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Introdução
N

o atendim
ento de pacientes vítim

as de traum
atism

os, a avaliação do traum
a abdom

inal frequentem
ente se 

coloca com
o um

 desafio, pois um
a sintom

atologia sútil pode ocultar lesões graves, além
 disso, não raras são as 

condições que tornam
 o exam

e físico duvidoso (Ex.: rebaixam
ento do nível de consciência).

Visando auxiliar no m
anejo destes pacientes alguns estudos diagnósticos podem

 ser em
pregados: 

o FA
ST (A

valiação U
ltrassonográfica D

irecionada para Traum
a)

a Tom
ografia C

om
putadorizada e 

o LPD
, dentre eles, pode ser em

pregado m
esm

o em
 locais sem

 recursos diagnósticos prontam
ente 

disponíveis proporcionando m
aior autonom

ia ao m
édico.

O
 LPD

 pode ser executado tanto em
 pacientes com

 estabilidade ou instabilidade hem
odinâm

ica, quanto em
 

vítim
as de traum

a penetrante ou contuso.
Em

 linhas gerais trata-se de um
a m

inilaparotom
ia com

 fins de investigar a presença de hem
orragia 

intraperitoneal e quando positiva indica necessidade de laparotom
ia exploradora.

Pode ser executada pela técnica de técnica fechada  ou pela técnica aberta, a últim
a será treinada pelo fato 

de ser a m
ais com

um
ente em

pregada em
 nosso m

eio e ser m
ais segura.



Indicação
 indicação clássica do LPD

 é o paciente politraum
atizado com

 instabilidade hem
odinâm

ica e com
 exam

e físico 
duvidoso:

A
.  Exam

e físico abdom
inal de interpretação duvidosa, por apresentar dor abdom

inal que pode ser 
atribuída às fraturas de costelas inferiores, fratura pélvica ou lom

bar;
B

.  Exam
e físico abdom

inal não confiável (duvidoso), com
o nos pacientes com

 alteração da 
consciência devido ao traum

a de crânio e/ou intoxicação por droga depressora do sistem
a 

nervoso central ou, por traum
a raquim

edular;
C

.  Im
possibilidade de seguim

ento clínico (exam
e físico duvidoso/im

praticável) do abdom
e em

 
pacientes anestesiados para cirurgias em

 outros seguim
entos corpóreos extra-abdom

inais ou 
subm

etidos a exam
es com

plem
entares prolongados.



Vantagens:
 

    M
uito sensível para a detecção de hem

orragia (98%
);

    R
ápido e sim

ples de ser realizado e não requer equipam
ento sofisticado.

 
D

esvantagens:
 

  N
ão diferencia entre sangram

ento de pequenas lesões daqueles significantes, resultando em
 laparotom

ias não 
terapêuticas (brancas) em

 6 a 25%
 dos casos;

 N
ão m

ostra a localização ou extensão das lesões, nem
 m

ostra lesões do retroperitônio;
Falsos-positivos m

esm
o na ausência de lesões intraperitoneais (Ex.: hem

ostasia incom
pleta;

A
dultera as avaliações posteriores:

A
.   O

bs.: D
or abdom

inal pelo fato de tratar-se de um
a m

inilaparotom
ia;

B
.   O

bs.:D
urante a realização do LPD

, pequenas quantidades de ar penetram
 na cavidade peritoneal e isto pode 

ser interpretado com
o um

 resultado falso positivo de perfuração de víscera oca num
a radiografia sim

ples 
subseqüente.



C
om

plicações: 

1.    H
em

orragia da parede abdom
inal gerando falso positivo;

2.    Perfuração de viscera (Ex.: intestinal/vesical);

3.    Lesão retroperitoneal;

4.    Infecção da ferida;

5.    D
eiscência.



Lavado Peritoneal D
iagnostico(Técnica aberta):

1.    Sondagem
 “gástrica e vesical”;

2.    A
ssepsia;

3.    “A
nestesia local” com

 em
prego de xilocaína com

 vasoconstrictor;

4.    Incisão m
ediana da “pele” e “subcutâneo” até a “aponeurose”(C

erca de 2 cm
 inferior à cicatriz um

bilical. Se houver suspeita de 

fratura de bacia ou de gestação, a incisão deve ser supraum
bilical);

5.    Prender, tracionar a “aponeurose” com
 pinças e efetuar sua incisão;

6.    Fazer pequena incisão no “peritônio parietal”;

7.    Introduzir o cateter preso pela extrem
idade com

 um
a pinça longa com

 crem
alheira acionada e seguir em

 direção da pelve;

8.    C
onectar o cateter a um

a seringa e aspirar;

9.    C
aso não consiga aspirar “sangue vivo”, instilar dentro da cavidade peritoneal cristalóide isotônico e aquecido (1L);

  



10. Suaves “com
pressões do abdom

e” visando m
elhor distribuição do cristalóide (m

elhorar a sua m
istura com

 o 

sangue porventura existente na cavidade);

11. D
renagem

 do líquido infundido, por m
ecanism

o de sifonagem
, no próprio frasco de soro (Im

portante: não furar 

o frasco de soro a ser infundido com
 agulha);

12. .Enviar m
aterial ao laboratório para análise (Q

uando necessário).

O
bs.: D

urante o procedim
ento é essencial um

a hem
ostasia m

eticulosa em
 função das possibilidades de eventual 

hem
orragia da parede abdom

inal capaz de gerar falso positivo e culm
inar com

 laparotom
ia não terapêutica 

(branca).







Interpretação:

O
s critérios de positividade do LPD

 são:

1-Saída de m
ais de 10 m

l de sangue na 

aspiração inicial após abertura do peritônio;

2-Saída de sangue à drenagem
 do líquido 

infundido;

3- M
ais de 100.000 hem

ácias por m
l ou 500 

leucócitos por m
l no exam

e do líquido de 

retorno; 

4-Saída de restos alim
entares, bile ou m

aterial 

fecal.

C
onduta:

C
aso o exam

e seja negativo:
·         R

etira-se o cateter e sutura-se a 
aponeurose e a pele. Paciente perm

anece em
 

observação.
 C

aso o exam
e seja positivo:

·         A
penas retira-se o cateter, faz-se um

 
curativo e encam

inha-se o paciente ao centro 
cirúrgico.


