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Abscesso cutâneo
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Paciente de 53 anos, masculino, com queixa de

dor abdominal associado a tumoração local na re-

gião da fossa ilíaca e franco direito à cerca de quatro

meses, com evolução progressiva na sua intensidade

e tamanho, associado a episódios de diarréia e ente-

rorragia. Com hiperemia local há dois dias. Acom-

panhando o quadro refere anemia, emagrecimento e

febre. Sem outras doenças associadas. Ao exame físi-

co estava em regular estado geral, descorado ++/4+,

hidratado, eupnéico, febril e com edema de mem-

bros inferiores, sendo mais significativo à direita.

No exame abdominal ficou evidente a presença de

uma tumoração endurecida, dolorosa, com cerca de

15 cm2, associada a sinais flogísticos. Na avaliação

laboratorial foi observada uma leucocitose

(28.000/mm3), com desvio até metamielócitos

(4%). Não apresentava nenhuma alteração bioquí-

mica significativa. Solicitado um Raio-x simples de

tórax que não apresentava alterações. Um exame de

tomografia computadorizada abdominal foi solicita-

do, sendo evidenciada a presença de volumosa for-

mação tumoral intracavitária, que se estendia do pó-

lo inferior do rim direito até a fossa ilíaca direita,

com fístula cutânea determinado extenso abscesso

parietal (Figura 1), com enfisema sub-cutâneo adja-

cente (Figura 2). 

¿Qual o possível diagnóstico e a conduta a ser

adotada?

Figura 1. Tomografia computadorizada abdominal: volumosa for-

mação intracavitária com fístula cutânea determinado extenso abs-

cesso parietal.

Figura 2. Enfisema sub-cutâneo adjacente.


