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Como citar? 
Cândido EB, Santiago AE, Silva Filho AL. Abdome agudo em ginecologia. São Paulo: Federação Brasileira 
das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO); 2018.  (Protocolo FEBRASGO - Ginecologia, no. 
28/ Comissão Nacional Especializada em Endoscopia Ginecológica).

Introdução
O abdome agudo ginecológico ou a síndrome do abdome agudo gi-
necológico é uma manifestação clínica cuja principal característica 
é a dor abdominal aguda, que requer abordagem imediata, clínica 
ou cirúrgica. Constitui-se em um dos problemas mais importantes 
na prática médica em virtude de sua alta incidência, das di� culda-
des e dúvidas no seu diagnóstico e da necessidade de se adotar uma 
terapêutica precoce. O abdome agudo cirúrgico é uma situação clí-
nica frequente, responsável por cerca de 7% a 10% das consultas 
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2Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Botucatu, SP, Brasil. 
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em prontos atendimentos, de apresentação brusca, que se mani-
festa mediante sintomas e sinais indicativos de uma afecção ab-
dominal aguda potencialmente grave e de caráter evolutivo. Exige 
decisões terapêuticas rápidas e objetivas, em que se estabelece a 
necessidade ou não de uma intervenção cirúrgica e se esta deve ser 
realizada imediatamente ou não.(1,2) Caso essas ações não ocorram 
em tempo hábil, as consequências podem ser irreparáveis, e estas 
variam desde a condição de croni� cação do processo de dor, com 
perda de fertilidade e até mesmo óbito. A dor aguda no abdome 
inferior e na pelve é uma queixa comum. E sua de� nição varia de 
acordo com a duração, mas, em geral, o desconforto está  presente 
há  menos de sete dias.(3-5)

Classi� cação CID 10: 
R10 – Dor Abdominal
O00 – Gestação Ectópica
N83.5 – Torção do ovário, do pedículo ovariano e da trompa de 
Falópio
N73 – Outras doenças in� amatórias pélvicas femininas

Etiologia e classi� cação
O abdome agudo pode ser causado por uma variedade de trans-
tornos. A localização da dor pode ser útil na classi� cação do abdo-
me agudo por indicar as possíveis causas ou os órgãos acometidos 
(Quadro 1).(6,7) O abdome agudo também pode ser classi� cado se-
gundo a natureza do processo patológico que envolve as estruturas 
abdominais (Quadro 2). Além disso, doenças de localização extra
-abdominal ou sistêmica podem ser responsáveis por este quadro 
clínico (Quadro 3).(2)
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Quadro 1. Classi� cação anatômica da dor abdominal
Quadrante Superior Direito
Doenças pépticas
Doenças biliares
(cólica biliar, colecistite aguda 
coledocolitíase, colangite)
Doenças hepáticas
(hepatite, abscessos, neoplasia, 
hepatopatias)
Doenças pulmonares
(pneumonia, abscesso 
subfrênico, pneumotórax, 
embolia, derrame pleural)
Parede abdominal
(herpes-zoster, contraturas 
musculares)
Doenças renais
(pielonefrite, abscesso 
perinefrético e litíase, doenças 
do cólon)

Epigástrio
Doenças pépticas
Doenças pancreáticas
(pancreatite, neoplasia)
Doenças biliares
(cólica biliar, colecistite
coledocolitíase, colangite)
Doenças esofágicas
(doença do re� uxo 
gastroesofágico, esofagites)
Doenças cardíacas
(pericardite, IAM, angina
Aneurisma aorta abdominal)
(dissecção, ruptura
Isquemia mesentérica)

Quadrante Superior Esquerdo
Doenças pépticas
Doenças esplênicas
(infarto e ruptura)
Doenças pancreáticas
(pancreatite e neoplasia)
Doenças pulmonares
(pneumonia, abscesso 
subfrênico, pneumotórax, 
embolia, derrame pleural)
Doenças renais
(pielonefrite, abscesso 
perinefrético e litíase renal)
Doenças do cólon
(colite, diverticulite)

Quadrante Inferior Direito
Apendicite
Doença intestinal
(colite, gastroenterite, 
diverticulite,
doença in� amatória)
Hérnias
Doenças renais
(pielonefrite, abscesso 
perinefrético e litíase)
Doenças ginecológicas
(tumor ovariano, torção ovariana,
gravidez ectópica, DIP, abscessos
túbulo-ovarianos)

Periumbilical
Apendicite (inicial)
Obstrução intestinal
Gastroenterite
Isquemia mesentérica
Ruptura e/ou dissecção de
aneurisma de aorta

Suprapúbica
Doença intestinal
(colite, gastroenterite, 
diverticulite,
doença in� amatória)
Doenças urinárias
(cistite, prostatite e litíase)
Doenças ginecológicas
(tumor ovariano, torção ovariana, 
gravidez ectópica, DIP, abscessos
túbulo-ovarianos)
Dismenorreia

Quadrante Inferior Esquerdo
Doença intestinal
(colite, sigmoidite, gastroenterite, 
diverticulite, doença in� amatória)
Hérnias
Doenças renais
(pielonefrite, abscesso 
perinefrético e litíase)
Doenças ginecológicas
(tumor ovariano, torção ovariana, 
prenhez ectópica, DIP, abscessos 
túbulo-ovarianos)

Difusa
Gastroenterite, Peritonite, Obstrução intestinal, Isquemia mesentérica, Doença in� amatória, Cetoacidose 
diabética, Por� ria aguda, Uremia, Hipercalcemia, Vasculites, Intoxicação metal pesado, Febre do 
mediterrâneo, Angioedema hereditário, Crise falciforme

Fonte: Flasar MH, Cross R, Goldberg E. Acute abdominal pain. Prim Care. 2006;33(3):659-84. Flasar MH, 
Goldberg E. Acute abdominal pain. Med Clin North Am. 2006;90(3):481-503.(6,7)
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Quadro 2. Classi� cação sindrômica do abdome agudo cirúrgico 
segundo a natureza determinante

Síndromes Afecções

In� amatória Apendicite aguda, colecistite aguda, pancreatite aguda, diverticulite do cólon, 
abscessos intracavitários, peritonites primária e secundárias
* Doença in� amatória pélvica (DIP)

Perfurativa Úlcera duodenal perfurada, câncer gastrointestinal, divertículos de cólon
* Perfuração uterina e de vísceras ocas iatrogênicas

Obstrutiva Obstrução pilórica, hérnia estrangulada, bridas, aderências, áscaris e câncer 
gastrointestinal

Hemorrágica Rotura de aneurisma abdominal
* Gravidez ectópica e cisto hemorrágico de ovário

Isquêmica Trombose mesentérica
* Torção de anexos e degeneração de miomas

Traumática Trauma abdominal contuso ou penetrante

Associada Perfuração de víscera oca

Quadro 3. Causas extra-abdominais de abdome agudo
Torácicas Pneumonia do lobo inferior, Infarto agudo do miocárdio, Pericardite, Infarto, 

Tromboembolismo pulmonar, Pneumotórax

Hematológicas Drepanocitose, Leucemias

Metabólicas Cetoacidose diabética, Por� ra aguda, Hiperlipoproteinemia

Neurológicas Herpes-Zoster, tabes dorsalis, Compressão raiz nervosa, Fibromialgia

Relacionadas a tóxicos Intoxicação por metais pesados, Picadas de cobras e insetos, Abstinência de 
narcóticos

Fonte: Pires MT, Starling LV.  Manual de urgências em pronto-socorro.  11a ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan; 2017. (2)

Fisiopatologia
A dor pode ser classificada em somá tica, visceral ou referida, de 
acordo com o tipo de fibras nervosas aferentes envolvidas. Alé m 
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disso, a dor pode ser inflamató ria ou neuropá tica, dependendo 
da fase fisioló gica que a produz.(4) A dor somá tica ou parietal 
origina-se de nervos aferentes do sistema nervoso somá tico que 
inerva o peritô nio parietal, pele, mú sculos e tecidos subcutâ ne-
os. É caracteristicamente aguda, localizada, fixa e constante. É 
comum em casos de abdome aguda inflamatório. Já a dor visce-
ral tem origem em fibras aferentes do sistema nervoso autô no-
mo que transmite informaç õ es das ví sceras e do peritô nio vis-
ceral. Essas fibras são esparsas e, por isso, o estí mulo sensorial 
é difuso, resultando normalmente em dor generalizada, obtusa 
e mal-localizada. Ela piora com a distensão e contração das alças 
intestinais. Os estí mulos nocivos, normalmente, sã o estiramen-
to, distensã o, isquemia, necrose ou espasmos dos ó rgã os abdo-
minais.(2,3) As fibras viscerais aferentes sã o pouco mielinizadas 
e os potenciais de aç ã o disseminam-se com facilidade para es-
timular os nervos somá ticos adjacentes. Assim, a dor visceral, 
algumas vezes, é  referida aos dermá tomos que correspondem 
a essas fibras nervosas somá ticas adjacentes, caracterizando a 
chamada dor referida.(5)

Diagnóstico
Na abordagem da paciente com dor pélvica aguda é importante 
uma avaliação cuidadosa com história e exame clínico detalhados, 
a identi� cação das condições de risco imediato a que essa paciente 
está exposta e critério no emprego da propedêutica complementar 
disponível.(8)

Anamnese e exame físico
Deve-se tentar obter a histó ria clí nica enquanto se realiza a pri-
meira etapa do exame fí sico, ou seja, a inspeç ã o da paciente. 
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Devem ser observados seu aspecto geral e caracterí sticas fí si-
cas e emocionais especí ficas. Alé m da histó ria clí nica e cirú rgica 
completa, é  importante obter a descriç ã o oral da dor e seus fa-
tores associados.(3) As pacientes com patologia aguda envolven-
do ví sceras pé lvicas,comumente, descrevem a dor visceral como 
difusa, surda, constante ou espasmó dica. Quando há extensão a 
partir da ví scera ao peritô nio parietal adjacente, ocorre a dor so-
má tica aguda, frequentemente, localizada, unilateral e concen-
trada em um dermá tomo especí fico.(3,9,10) O exame físico deve 
iniciar já durante o primeiro contato com a paciente, enquanto 
se obté m a histó ria clí nica. Com a observaç ã o da paciente, no-
ta-se a aparê ncia geral, incluindo expressã o facial, presenç a de 
diaforese, coloraç ã o da pele (palidez) e grau de agitaç ã o, sinais 
que, com frequê ncia, indicam a urgê ncia do quadro clí nico.(3) O 
exame deve avaliar o estado geral da paciente, a estabilidade he-
modinâmica, a presença de postura antálgica e realizar auscul-
tas pulmonar e cardíaca, que são de fundamental importância 
para afastar causas extra-abdominais de abdome agudo como 
pneumonia de base.(9) A presença de temperatura elevada, ta-
quicardia e hipotensã o indica maior risco de patologia intra-ab-
dominal e define a necessidade de rápida avaliaç ã o. Febre baixa 
constante é  comum nos quadros inflamató rios, como diverticu-
lite e apendicite, e temperaturas mais elevadas sã o observadas 
nos casos de doenç a inflamató ria pé lvica, peritonite avanç ada 
ou pielonefrite.(3)

Exames complementares
Os exames complementares são solicitados de acordo com o exa-
me clínico realizado de forma minuciosa e a necessidade do escla-
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recimento diagnóstico. É comum a solicitaç ã o de exames labora-
toriais diagnó sticos em casos de dor abdominal, porque, apesar 
dos benefí cios da anamnese e do exame fí sico, sua sensibilidade 
é  baixa.(11)

• Exames laboratoriais:
 - Hemograma: a leucocitose é comum nos quadros de abdome 

agudo in� amatório. Um baixo hematócrito, com um volume 
corpuscular médio (VCM) normal, sugere uma perda aguda 
de sangue. A sua avaliação seriada pode auxiliar no diagnós-
tico e na avaliação da evolução do processo patológico.

 - Exame de urina: é fundamental afastar a possibilidade de 
infecção urinária, especialmente em mulheres. Além disso, 
hematúria pode sugerir quadro de nefrolitíase. 

 - hCG - gonadotro� na coriônica humana: deve ser realizado 
em todas as mulheres em idade reprodutiva.

 - Amilase: altos níveis séricos de amilase sugerem quadro clí-
nico de pancreatite.

• Exames de imagem:
 - Radiogra� a de tórax: a presença de pneumoperitônio suge-

re perfuração de víscera oca. Pode ocorrer no pós-operató-
rio de laparotomias e é importante na avaliação de causas 
extra-abdominais de abdome agudo, como pneumonia de 
lobo inferior e pneumotórax.

 - Radiogra� a de abdome: realizada em ortostatismo e decú-
bito dorsal. São considerados achados anormais na radio-
gra� a simples de abdome: pneumoperitôneo, presença de 
ar no intestino delgado (também encontrado em caso de 
uso de entorpecentes e de laxantes), níveis hidroaéreos, 
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apagamento da sombra renal e do músculo psoas, e alça em 
sentinela.

 - Ultrassonogra� a abdominal, pélvica ou transvaginal: exa-
me inócuo, sem contraindicações, de baixo custo e disponí-
vel na maioria dos hospitais. Pode auxiliar na determinação 
da etiologia do abdome agudo, mas é limitado pela presença 
de distensão abdominal por gases. O achado ultrassonográ-
� co de líquido livre na cavidade abdominal, associado à his-
tória e ao exame clínico da paciente, permite, muitas vezes, 
o diagnóstico de hemoperitônio, dispensando a realização 
da punção abdominal. A ultrassonogra� a pela via transvagi-
nal apresenta maior detalhamento na avaliação da genitá lia 
interna, na vascularizaç ã o pé lvica, através da dopplervelo-
cimetria, pois possibilita a identi� cação de massas pélvicas, 
anexiais ou cistos.

 - Tomogra� a computadorizada de abdome: vem ganhando 
importância na elucidação diagnóstica e tem-se tornado 
uma extensão do exame físico. Ideal para o diagnóstico de 
pancreatite aguda, abdome agudo vascular e para o estudo 
de coleções líquidas intra-abdominais.(12) 

Tratamento
As causas de dor aguda no abdome inferior e na pelve sã o inú meras 
e as mais comuns se encontram listadas no quadro 4. Por envolver 
uma gama de entidades nosológicas especí� cas com, muitas vezes, 
manifestações clínicas semelhantes, faz-se necessário, para melhor 
entendimento da abordagem terapêutica, estrati� cá-la de acordo 
com as principais patologias ginecológicas e suas peculiaridades.
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Quadro 4. Etiologias de dor aguda no abdome inferior e na pelve
Ginecoló gicas Uroló gicas

Dismenorreia Cistite

Abortamento incompleto ou completo Pielonefrite

Doenç ain� amató riapé lvica Lití aseuriná ria

Torç ã o de ová rio Abscesso periné frico

Gravidez ectó pica Musculoesquelé ticas

Abscesso tubo-ovariano Hé rnia

Mittelschmerz  (dor da ovulaç ã o) Peritonite

Massa ovariana Trauma de parede abdominal

Prolapso de leiomioma Outras

Obstruç ã o do trato genital inferior Cetoacidose diabé tica

Gastrintestinais Herpes-zó ster

Gastrenterite Abstinê ncia de opioide

Colite Hipercalcemia

Doenç a do intestino irritá vel Crise falcê mica

Apendicite Vasculite

Diverticulite Ruptura de aneurisma da aorta abdominal

Doenç ain� amató ria intestinal Dissecç ã o de aneurisma da aorta abdominal

Constipaç ã o Por� ria

Obstruç ã o do intestino delgado Toxicidade por metais pesados

Isquemia mesenté rica

Câ nceres gastrintestinais

Fonte: Ho� man BL, Scha� er JI, Halvorson LM, Bradshaw KD, Cunningham FG. Williams gynecology. USA: 
McGraw Hill; 2012.(3)

1. Gestação ectópica
A gravidez tubária é o tipo de gravidez ectópica (GE) mais comum, mas 
ela também pode ser localizada em um ovário, intersticialmente na 
porção intramiometrial da tuba uterina, no corno uterino, no colo do 
útero, na cicatriz de uma cesariana prévia, intramural ou na cavida-
de abdominal.(13,14) Na maioria das pacientes, as queixas apresentadas 
são inespecí� cas.(13) A tríade clássica dos sintomas “sangramento va-
ginal, dor pélvica e amenorreia” pode indicar GE, porém pode ocor-
rer também em quadros como ameaça de abortamento.(14) Quando a 
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gestação encontra-se rota, a paciente pode apresentar desde dor 
pélvica até choque hemorrágico grave.(13) Estima-se que 88% das 
gestações tubárias sejam diagnosticadas pela combinação de uma 
massa anexial e a ausência de um saco gestacional intrauterino ao 
ultrassom.(15) Quanto ao papel dos testes bioquímicos séricos, o úni-
co biomarcador atualmente usado rotineiramente na prática clínica 
é o hCG. A GE é geralmente associada a um aumento no hCG não 
maior que 66% ou a uma queda não superior a 13% do nível basal 
do hCG, em 48h, devido ao crescimento trofoblástico prejudicado. 
Estas proporções, associadas a um valor absoluto do hCG maior que 
1500 UI/L na ausência de gravidez intrauterina visível, evidenciam 
uma provável GE. O hCG somente é diagnóstico se associado ao ul-
trassom; e a combinação desses critérios tem uma sensibilidade de 
92% e uma especi� cidade de 84%.(16,17) O tratamento pode ser ex-
pectante, medicamentoso ou cirúrgico, dependendo da localização 
da GE, da evolução do quadro e do estado hemodinâmico da pacien-
te. Mulheres Rh negativas não imunizadas devem receber imuno-
globulina Rh(D) (300mcg IM) dentro de 72 horas após o diagnós-
tico, qualquer que seja a terapêutica adotada.(8) A � gura 1 sumariza 
as condições necessárias para a escolha da terapia medicamentosa, 
bem como sua posologia.

METOTREXATE
• Estabilidade hemodinâmica;
• Ausência de sinais clínicos de rotura tubária;
• β-hCG < 5000 mUI/mL e sem aumento superior a 60% nas últimas 48 horas (pré-tratamento);
• Exames laboratoriais normais (hemograma, coagulograma, função, função hepática e renal);
•Posologia:
   - 1 mg/kg de peso em dias alternados: 1, 3, 5 e 7 com ácido fólico nos dias 2, 4, 6 e 8.
   - 50 mg/m2 dose única.

Figura 1. Indicações para tratamento conservador e opções 
posológicas de administração do metotrexate na abordagem 
conservadora da gestação ectópica
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2. Doença in� amatória pélvica
A doença in� amatória pélvica (DIP) ainda é uma preocupação im-
portante porque pode levar a complicações como infertilidade, gra-
videz ectópica e dor pélvica crônica. Apesar de uma resposta clínica 
à terapia antimicrobiana apropriada, o resultado, em longo prazo, 
do tratamento ainda é limitado, com complicações reprodutivas e 
dor pélvica crônica. Estima-se que 4% das mulheres nos EUA terão 
DIP em algum momento da vida; e uma em cada oito mulheres com 
história de DIP terá di� culdade para engravidar.(18,19) Apenas em 4% 
dos casos, as pacientes apresentarão sintomas sistêmicos como fe-
bre, náuseas, vômitos, secreção vaginal purulenta e dor abdominal 
intensa. O diagnóstico diferencial exige estudos laboratoriais e um 
exame físico completo que inclua exame especular com inspeção 
do colo do útero para friabilidade e secreção mucopurulenta; exa-
me bimanual para avaliação uterina, dor à mobilização cervical ou 
anexial e massas pélvicas.(20-26) O tratamento de DIP deve ser empí-
rico e fornecer ampla cobertura direcionada aos principais agentes 
patogênicos. Todos os regimes utilizados devem ser e� cazes contra 
Neisseriagonorrhoeae e Clamidiatrachomatis e a cobertura empírica 
para bactérias anaeróbicas também deve ser considerada. O início 
do tratamento é recomendado assim que o diagnóstico clínico de 
DIP é feito. Os atrasos no tratamento levam a piores resultados 
clínicos e a mais sequelas em longo prazo. A decisão de hospitalizar 
por doença moderada a grave é, em grande parte, baseada no jul-
gamento clínico e na presença de alguns critérios de incapacidade 
de excluir a presença de uma emergência cirúrgica, como a apen-
dicite; abscesso tubo-ovariano; gravidez; doença grave, náuseas e 
vômitos, ou febre alta; incapacidade de tolerar antibióticos orais 
ou resposta clínica insu� ciente à antibioticoterapia oral.(18) O qua-
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dro 5 mostra as opções terapêuticas disponíveis na abordagem da 
doença in� amatória pélvica.

Quadro 5. Opções de abordagem por antibioticoterapia para 
tratamento da doença in� amatória pélvica

Abordagem ambulatorial

Medicamento Dose Posologia Duração

Doxiciclina + 
Ceftriaxona

100mg VO + 250 mg IM 12-12 h + 1 dose 14 dias + 1 dia

Cefoxitima 2, 0 g IM 1 dose 1 dia

Doxiciclina + 
Metronidazol

100mg VO + 500mg VO 12-12 h VO + 12-12 
h VO

14 dias

Abordagem Nosocomial

Medicamento Dose Posologia Duração

Doxiciclina + Cefotetan 100mg VO + 2,0g IV 12-12 h 7-14 dias

Doxiciclina + Cefoxitina 100mg VO + 2,0g IV 12-12 h + 6-6 h 7-14 dias

Clindamicina + 
Gentamicina

900mg IV + 2mg-kg 
IV ou IM

8-8 h 7-14 dias

Ampicilina-Sulbactan + 
Doxiciclina

3,0g IV + 100mg VO 6-6 h + 12 – 12 h 14 dias

3. Torção anexial
A torção anexial ocorre quando o ovário e a tuba uterina se torcem 
no eixo criado entre o ligamento infundíbulo pélvico e o ligamento 
útero-ovariano. Sua prevalência anual é de aproximadamente 2% a 
6%. Estima-se que até 3% das pacientes com dor abdominal aguda 
que chegam ao serviço de emergência tenham torção anexial.(22) A 
instalação aguda de dor unilateral intensa, associada a uma massa 
dolorosa em topogra� a de anexo em paciente com ná useas e vô mi-
tos, deve alertar o mé dico para a possibilidade de torç ã o de anexo.(3) 

O diagnóstico de torção anexial é basicamente clínico, mas pode ser 
auxiliado por achados laboratoriais e de imagem, já que os sinais e 
sintomas são comuns a vários outros diagnósticos. A ultrassonogra-
� a pélvica, associada ou não ao doppler, é o estudo de imagem mais 
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utilizado para auxiliar no diagnóstico de torção anexial. Os achados 
comuns incluem uma massa ovariana, aumento unilateral do ovário, 
� uido livre em fundo de saco posterior e estruturas císticas periféri-
cas uniformes. A tomogra� a computadorizada e a ressonância mag-
nética são métodos de imagem adicionais comumente usados nos 
serviços de emergência. Os achados comuns incluem espessamento 
das tubas uterinas, espessamento da parede do cisto ovariano, asci-
te e desvio uterino em direção ao anexo torcido.(22) A torção anexial 
é uma emergência cirúrgica e existem opções conservadoras e de-
� nitivas para o tratamento. A idade, o desejo de fertilidade futura, 
a menopausa e a evidência de doença ovariana são fatores a serem 
considerados na decisão de qual tratamento escolher. O tratamen-
to de� nitivo inclui a salpingectomia e/ou ooforectomia e o método 
mais comumente utilizado é a laparoscopia.(22)

Recomendações � nais
Diante de uma paciente com dor abdominal em ambiência de 
pronto atendime nto, devido à complexidade diagnóstica, quer pela 
gama de patologias abdominais ou torácicas que se manifestam 
pela dor abdominal, quer pela semelhança sintomatológica que 
elas apresentam, o ginecologista precisa:
1. Ter condições adequadas para oferecer diagnóstico e terapêuti-

ca corretos às pacientes.
2. Oferecer a possibilidade de analgesia adequada não irá retar-

dar o diagnóstico e, ao mesmo tempo, trará alívio à paciente 
dando tranquilidade ao médico responsável para usar as ferra-
mentas necessárias à condução do caso em tempo hábil.

3. Dor pélvica aguda geralmente se caracteriza por duração não 
superior a 5 a 7 dias.
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4. Em sendo possível, compartilhar e discutir o caso com pro� s-
sionais de outra especialidade para estabelecimento de diag-
nóstico diferencial.

5. Anamnese e exame físico detalhados, associados a exames 
complementares direcionados (laboratório e imagem) são 
condições fundamentais para o diagnóstico e tratamento em 
tempo hábil, estabelecendo-se, dessa forma, a correta divisão 
entre o sucesso e o fracasso pro� ssionais no cenário de urgên-
cia e emergência.

Referências 
1. Abrantes WL. Abdome agudo. Emergências médicas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 

1988.

2. Pires MT, Starling LV.  Manual de urgências em pronto-socorro.  11a ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan; 2017.

3. Ho� man BL, Scha� er JI, Halvorson LM, Bradshaw KD, Cunningham FG. Williams 
gynecology. USA: McGraw Hill; 2012.

4. Kehlet H, Jensen TS, Woolf CJ. Persistent postsurgical pain: risk factors and prevention. 
Lancet. 2006;367(9522):1618–25.

5. Giamberardino MA. Referred muscle pain/hyperalgesia and central sensitisation. J 
Rehabil Med. 2003;35(41 Suppl):85–8.

6. Flasar MH, Cross R, Goldberg E. Acute abdominal pain. Prim Care. 2006;33(3):659–84.

7. Flasar MH, Goldberg E. Acute abdominal pain. Med Clin North Am. 2006;90(3):481–503.

8. Polaneczky M, O’Connor K. Pregnancy in the adolescent patient. Screening, diagnosis, 
and initial management [x.]. Pediatr Clin North Am. 1999;46(4):649–70.

9. Howard FM, Carter JE. Pelvic pain: Diagnosis and management. Baltimore: Lippincott 
Williams & Wilkins; 2000.

10. Miller SK, Alpert PT. Assessment and di� erential diagnosis of abdominal pain. Nurse 
Pract. 2006;31(7):38-45, 47. 

11. Gerhardt RT, Nelson BK, Keenan S, Kernan L, MacKersie A, Lane MS. Derivation of a clinical 
guideline for the assessment of nonspeci� c abdominal pain: the Guideline for Abdominal 
Pain in the ED Setting (GAPEDS) Phase 1 Study. Am J Emerg Med. 2005;23(6):709–17.

12. Dalrymple NC, Oliphant M, Leyendecker  JR. Problem solving in abdominal imaging. 
imaging evaluation of acute abdominal pain. Netherlands: Elsevier Saunders; 2009.

13. Taran FA, Kagan KO, Hübner M, Hoopmann M, Wallwiener D, Brucker S. The diagnosis and 
treatment of ectopic pregnancy. Dtsch Arztebl Int. 2015;112(41):693–703.

17

Cândido EB, Santiago AE, Silva Filho AL

Protocolos Febrasgo  |  Nº28  |  2018



14. Barnhart KT. Clinical practice. Ectopic pregnancy. N Engl J Med. 2009;361(4):379–87.

15. Crochet JR, Bastian LA, Chireau MV. Does this woman have an ectopic pregnancy?: the 
rational clinical examination systematic review. JAMA. 2013;309(16):1722–9.

16. Kirk E, Bottomley C, Bourne T. Diagnosing ectopic pregnancy and current concepts in the 
management of pregnancy of unknown location. Hum Reprod Update. 2014;20(2):250–
61.

17. Bachman EA, Barnhart K. Medical management of ectopic pregnancy: a comparison of 
regimens. Clin Obstet Gynecol. 2012;55(2):440–7.

18. Ford GW, Decker CF. Pelvic in� ammatory disease. Dis Mon. 2016;62(8):301–5.

19. Sexually Transmitted Diseases: Summary of 2015 CDC Treatment Guidelines. J Miss State 
Med Assoc. 2015;56(12):372–5.

20. Gottlieb SL, Xu F, Brunham RC. Screening and treating Chlamydia trachomatis genital 
infection to prevent pelvic in� ammatory disease: interpretation of � ndings from 
randomized controlled trials. Sex Transm Dis. 2013;40(2):97–102.

21. Haggerty CL, Ness RB. Epidemiology, pathogenesis and treatment of pelvic in� ammatory 
disease. Expert Rev Anti Infect Ther. 2006;4(2):235–47.

22. Sasaki KJ, Miller CE. Adnexal torsion: review of the literature. J Minim Invasive Gynecol. 
2014;21(2):196–202.

18

Abdome agudo em ginecologia

Protocolos Febrasgo  |  Nº28  |  2018






