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O objetivo deste estudo é demonstrar uma experiência clínica de um abcesso hepático com

etiologia incomum. Relato de caso: V.D.C.S, 60 anos, sexo feminino, admitida no hospital com

emêse, náuseas, diarreia, sonolência e febre há 15 dias. Exames laboratoriais mostraram um

processo inflamatório agudo, com leucocitose e anemia. A tomografia computadorizada de

abdome revelou uma lesão expansiva, predominantemente cística com septações internas,

localizada nos segmentos II/III do lobo esquerdo do fígado, medindo 10,2 x 8,8 cm, sugerindo

abscesso hepático piogênico multiloculado. Iniciado tratamento clínico por sete dias com

metronidazol (1500mg/dia) e ceftriaxona (2g/dia), após 96h de antibioticoterapia evoluiu com

anorexia e piora do quadro febril, foi iniciado meropenem (1500mg/dia) por mais 7 dias sem

resposta clínica. Diante dos achados, foi encaminhada para abordagem cirúrgica. Foi

realizada laparoscopia diagnóstica evidenciado abscesso hepático aderido a pequena

curvatura gástrica. Durante a hepatotomia foi visualizado um espinha de peixe de 2,5cm de

comprimento como agente etiológico, após migração transgástrica, sem evidência de

perfuração no estômago. A paciente evoluiu após o procedimento afebril, recebendo alta no 4º

dia de pós-operatório completando mais 14 dias de antibioticoterapia oral. Controle radiológico

após 12 semanas com regressão completa da lesão.

Os abscessos hepáticos por corpo estranho são atípicos e com sintomas sutis e

variáveis. Palitos de dente, grampos de cabelo, ossos de peixe e de galinha, placas dentais e

arames são os mais encontrados (FERREIRA, 2007). Uma anamnese minuciosa e uma

tomografia com contraste são os métodos diagnósticos mais adequados para suspeita de

abscesso e a conduta depende das características da estrutura visualizada (LEGGIERI,

2010). O lobo esquerdo do fígado é o local mais acometido e o estômago ou duodeno os mais

perfurados. Ausência de remissão do abscesso após terapia padrão pode levar a suspeição

de um possível corpo estranho. A laparotomia ou laparoscopia consiste na forma diagnóstica e

terapêutica de escolha para retirada do objeto e drenagem do abscesso (BORBA,2012).

Conclui-se que o abscesso hepático secundário ingestão de corpo estranho é de difícil

reconhecimento e não é um evento primordialmente elencado. Diante de um paciente sem

melhora com a terapia inicial, a busca ativa em cirurgia diagnóstica e exames de imagem

devem ser consideradas na persecução de um corpo estranho.
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