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RESUMO: Os autores relatam o caso de paciente de 66 anos, que apresentou superinfecção e rotura
de aneurisma da aorta abdominal, após septicemia por Sa/mone//a dub/in. As infecções endovasculares
associadas à rotura de aneurisma pré-existentes são um rico potencial nos pacientes com mais de 50
anos de idade , que apresentam bacteremia ou septicemia por Sa/mone//a sp. A alta mortalidade da aortite
por salmonelose é devida à septicemia grave ou à rotura desses aneurismas . Qualquer tecido orgânico
pode ser a sede de infecções metastáticas , porém os locais mais susceptíveis são os tecidos necróticos
e as lesões crônicas degenerativas. Os autores discutem a importância do diagnóstico precoce para reduzir
a mortalidade dessa entidade .
DESCRITORES : aneurisma de aorta abdominal , rotura , Sa/mone//a dub/in; aneurismas de aorta abdominal , cirurgia.

INTRODUÇÃO
As bacteremias causadas por Salmonella sp são
devidas a um número restrito de espécies, particularmente Salmonella typhi-murium, Salmone//a choleraesuis, Salmonela enteritis e, mais recentemente , Salmone//a dub/in

3.

Qualquer tecido orgânico pode ser sediado pela Salmonel/a, durante uma bacteremia, ou septicemia. Contudo, parece haver uma preferência por tecidos necróticas
e as lesões degenerativas crônicas. Assim, essas infecções metastáticas podem desenvolver-se em hematomas, tumores malignos, cistos ou no tecido endovascular
alterado, como, por exemplo, a aterosclerose 6 .
A infecção secundária à salmonelose não é muito
freqüente , porém , deve ser sempre lembrada, diante da

persistência de sinais infecciosos em um paciente com
antecedentes de aneurisma arterial e idade superior a
50 anos 4. Nesse caso, a superinfecção do aneurisma
conduz, freqüentemente, à sua rotura 3. 4. 14 .
O caso relatado é de paciente com antecedentes
de aterosclerose e aneurisma da aorta abdominal, que
apresentou septicemia por Salmonel/a dublin e rotura
do aneurisma.

RELATO DO CASO
Paciente do sexo feminino, com 66 anos de idade,
da raça branca, foi hospitalizada no Serviço de Reanimação Clínica do Hospital Civil de Estrasburgo, em esta-
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do de choque. A notar, em seus antecedentes, 2 anos
antes, queixa de palpitação e precordialgia, e diagnóstico
de aneurisma da aorta abdominal estabelecido por aortografia.
Algumas horas antes da admissão, a paciente referiu cefaléia, vertigens, calafrios, dor abdominal na região
epigástrica e na base do hemitórax direito, de forte intensidade. Ao exame, apresentava confusão mental, calafrios, pele fria, sudorese de extremidades , taquipnéia
e cianose generalizada. A temperatura era de 39°C, o
pulso era de 140 bpm e a pressão arterial, de 70x30
mmHg . A ausculta do tórax revelava diminuição do murmúrio vesicular de todo o hemitórax direito. As bulhas
cardíacas eram rítmicas, hiperfonéticas, não se evidenciando sopros. Os pulsos estavam presentes, bilaterais,
porém fracos. A palpação abdominal evidenciou massa
pulsátil na região epigástrica de, aproximadamente, 15
cm de diâmetro. A ausculta do abdômen era normal.
No plano bioquímico notava-se: uréia = 189 g/I, creatinina = 2.5 mg%, hematócrito = 34%, hemoglobina
= 10.4 g/I, leucócitos = 10500/mm 3 com desvio acentuado à esquerda. A gasometria arterial mostrava pH
= 7,30, Pa02 = 50 Torr, PaC02 = 25 Torr e bicarbonato = 17 mEq/1. Na hemocultura realizada, durante
a admissão, houve crescimento de bacilos gram negativos identificados, a seguir, como Sa/mane//a dub/in.
O estudo radiológico do tórax mostrou derrame pleural
importante à direita e um infiltrado pulmonar alvéolo-intersticial basal direito, além de sinais de calcificação da
parede da croça da aorta e ausência de cardiomegalia.
A radiografia simples do abdômen foi considerada normal.
O tratamento inicial constou de drenagem do hemitórax direito, com retirada de 2000 mi de líqüido sero-sangüinolento, em cuja cultura isolou-se Sa/manel/a dub/in.
Instituiu-se antibioticoterapia com ampicilina (8 g/dia) ,
e a paciente referiu discreta melhora da dispnéia. No
entanto, algumas horas depois, houve degradação dos
sinais vitais , com piora do quadro infeccioso e piora da
dor abdominal. Realizou-se ultra-sonografia abdominal ,
à beira do leito, que mostrou volumoso aneurisma da
aorta abdominal de 7 cm de diâmetro e se observou
um ematoma peri-aneurismático, ocupando todo o espaço retroperitoneal (Figura 1). Em virtude da queda do
hematócrito e da hemoglobina, a paciente foi transferida
para o Serviço de Cirurgia Cardiovascular, onde foi submetida a cirurgia. Os achados cirúrgicos incluíram presença de um grande aneurisma da aorta abdominal de
10x10 cm , logo abaixo do diafragma. Havia, em toda
a extensão de sua parede, microabcessos. O restante
da aorta abdominal mostrava-se endurecida, irregular,
com grandes áreas de calcificação . Na abertura de sua
parede. evidenciaram-se placas de ateroma e, na porção
lateral direita, havia uma rotura intimai, parcialmente tamponada, de 1 cm , que se extendia diagonalmente através
da túnica muscular, até a adventícia, 5 cm abaixo. Ao
lado da adventícia , notou-se um enorme trombo e a presença de 2000 mi de sangue no retroperitônio. Obser-

vou-se, ainda, uma coloração azulada nas alças do delgado, sugerindo um início de comprom etimento isquêmico do intestino. Após o pinçamento da aorta abdominal, 3 cm do aneurisma, este fo i ress ecado, colocando-se, em seu lugar, uma prótese de Dacron. A paciente
manteve-se em choque, durante todo o ato ci rúrgico,
vindo a falecer no pós-operatório imed iato. Isolou-se ,
na cultura da parede do aneurisma, Sa/mane//a dublin.

Fig. 1 -

Ultra-sonografi a de abdômen . Corte transversal. Presença de
volumoso aneu ri sma com fissuração da aorta abdom inal de
7 cm de diâmetro, com uma luz de 5 cm. Notar imagem hipoecóge na â dire ita (setas), mal de lim itada, correspondendo a hema toma peri-aneurismãtico no espaço retro -peritoneal.
A = Aorta abdominal
B = Corpo ve rtebral

COMENTÁRIOS
A salmonelose pode infectar qualquer tecido org ânico, durante ou após uma bacterem ia. A porta de entrada da Sa/manel/a é, provavelmente , intestinal. Porém,
apenas 30% dos pacientes apresentam bacteremia durante uma gastroenterite 3 . Embora se conheça o fato
de a salmonelose causar infecções metastáticas , as formas extra-intestinais são raras . As manifestações focais ,
estimadas em 10% das septicemias 14 , compreendem
focos à distância da porta de entrada. Assim, pode-se
observar, durante uma infecção por Sa/manel/a, meningite, pneumonia, osteoartrite , espondilodiscite e infecções da esfera cardiovascular, como endocardite , peri cardite e complicações arteriais.
As bacteremias causadas por Sa/manel/a nan-typhi
são devidas, em mais de 90% dos casos, à S. cha/eraesuis, S. typhi-murium e, mais raramente , S. dub/in 6 . A
freqüência de infecções cardiovasculares , sobretudo as
arteriais , parece ser mais elevada nos pacientes com
idade superior a 50 anos e deve estar ligada ao aumento
da incidência de aterosclerose, a partir dessa faixa etária 12. 17. 19 . 20. COHEN et a/ii 4 demonstraram que 25%
dos pacientes , com mai s de 50 anos , desenvolveram
infecção endovascular, durante bacteremia por Sa/manel/a. Estes mesmos autores observaram , ao revisar a
literatura, que , dos 46 casos descritos de pacientes com
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lesão arterial por Sa/mane//a, apenas 3 apresentavam
idade inferior a 50 anos.
As complicações arteriais constituem-se na formação de aneurismas, ditos micóticos, após disseminação
hematogênica, ou pela superinfecção de aneurismas
pré-existentes, como no caso relatado. Contudo, a Sa/maneI/a dub/in está raramente implicada nas complicações arteriais. MILLER '3, em 1954, havia relatado um
caso fatal de rotura de aneurisma da aorta abdominal,
infectado, por contigüidade de um processo de espondilodiscite. LAURENT et a/Ii 9 observaram a formação de
aneurisma ílio-femoral, após septicemia por S. dub/in.
A superinfecção de aneurismas pré-existentes pode
ocorrer de quatro maneiras: a agressão direta sobre uma
fragilidade prévia do endotélio vascular, durante disseminação hematogênica; através de vasos linfáticos; através
dos vasa-vasarum, ou por contigüidade de um processo
infeccioso peri-aneurismático 5.
Até 1962, a infecção da aorta abdominal era sempre
fatal'8. Contudo, até o final de 1985, registrou-se a sobrevivência de 12 pacientes. Essa modificação no curso
da doença deve-se ao diagnóstico precoce e ao tratamento adequado . A hipótese de aneurisma infectado
por Sa/manel/a deve ser sempre evocado, na presença
de sinais infecciosos persistentes num paciente idoso,
sobretudo se houver antecedentes de aterosclerose ,
aneurisma arterial ou, ainda, a presença de massa pulsá-

til na linha média do abdômen. Nesse caso, o procedimento diagnóstico mais recomendado é a ultra-sonografia abdominal, exame que pode ser facilmente realizado à beira do leito. As informações obtidas são rápidas
e valiosas, podendo mudar a abordagem ao paciente ' .
" . É claro que o diagnóstico precoce favorece a estratégia clínica e cirúrgica a ser adotada. A prótese de Dacron utilizada após a ressecção do aneurisma freqüentemente se infecta '9 . Assim, a cirurgia que se tornou mais
popularizada é a que emprega o enxerto axilo-bi-femoral ,
acompanhado de ressecção do aneurisma 15. 16 . Este
procedimento, descrito, simultaneamente , por BLAISDELL& HALL 2 e LOUW ,o , em 1963, mereceu destaque ,
pois propicia um excelente tempo de sobrevida aos pacientes.
Ao lado da cirurgia, a antibioticoterapia é outro ponto
crítico. No traté?mento da superinfecção de aneurismas
por Sa/manel/a, a combinação cloranfenicol e ampicilina
parece ser a mais eficaz, na opinião de vários autores 8
'7, ' 8. No caso de alergia às lactaminas, a associação
trimetropim/sulfametoxazol tem sido aceita, como via alternativa no tratamento da salmonelose 7 .
Enfim , se o diagnóstico de superinfecção do aneurisma por Sa/manel/a for precoce, acredita-se que a abordagem clínico-cirúrgica descrita pode modificar o curso
fatal apresentado pelos pacientes.
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ABSTRACT : The authors present a case of a 66 year-old woman with a dissection and rupture of
abdominal aortic aneurysm alter Salmonel/a dublin septicemia. Endovascular infection and rupture of atherosclerotic aneurysm is a substantial risk in patients older than 50 years of age who have bacteremia or
sepsis due to Salmonel/a sp. The high mortality is the resultant of Salmonel/a aortitis due either to septicemia
or rupture . Tissue anywhere may be seeded, but damage tissues appear to be particularly susceptible
to abscess and chronic destructive lesions . The significance of early diagnosis to decrease the fatal outcome
is discussed.
DESCRIPTORS : abdominal aortic aneurysm , rupture , Salmonel/a dublin; abdominal aortic aneurysms,
surgery .
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