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RESUMO
A enterocolite necrosante (EN) é uma doença inflamatória, multifatorial, grave, de curso clínico variável. Os avanços 
no cuidado neonatal estão proporcionando a sobrevivência de bebês extremamente prematuros e com muito baixo peso, 
o que aumenta a população em risco para EN e seu manejo cirúrgico. Cerca de 30 a 50% dos bebês afetados requerem 
tratamento cirúrgico, e as principais opções são drenagem peritoneal (DP) ou laparotomia. O momento ideal para a 
realização da cirurgia é quando já ocorreu a necrose, mas ainda não houve perfuração; contudo, a única indicação 
cirúrgica absoluta no momento é a presença de pneumoperitônio. A forma clássica de tratamento cirúrgico para a EN é 
a laparotomia. A DP, que foi inicialmente proposta como um método de estabilização para a realização de laparotomia 
posterior passou a ser proposta como um tratamento definitivo. Entretanto, esta revisão bibliográfica evidenciou que a 
DP sem laparotomia futura é responsável por maior mortalidade e tempo de hospitalização do que apenas a laparoto-
mia, sendo seu uso possível na estabilização de alguns pacientes que não tenham condições de transporte para a sala 
operatória. Quando comparadas DP seguida por laparotomia e laparotomia isolada, não houve diferença significativa 
em morbimortalidade e tempo de internação hospitalar, contudo, os custos da primeira opção foram superiores. EN 
é descrita como fator de risco para problemas no neurodesenvolvimento, e estudos elucidam que tais problemas são 
mais prevalentes em pacientes submetidos a laparotomia do que nos que realizam apenas DP.
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ABSTRACT
Necrotizing enterocolitis (NEC) is a severe, multifactorial inflammatory disease with variable clinical course. Advances 
in neonatal care are increasing the survival of extremely premature and very low birth weight infants which are at 
risk for NEC and its surgical management. Approximately 30 to 50% of affected babies require surgery, and the main 
options are peritoneal drainage (PD) or laparotomy. The ideal time for surgery is when necrosis has already occurred, 
but not perforation; however, currently the only surgical indication is presence of pneumoperitoneum. The gold-standard 
surgical treatment for NEC is laparotomy. PD, which had been initially proposed as a stabilization method for posterior 
laparotomy, is now proposed as a definitive treatment. However, this review showed that PD alone, not followed by 
laparotomy, is responsible for greater mortality and longer hospitalization time when compared to laparotomy alone 
– PD, in turn, may be used to stabilize patients who cannot be transported to the operating room. When PD followed 
by laparotomy and laparotomy alone were compared, no significant differences were found in morbidity, mortality 
or length of hospital stay; however, PD followed by laparotomy had higher costs. NEC is described as a risk factor 
for neurodevelopmental problems, and studies have shown that these problems are more prevalent in patients treated 
with laparotomy vs. those who underwent PD alone.
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Introdução

A enterocolite necrosante (EN) é uma doença inflama-
tória, multifatorial, grave, de curso clínico variável e que 
pode desencadear prognósticos desfavoráveis, aumentando 
o risco de mortalidade e complicações futuras, sendo 
baixa idade gestacional e extremo baixo peso ao nascer 
os principais fatores de risco para o desenvolvimento da 
doença1,2. A incidência estimada é de 1 a 3 a cada 1.000 
nascidos vivos, sendo inversamente proporcional ao peso 
ao nascer e à idade gestacional3, chegando a acometer 
cerca de 6 a 7% dos nascidos com extremo baixo peso 
(menor que 1.500 g)4.

A fisiopatologia da EN envolve uma microbiota 
anormal associada a fatores de risco para injúria intes-
tinal isquêmica, além de imaturidade das membranas 
mucosas, frequentes nos prematuros que nasceram com 
baixo peso, ocorrendo geralmente em bebês expostos a 
nutrição enteral prévia, o que culmina com a ativação 
de uma resposta inflamatória exacerbada, combatida de 
forma ineficaz, gerando um insulto intestinal sustentado5-7. 
As manifestações clínicas incluem alteração na aceitação 
alimentar, distensão abdominal, vômitos e hematoquezia, 
além de sinais sistêmicos inespecíficos (apneia, instabili-
dade térmica, letargia, hipotensão) e sinais inflamatórios. 
Radiograficamente pode ser evidenciado pneumatose 
intestinal e acúmulo de gás na veia porta, sendo possível 
a evolução para perfuração intestinal7.

Aproximadamente 30 a 50% dos bebês afetados re-
querem tratamento cirúrgico, e as principais opções são 
drenagem peritoneal (DP) ou laparotomia8. O momento 
ideal para a realização da cirurgia é quando já ocorreu a 
necrose, mas ainda não houve perfuração; contudo, a única 
indicação cirúrgica absoluta no momento é a presença de 
pneumoperitônio2,9.

O objetivo deste estudo é revisar brevemente a litera-
tura quanto ao tratamento cirúrgico da EN, comparando 
as indicações de DP ou laparotomia.

Metodologia

Estudo de revisão bibliográfica não sistemática a partir 
das bases de dados SciELO, PubMed e UpToDate, utilizando 
os descritores: “necrotizing enterocolitis”; “management” 
“treatment” e “surgery”. Foram incluídas revisões biblio-
gráficas, ensaios clínicos e estudos de caso. 

Resultados

A forma clássica de tratamento cirúrgico para a EN é a 
laparotomia, com excisão do conteúdo intestinal necrosado, 
buscando preservar o maior segmento intestinal possível1 
e reduzir a probabilidade de ocorrência de sepse10. A 
DP, que foi inicialmente proposta como um método de 
estabilização para a realização de laparotomia posterior, 
com o intuito de remover fluidos da cavidade peritoneal, 
promover uma descompressão do abdome e melhorar o 
status cardiovascular11, passou a ser proposta como um 
tratamento definitivo, visando reduzir as possíveis compli-
cações cirúrgicas, como estenose e síndrome do intestino 
curto, e a necessidade de anestesia geral2.

 Avaliando a eficácia dos métodos cirúrgicos, encontrou-
se que a DP sem laparotomia futura é responsável por 
maior mortalidade e tempo de hospitalização do que apenas 
a laparotomia12-15, não justificando seu uso como método 
definitivo de tratamento. Uma possível explicação para 
os resultados desfavoráveis da DP é que a permanência 
de parte necrosada do intestino possa, além de predispor 
a ocorrência de sepse, estimular a liberação de citocinas 
com efeito deletério ao organismo, deteriorando a condi-
ção clínica1. Outro fator que corrobora a preferência pela 
realização de laparotomia é a análise precisa da extensão 
do acometimento intestinal, que possui relação direta com 
o prognóstico dos pacientes14.

Quando comparadas DP seguida por laparotomia e 
laparotomia isolada, não houve diferença significativa em 
morbimortalidade e tempo de internação hospitalar, contu-
do, os custos da primeira opção foram superiores1,13,14,16. 
Estudos demonstraram que grande parte dos pacientes 
submetidos a DP precisaram de laparotomia em segundo 
plano12,16,17. 

EN é descrita como fator de risco para problemas no 
neurodesenvolvimento, como retardo no crescimento, 
déficit cognitivo, paralisia cerebral e deficiência visual, 
especialmente nos casos que exigem abordagem cirúrgi-
ca3. Uma provável explicação é que a reação inflamatória 
exacerbada prejudique a maturação do cérebro em desen-
volvimento18. Ademais, os pacientes que necessitam de 
abordagem cirúrgica tendem a ser mais graves e apresentar 
mais comorbidades do que aqueles que recebem apenas 
tratamento medicamentoso. Além disso, há evidências de 
que tais problemas sejam mais prevalentes em pacientes 
submetidos a laparotomia do que nos que realizam apenas 
drenagem peritoneal2. Estudos futuros sobre neurodesen-
volvimento em tais pacientes são necessários considerando 
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o risco da população em questão e visando um adequado 
manejo para redução de danos.

Conclusão

Os avanços no cuidado neonatal estão proporcionando 
a sobrevivência de bebês extremamente prematuros e com 
muito baixo peso, o que aumenta a população em risco para 
EN e seu manejo cirúrgico11, justificando a importância 
da abordagem do tema e da escolha do melhor método 
cirúrgico. Encontramos que a realização de DP como tra-
tamento definitivo não apresentou os mesmos resultados 
que a laparotomia. Diante disso, podemos entender que 
seu uso é útil na estabilização de alguns pacientes que não 
tenham condições de transporte para a sala operatória9,10,12, 
contudo, o método de escolha para o manejo cirúrgico da 
EN ainda é a laparotomia.
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