidazol, em dois pacientes (6%) foi usado 
Cefoxitina como primeira escolha, em outros dois pacientes (6%) prescreveu-se Ampicilina-
Subactan e em um paciente (3%) iniciou-se Imipenem. Depois de realizada cultura e antibiograma 
realizou-se troca de antibiótico em 8 pacientes (24,2%).

 Através de análise microbiológica, além da identificação do agente causador, foi 
realizado o antibiograma de cada microorganismo encontrado, obtendo resultados conforme 
tabela 1.

Tabela 1: Sensibilidade aos antibióticos encontrada na pesquisa.
Antibiótico Sensível Intermediário Resistente

Amoxa + Clavulanato 66% 12% 12%
Amicacina 100% --- ---
Ampicilina 12,5% 3,1% 84%
Ampicilina + Sulbactam 53,3% --- 46,6%
Aztreonam 90,3% --- 9,6%
Cefepime 96,4% --- 3,5%
Cefadroxil 51,6% 25,8% 22,5%
Cefalexina 50% 26,6% 23,3%
Cefotaxima 81,4% 7,4% 11,1%
Cefoxitima 91,3% --- 8,6%
Ceftazidima 90,6% 3,1% 6,25%
Ceftriaxona 83,3% 6,6% 10%
Ciprofloxacino 91,6% --- 8%
Cloranfenicol 77,4% --- 22,5%
Ertapenem 100% --- ---
Gentamicina 87% --- 12,9%
Imipenem 100% --- ---
Levofloxacina 84,8% --- 15,1%
Meropenem 100% --- ---
Pipera + Tazobactam 96,7% 3,2% ---

Foram observadas complicações advindas da cirurgia abdominal em 8 pacientes 
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(24,2%) estudados, sendo 4 abscessos intra-abdominais, 2 fístulas enterais, um caso de brida 
precoce e um caso de pneumonia aspirativa.

 Dos 33 pacientes ora estudados 12 (36,3%) necessitaram de reintervenção 
cirúrgica, seja por complicação ou para fechamento de peritoneostomia. O desfecho observado 
foi que 29 (87,9%) tiveram alta hospital após melhora clínica e que outros 4 (12,1%) evoluíram 
para óbito em virtude das complicações das peritonites. Por fim, o tempo médio de internação 
no Hospital Regional Alto Vale para tratamento das peritonites estudadas foi de 8,12 dias (2 até 
39 dias).

4 DISCUSSãO 

Na presente pesquisa buscou-se identificar a flora bacteriana presente nas infecções 
intra-abdominais comunitárias tratadas cirurgicamente no Hospital Regional Alto Vale. A 
cultura dos agentes causadores das peritonites isolou Escherichia coli em 84,84%, e em 15,15% 
das amostras outros germes, corroborando com a bibliografia que aponta E.coli a como bactéria 
mais comumente envolvida em infecções intra-abdominais comunitárias, ultrapassando 60% 
dos casos 2,3,10,12,16,18,19. A literatura cita que a grande maioria das peritonites é causada por 
polimicrobianos com a presença de B. fragilis, o que nesta pesquisa não pode ser estudado pela 
impossibilidade de coleta de material para pesquisa de anaeróbios3,16,18.

A média de idade dos pacientes estudados foi de 25,6 anos (2 – 83anos), 24 eram 
do sexo masculino (72,7%) e 9 do sexo feminino (27,2%), estes dados epidemiológicos não 
puderam ser comparados com a bibliografia uma vez que a literatura pesquisada segmenta a 
peritonite por patologia para informar a idade de maior incidência12.

Com relação aos exames de imagem utilizados no diagnóstico pré-operatório destes 
pacientes, houve correlação com informações contidas em outros trabalhos da literatura médica 
20,21. 

Sobre a etiologia das peritonites submetidas a tratamento cirúrgico estudadas pelo 
presente trabalho, 69,8% foram causadas por apendicite aguda, em consoante à literatura, que 
aponta a apendicite como principal causa de abdome agudo4.

O tratamento da sepse abdominal é prioritariamente cirúrgico22, nesta pesquisa 
21,2% dos pacientes abordados cirurgicamente por infecção intra-abdominal apresentavam 
critérios de sepse e 30,3% tiveram indicação de internação em Unidade de Terapia Intensiva.

Estudos recomendam antibioticoterapia para tratamento de infecção intra-abdominal 
cirúrgica comunitária um medicamento com cobertura para E. coli e B. fragilis, apontando como 
primeira escolha Gentamicina ou Ceftriaxona ou fluoroquinolona associada a Metronidazol3. 
Ainda, argumentam que a gentamicina apresenta baixo custo, porém maior toxicidade, havendo 
necessidade de triagem dos possíveis usuários. Ceftriaxona é indicada como ótima em custo e 
efetividade, porém com maior incidência de residência bacteriana. As fluoroquinolonas seriam 
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mais dispendiosas e com a mesma efetividade. Na presente pesquisa, em concordância com o 
Protocolo de Antibioticoterapia vigente no Hospital Regional Alto Vale durante a pesquisa17, 
em 42,4% iniciou-se com esquema de Gentamicina e Metronidazol e em 42,4%, que por 
algum impedimento não puderam fazer uso de Gentamicina (risco de insuficiência renal, idade 
maior que 65 anos), iniciou-se Ceftriaxona e Metronidazol. Observa-se que 87% dos germes 
cultivados  apresentaram sensibilidade à gentamicina e 83,3% sensibilidade à ceftriaxona, 
concluindo que o espectro dos medicamentos utilizados foi suficiente para tratamento da flora 
comunitária especificada. já outro estudo defende que para pacientes adultos, com infecção 
intra-abdominal comunitária de baixo e médio risco deve ser usada monoterapia com ticarcilina 
e clavulanato, cefotixina, ertapenen ou moxifloxacino e que o tratamento combinado não 
deve usar gentamicina pela toxicidade23. O uso de ceftriaxone, cefuroxima, levofloxacina ou 
ciprofloxacino deve ser reservado para regimes anti-pseudomonas. 

Nesta pesquisa o ciprofloxacino foi testado no antibiograma de apenas 12 pacientes 
sendo sensível em 91,6% dos casos. Este fato se deve a ausência deste medicamento para 
uso endovenoso durante a pesquisa neste hospital e desta forma a fluoroquinolona testada na 
maioria dos casos foi a levofloxacina.

Como segunda opção para o tratamento3 aponta-se o uso de Ampicilina e Sulbactam. 
Neste estudo prescreveu-se este antibiótico em 6% dos pacientes por preferência do médico 
assistente e na pesquisa de sensibilidade foi descoberta resistência deste antimicrobiano em 
46,6% dos casos, corroborando com outra base bibliográfica que não recomenda ampicilina e 
sulbactam para infecções intra-abdominais adquiridas na comunidade pela alta resistência nas 
E. coli comunitárias24.

Para profilaxia ou antibioticoterapia de curta duração indica-se uso de Cefoxitina3. 
No presente estudo, 6% dos pacientes tratados, cuja patologia era colônica, foi usado tal 
antibiótico como primeira escolha. 

Para infecções intra-abdominias complicadas está indicado uso de Imipenem, 
meropenem ou piperacilina-tazobacta21. Durante esta pesquisa, em um paciente com cirurgia 
e antibioticoterapia prévia, iniciou-se Imipenem por peritonite complicada, indicação esta 
corroborada pela alta sensibilidade dos germes isolados a estes antibióticos. Observou-se neste 
estudo que 96,7% das culturas foram sensíveis a piperacilina-tazobactam e 100% foram sensíveis 
a Imipenem e meropenem, concluindo que estes medicamentos são importantes escolhas para 
peritonites complicadas.

Há orientação na literatura que o controle do foco infeccioso é o tratamento ideal 
para o paciente, seguido de antibioticoterapia empírica baseada na flora bacteriana provável no 
local da infecção, sendo necessária a coleta de material, no caso intra-abdominal e realização 
de cultura e antibiograma, desta forma fazendo a opção correta pelo antibiótico e se preciso 
for descalonando o tratamento 2,13,25. Neste estudo, após realização da cultura e antibiograma 
juntamente com a avaliação do estado clínico do paciente, realizou-se troca de antibiótico em 
24,2% dos pacientes, adequando a terapia à sensibilidade apresentada. Porém, está descrito que 
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a coleta de cultura para aeróbios e anaeróbios em pacientes de baixo risco com infecção intra-
abdominal comunitária é opcional, mas pode ter valor para observar mudanças epidemiológicas 
nas infecções comunitárias21. 

Por fim, os quatro pacientes que evoluíram para óbito apresentaram sepse grave como 
complicação das peritonites e foram submetidos à internação em unidade de terapia intensiva 
com reintervenções cirúrgicas e coleta de material a cada exploração, com antibioticoterapia de 
amplo espectro, guiado por antibiograma.

5 CONCLUSãO

Com a análise dos resultados da presente pesquisa, conclui-se que o germe 
prevalente nas peritonites secundárias tratadas cirurgicamente no Hospital Regional Alto Vale 
é a E. coli, e que o tratamento antibiótico utilizado de rotina neste hospital durante a pesquisa 
atende a sensibilidade antibiótica deste microorganismo na população estudada. 
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