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Resumo:
Objetivo: Avaliar a resposta inflamatória sistêmica da colecistectomia por via NOTES
transvaginal exclusiva comparada com as vias laparoscópica e laparotômica. <br><br>
<br><br>Metodologia: vinte e um suínos do sexo feminino foram distribuídos três
grupos de sete animais e submetidos à colecistectomia pelas vias laparotômica,
laparoscopia e NOTES transvaginal exclusiva. Cinco animais foram alocados para o
grupo Sham. Foram feitas as dosagens de TNF-α, IL-1β, IL-6, PCR e IFN-γ no préoperatório, no pós-operatório imediato, 2º e 7º dias pós-operatórios, quando foram
sacrificados. <br><br> <br><br>Resultados: Todos os procedimentos foram realizados
com sucesso conforme proposto para cada grupo. As dosagens de IL-1β e IL-6 foram
indetectáveis em todos os grupos. Os níveis de TNF-α, PCR e IFN-γ foram semelhantes
entre os grupos. No entanto, a evolução do processo inflamatório, medido como a
diferença entre as doses de pico e as doses basais de IFN-γ foi signifcativamente menor
no grupo NOTES em relação ao grupo da laparotomia. <br><br> <br><br>Conclusão: A
resposta inflamatória foi semelhante entres os grupos estudados com base nos níveis
séricos de TNF-α, PCR e IFN-γ. Devido à diferença entre as dosagens de pico e basal de
IFN-γ, a evolução do processo inflamatório aparentemente é menorno grupo NOTES
vaginal exclusivo quando comparado ao grupo laparotômico, podendo sugerir maior
imunossupressão no grupo NOTES.
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Resumo:
Introdução Quando ocorre lesão vesical as opções de tratamento são bastante
limitadas. Uma das alternativas é a ampliação vesical utilizando alça intestinal, em
geral íleo terminal. Em busca de alternativas terapêuticas para ampliação da
capacidade vesical, arcabouços (scaffolds) que permitam o crescimento celular,
sintéticos ou de origem biológica, têm sido estudados e implantados na parede vesical.
Quanto aos scaffolds com origem biológica é preconizado a realização de implantes
autólogos, ou seja, implante do scaffold na mesma espécie da qual ele é proveniente.
<br>Objetivo Inferir, através de avaliações biomecânicas, qual scaffold apresenta as
melhores características para ser utilizado em procedimentos de ampliação vesical.
<br>Métodos Foram utilizados dois protocolos de descelularização para bexigas de
coelhos e ratos, obtendo assim matriz extra celular derivada de coelhos e ratos. Essas
matrizes foram implantadas juntamente com dois outors scaffolds, SIS® e PGA, na
musculatura abdominal de coelhos ou na dorsal de ratos. Os scaffolds eram removidos
após 2 ou 4 semanas e testados biomecanicamente através de tração longitudional.
Após esse procedimento eles eram comparados aos pré implantes e as bexigas não
descelularizadas. <br>Resultados Os protocolos de descelularização adotados
diminuem a capacidade do scaffold de coelho em suportar tensões. O processo de
implante aumentou a capacidade de suportar tensões de todos os scaffolds oriundo de
bexigas de coelhos e ratos. Os SIS® e PGA apresentaram intensa reação antigênica, por
não tratar-se de um implante autólogo, não permitindo assim sua avaliação
biomecânica. <br> Conclusão Os scaffolds oriundos dos protocolos de descelularização
I e II apresentaram uma mínima reação inflamatória quando comparados ao PGA, e
SIS®. Scaffolds descelularizados pelo protocolos I aparentemente apresentam menor
perda na capacidade em suportar tensões quando comparadas ao II.
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Resumo:
Objetivo: comparar as respostas inflamatórias sérica e tecidual e a deposição de
colágeno nos reparos cirúrgicos com telas de alta densidade de polipropileno e de
baixa densidade de polipropileno + poliglactina e polipropileno + titânio. Métodos:
trinta ratos Wistar albinos nascidos no mesmo dia, nos quais se retirou fragmento de
musculatura anterior do abdome, foram divididos em grupos de 10. No grupo A, foi
posicionada tela de polipropileno de alta densidade. Nos grupos B e C foram usados
implantes de baixa densidade, em associação com poliglactina e titânio,
respectivamente. Foram dosados VEGF, IL-6, IL-1β e TNF-α no pré-operatório mediado
e nos dias 1, 3 e 5 pós-operatórios (DPO). No 40º DPO realizou-se eutanásia e biópsia
de fragmento central no sítio de inserção da tela. No estudo morfométrico do
colágeno usou-se o pricrosirius sob luz polarizada com leitura de dados pelo programa
de computador Image Tool. Resultados: Os níveis de citocinas foram semelhantes em
todos os grupos. O grupo A apresentou menor número de granulomas e de camadas
de células na periferia dos mesmos, menos células gigantes, com maior fibrose,
maturação tecidual e síntese de colágeno (P<0,01). Grupo B apresentou maior número
de granulomas e de camadas de células nos mesmos, mais células gigantes, com
intensa reação inflamatória do tipo corpo estranho, e menores fibrose, maturação
tecidual e deposição de colágeno (P<0,01). O grupo C apresentou valores
intermediários entre os grupos A e B, exceto pelo menor processo inflamatório na
superfície das próteses. Conclusões: Os níveis de citocinas foram semelhantes em
todos os grupos. A tela de polipropileno + poliglactina provocou processo inflamatório
tardio mais intenso, com menor maturação tecidual e deposição de colágeno no 40º
DPO. A tela de polipropileno apresentou menor processo inflamatório tardio, com
maior maturação tecidual e deposição de colágeno. A tela de polipropileno + titânio
teve valores intermediários entre as anteriores.
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Resumo:
Introdução: A maioria dos carcinomas espinocelulares (CEC) císticos de pescoço são
metástases de focos primários encontrados principalmente no anel linfático de
Waldeyer e apresentam-se como cistos metastáticos nos linfonodos cervicais. Estes
carcinomas, com aparência macroscópica cística, sugerem lesão suspeita em um
período variável de 2 semanas a 84 meses. O foco primário tonsilar para CEC é
relativamente pequeno, identificados somente com microscopia (menores de 0,1 cm)
ou permanecem ocultos por muitos anos. O CEC primário do pescoço apresenta-se
sem clínica aparente e frequentemente é originário da fenda branquial. Casos com
Carcinoma Espinocelular autenticamente de cisto branquial são raros e confirmados
quando descartados outros focos primários, em locais mais freqüentes. Objetivo:
Ressaltar o Carcinoma Espinocelular de Cisto Branquial como um diagnóstico
diferencial dentre as lesões cervicais císticas. Métodos: Relato de Caso de paciente
atendido no SUS, Jundiaí-SP, 2012. Resultados: Paciente, 52 anos, masculino, com
aparecimento insidioso de nodulação em região cervical lateral direita, sem demais
concomitantes sintomatológicos ou sinais clínicos. Após evidência tomográfica de ser
lesão única e isolada, este cisto simples foi puncionado. Realizada ressecção cirúrgica
do cisto branquial, seguido de análise histológica e imunohistoquímica que
evidenciaram Carcinoma Espinocelular. A investigação de seguimento para outro foco
neoplásico primário foi negativa e o caso foi definido como um Carcinoma
Espinocelular Primário de Cisto Branquial. Conclusão: Considerar a hipótese de
Carcinoma Espinocelular no diagnóstico diferencial de lesão cervical cística, cisto
branquial, foi fundamental para o bom manejo clínico do paciente e para a sua
evolução satisfatória.

Código:20667
Título:A MANOBRA DE ALLEN É UM BOM PREDITOR DE LESÃO ARTERIAL?
Modalidade: Pôster
Autores: Fernando Bray Beraldo; Daniel Pires Penteado Ribeiro; Thiago Ferraz Vieira Pinto;
Mariana Alves de Sá Pitaci;

Resumo:
Trombose da arteria radial Constitui a mais frequente complicaçÃo da cateterização da
mesma.Entretanto, complicacoes isquêmicas permanentes perfazem apenas 0,09 %
deste procedimento. Outras complicações menos frequentes incluem
;sepsis(0,13%),infecção local(0,72%), hematoma (14,4%), hemorragia (0,5%). Para
compreensão de tal fenômeno, é necessário o conhecimento anatômico e
propedêutico da estrutura em questão. O suprimento arterial da mão é realizado por
uma rede de anastomoses entre a arteria radial e ulnar. A arteria radial emite os ramos
palmar superficial que se une a artéria ulnar para formar o arco palmar superficial.Já a
artéria ulnar emite os ramos palmar profundo que se une a artéria radial para formar o
arco palmar profundo. Além disso, emite a carpal dorsal que se une a carpal dorsal da
radial para dar origem a rede dorsal da mão. Para verificar a perfusão arterial do
membro, uma manobra propedêutica tem sido feita; o teste de allen modificado. Este
é realizado, inicialmente, com uma pressão sobre ambas as artérias (ulnar e radial),
seguindo-se com a flexão e extensão repetida das falanges. Após estes procedimentos
iniciais, libera-se a artéria ulnar para ver a capacidade de irrigação arterial fornecida
pela mesma. Apesar de ser o teste mais realizado pré-canulação, algumas
complicações foram elucidadas por alguns autores, como; desenvolvimento de lesão
isquêmica progressiva que requer a amputação dos segmentos distais dos 2 dedos em
um paciente com um teste Modificado Allen normal e curso perioperatório
descomplicado. Paciente do sexo feminino, realizando tratamento com
antibioticoterapia EV para broncopneumonia em unidade de terapia intensiva no
Hospital Geral de Carapicuíba foi submetida a cateterização da artéria da mão
esquerda para monitorização de PAM (pressão arterial média). O procedimento de
cateterização evoluiu com trombose da artéria e isquemia distal do membro com
necrose do terceiro, quarto e quinto dedo. Não houve abordagem vascular devido a
choque séptico, evoluindo há óbito. Apesar da necessidade da realização da manobra
modificada de Allen, não devemos nos ater somente a ele para avaliar a dequação do
fluxo sanguineo colateral antes da canulação da arteria radial. Clinicamente, o teste de
Allen é mais frequentemente usado para avaliar a circulação da mão inicial para uma
avaliação completa são necessarios dados clinicos e exames subsidiarios orientando
nos sobre a possibilidade e existencia de isquemia local.
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Resumo:
RESUMO CONTEXTO: O modelo para análise de doenças hepáticas terminais foi
introduzido em 2002 para melhor seleção dos pacientes em lista de espera para
transplante de fígado. OBJETIVO: Avaliar a sobrevida dos pacientes à curto prazo
quando submetidos ao transplante de fígado e o modelo para análise de doenças
hepáticas terminais foi aplicado como critério de seleção na lista de espera. MÉTODOS:
Ampla revisão foi realizada na base de dados PubMed/ Medline/Scielo. As palavras
chaves para pesquisa foram transplante de fígado e MELD no período de 2002 à 2009.
124 artigos foram analisados, porém 94 foram excluídos devido à irrelevância do
assunto e a falta de informação. Foram compilados dados de 1 ano de sobrevida dos
pacientes transplantados correlacionados com o índice chamado “MELD”.
RESULTADOS: Entre 30 trabalhos analisados foram encontradas duas grandes séries
uma com 4.245 pacientes transplantados com MELD de (20,5±9,6) e outra com 3.857 e
MELD de (17±9.7). A sobrevida à curto prazo dos pacientes destas séries foram 88.75%
e 89%, respectivamente. CONCLUSÕES: O critério MELD foi, sem dúvida, um grande
avanço para selecionar-se melhor os doentes em listas de espera para o transplante de
fígado, mostrou-se eficiente, melhorando suas sobrevidas à curto prazo.
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Resumo:
Introdução:O carcinoma epitelial de ovário é a segunda neoplasia mais comum do
trato genital feminino,somando 5% das neoplasias nas mulheres.No Brasil,o câncer de
ovário ocupa o terceiro lugar entre as neoplasias femininas.O cistoadenocarcinoma
seroso é uma neoplasia maligna cística,geralmente bilateral e frequentemente adere à
estruturas vizinhas podendo produzir dor abdominal e ascite.Por sua prevalência e
desenvolvimento silencioso,torna-se importante investigar essa doença em casos
obstrutivos.Objetivo:Relatar um abdome agudo obstrutivo por cistadenocarcinoma
seroso de ovário diagnosticado por PAAF e biópsia
incisional.Caso:C.A.C.,feminina,66anos,deu entrada no pronto-socorro de Sorocaba
com forte dor abdominal em cólica que irradiava para região lombar.Referia não
evacuar há 5 dias,procurou atendimento que foi realizada lavagem intestinal sem
sucesso,negava vômitos na ocasião.Referia dor ao evacuar,fezes escurecidas,fétidas e
ressecadas.Negava sangramento vaginal,alterações urinárias ou febre.Ao
exame:REG,hipocorada,desidratada,dispneica,sem gânglios palpáveis,MV presente
bilateral sem ruídos adventícios,bulhas rítmicas normofonéticas em 2 tempos sem
sopro,PA130x80,FC86,abdome globoso,grande abaulamento na fossa ilíaca
direita,distendido,RHA diminuídos,toque retal com ampola vazia.Realizada analgesia e
radiografia de abdome com evidência de níveis hidroaéreos abundantes e tomografia
de abdome com volumosa massa cística à direita.Indicada PAAF através de radiologia
intervencionista e em conjunto com a equipe da ginecologia foi confirmado o
diagnóstico de cistoadenocarcinoma seroso de ovário.Discussão:O diagnóstico de
tumor ovariano pode ser muito difícil de ser feito,pois o acesso não é fácil a exame
rotineiro,não dá sintomatologia precoce,e quando aparecem os sintomas o tumor já
está avançado .Por isso o prognóstico de tumor de ovário costuma ser ruim,em geral o
diagnóstico vem de massa palpável ,ascite ou dor.Conclusão:Para a pesquisa da
neoplasia maligna epitelial de ovário,o perfil epidemiológico associado à identificação
de fatores de risco continua sendo o melhor recurso de que dispomos para uma
detecção precoce dessa patologia.O rastreamento através de marcadores séricos (CA125) e ultra-sonografias (transvaginal e pélvica),é preconizado apenas para mulheres
com antecedentes familiares de câncer ovariano genético.Portanto,a sua pesquisa
num quadro obstrutivo é muito válida.
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Resumo:
Objetivo: Apresentar caso de Abdome Agudo obstrutivo por Diospyrsbezoar
confirmado por laparotomia exploradora. Relato do caso:Homem, 66, com
antecedente de gastrectomia há 14 anos com queixa de dor abdominal epigastrica
continua, de pequena intensidade, há cinco dias, que piorava com a alimentação. A dor
progresivamente evoluiu para cólica de forte intensidade em região periumbilical,
durando 12 horas, associada a náuseas e vômitos de conteúdo alimentar após ingerir
várias unidades de caqui. O abdômen era tenso, plano, com distensão assimétrica, com
maior volume em região periumbilical, os ruídos hidroaéreos estavam presentes.
Exames complementares evidenciaram Uréia 225,81, creatinina 3,15, Na 129, K 4,92.
Após hipótese diagnóstica de suboclusão intestinal, realizou-se sondagem
nasogástrica, hidratação, correção do distúrbio hidro-eletrolítico e internação
hospitalar. No quarto dia de internação, o paciente evoluiu com dor abdominal do tipo
cólica, vômitos intensos, obstipação intestinal e ausência de eliminação de flatos. Ao
exame, estava com abdome distendido, tenso, sem ruídos hidroaéreos, com
hipertimpanismo e indolor. A radiografia de abdome evidenciou alterações sugestivas
de obstrução intestinal. Submetido à laparotomia exploradora encontrou-se obstrução
do íleo terminal por bezoar a aproximadamente 15cm da válvula ileocecal e área de
perfuração puntiforme com aproximadamente 3mm de diâmetro. Optou-se pela
enterectomia do local com remoção de fitobezoar. Identificou-se úlcera em parede de
delgado com 3cm de diâmetro. Conlusão: O diospyrobezoar é uma causa incomum de
fitobezoar que pode evoluir com obstrução intestinal numa pequena porcentagem dos
casos, mas que deve ser sempre considerado, sobretudo quando existem
antecedentes de ingestão recente de caqui.
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Resumo:
Objetivo: Relatar caso de paciente com obstrução intestinal aguda por Divertículo de
Meckel, submetido a tratamento cirúrgico. Método/Resultado: Relatamos o caso de
um jovem, TRFL, 18 anos, natural de Boituva-SP, encaminhado da cidade de origem ao
Hospital Regional de Sorocaba no Serviço de Cirurgia Geral e Trauma, dia 06/03/2012
às 23:00h, com quadro de distensão e dor abdominal difusa há três dias, associada a
parada de eliminação de gazes e fezes, náuseas e vômitos; negava febre e demais
alterações. Portador de epilepsia em uso de carbamazepina. Encontrava-se em regular
estado geral, consciente e orientado, hidratado, corado, eupneico. À ausculta cardíaca
com rítmo regular, pressão arterial 126x78 mmHg, frequência cardíaca de 93 bpm,
ausculta respiratória sem alteração. Abdome distendido e doloroso a palpação
difusamente, sem sinal de irritação peritoneal, ausência de ruídos hidroaéreos.
Passado sonda nasogástrica, hidratação venosa com cristalóide, dieta suspensa e
solicitado exames. Ao raio x de abdome com presença de distensão de alças delgadas e
nível hidroaéreo, exame laboratorial com leucocitose de 14300 sem desvio, eletrólitos
sem alteração; mantido o paciente internado em observação por 48h, porém sem
melhora do quadro. Indicado cirurgia. Submetido a laparotomia exploradora,
evidenciando rotação no mesmo eixo de um segmento de alça de delgado a 60 cm da
válvula íleocecal com presença de um divertículo de base larga, correspondendo a
Meckel, com dilatação de alças intestinais a montante. Realizado enterectomia do
segmento com anastomose término-terminal. Apresentou boa evolução no pós
operatório tendo sua alta hospitalar no quinto dia de internação.Conclusão: A
obstrução intestinal é afecção freqüentemente encontrada em todo o mundo. Há
grande diversidade entre os vários grupos de pacientes e civilizações, diferentes
espectros de apresentação clínica, bem como etiologias diversas, que possibilitam uma
larga faixa de diagnósticos e modalidades terapêuticas. Apesar dos avanços contínuos,
todos os métodos diagnósticos apresentam limitações e, muitas vezes, o próprio
procedimento terapêutico tem função diagnóstica. Referências: 1- Andrew DR,
Williamson KM –Meckel‘s diverticulum–rare complications and review of the
literature. J R Army Med Corps, 1994. 140(3):143–145. 2- Udwadia TE. Diagnostic
laparoscopy. Surg Endosc. 2004;18:6–10.
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Resumo:
Os linfangiomas císticos de mesntério são tumores intra-abdominais raros em adultos,
podendo ser assintomáticos com diagnóstico através de exames de imagem,
apresentar-se como massa palável ou em forma de abdome agudo, muitas vezes com
quadro crítico. Relato de caso: paciente de sexo feminino, de 40 anos, apresentou dor
no flanco esquerdo há 7 dias com piora crescente e parada de eliminação de gases e
de evacuação há 2 dias. Os exames realizados foram hemograma, glicemia, amilase,
urina parcial, coagulograma, uréia e creatinina sem alterações específicas. Ecografia
abdominal e transvaginal que mostrava uma massa sólido cística de 18 x 11 cm em
flanco esquerdo sugerindo estrutura anexial ou abscesso pélvico. Tomografia de
abdome que mostrava uma massa sólido cística em flanco esquerdo com dilatação de
intestino delgado, interrogava alteração de ovário esquerdo? Durante a laparotomia
mediana encontrou-se uma massa sólida cística de aproximadamente 20cm que se
originava do mesentério do intestino delgado, envolvendo um segmento do mesmo há
1m da válvula ileocecal. O conteúdo do mesmo era esbranquiçado. Realizou-se a
ressecção do cisto e de um segmento de intestino delgado de 15cm e anastomose
término-términal com boa evolução. O anatomopatológico evidenciou linfangioma de
mesentério. Apresenta-se as imagens da tomografia abdominal, macroscopia e
microscopia. São discutidos os aspectos de diágnóstico, tratamento e prognóstico
deste caso em comparação com os dados da literatura.
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Resumo:
Com o advento da SIDA houve um aumento importante dos casos de tuberculose. A
tuberculose intestinal é uma complicação da doença pulmonar, decorrente da
deglutição de escarro infectado. A enfermidade apresenta maior frequência em países
tropicais e subdesenvolvidos. Quando acomete o trato digestivo a válvula ileocecal e o
íleo terminal são os locais mais frequentemente comprometidos. O quadro clínico
geralmente cursa com: perda ponderal, sudorese noturna, febre e tosse. Na
tuberculose intestinal, a dor abdominal é a principal queixa referida e a obstrução
intestinal a complicação mais prevalente. A suspeita diagnóstica é feita pelo quadro
clínico e confirmada pelo exame histopatológico, ou cultura de tecidos. A indicação
cirúrgica está destinada nos casos de complicações representadas principalmente pela
obstrução e perfuração intestinal. Relato do Caso: O objetivo do presente pôster é
apresentar o caso de um homem, 23 anos, presidiário, procedente e natural de
Bragança Paulista, soropositivo para o vírus da imunodeficiência adquirida, com
tuberculose pulmonar tratado com esquema RIPE sem terapia antirretroviral. O
paciente veio encaminhado do ambulatório de moléstias infecciosas com quadro de
obstrução intestinal com um dia de evolução. Ao exame físico encontrava-se em MEG,
emagrecido, desnutrido, com distensão abdominal, ruídos hidroaéreos aumentados,
com sinal de Kussmaul, sem sinais de peritonite. Ao toque retal apresentava pequena
quantidade de fezes tocáveis no reto distal. Com diagnóstico de abdome agudo
obstrutivo foi submetido à colectomia direita com íleotransverso anastomose. No 5º
PO evoluiu com fístula da anastomose, sendo submetido à nova exploração cirúrgica
sendo realizada colostomia em dupla boca no local da anastomose. Após a
reintervenção o doente evoluiu bem e atualmente encontra-se no quarto mês pósoperatório em tratamento para tuberculose associado à terapia antirretroviral.
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Resumo:
Introdução:Na maioria dos casos de ingestão de corpo estranho que chegam ao
estômago, o objeto passa livremente pelo trato gastrointestinal, porém objetos longos
duros e afiados, como no caso do palito de dente, tem maior chance de perfuração.
Objetivos: Relatar caso de Abdome agudo perfurativo com perfuração de duodeno por
ingestão de palito de dente.Caso:E.A.V.,feminino,34 anos,deu entrada no prontosocorro de com quadro de dor abdominal principalmente em região de hipogastro e
fossa ilíaca D de início há 2 dias, acompanhado de náuseas e vômitos, negava febre,
alterações do hábito intestinal, referia corrimento vaginal de odor fétido há 15 dias
sem alterações do ciclo menstrual. Ao exame físico de entrada apresentava-se em
regular estado geral, estável hemodinamicamente com abdome flácido, doloroso
difusamente, principalmente em andar inferior do abdome, com descompressão
brusca positiva. Exames laboratoriais mostravam leucocitose com desvio a esquerda,
realizado raio-x de abdome que mostrou pneumoperitônio, sendo indicada
laparotomia exploradora. Durante a cirurgia evidenciada quantidade moderada de
líquido sero-purulento na cavidade abdominal, presença de perfuração puntiforme em
parede anterior da 1ª porção duodenal, não sendo possível visualização do lumen da
alça, sendo evidenciado na palpação corpo estranho intra-duodenal. Realizada
duodenotomia longitudinal com retirada de palito de dente de 6 cm. Realizada rafia
duodenal com fio inabsorvível em dois planos. Paciente evoluiu com quadro de
náuseas nos primeiros dias de pós-operatório(PO), sendo introduzida dieta no 3º PO,
com boa aceitação, apresentando boa evolução, recebendo no 6º PO sem
queixas..Discussão:A incidência de perfuração intestinal por ingestão de palito de
dente é de aproximadamente 0,2/100000, sendo que em 80-90% de ingestão desse
objeto, há passagem despercebida pelo trato gastrointestinal. Os casos de perfuração
podem apresentar-se assintomáticos, causando complicações tardias, ou agudamente
com quadro característico de abdome agudo perfurativo.Conclusão:Apesar da baixa
chance de perfuração intestinal por palito de dente, esses objetos devem ser
considerados potencialmente perigosos tais quais outros corpos estranhos pontudos e
afiados.
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Resumo:
Introdução:Obstrução intestinal ainda permanece como uma das principais causas de
laparotomia exploradora, podendo se apresentar em alguns casos como abdome
agudo perfurativo tanto por perfuração no local do tumor quanto por perfuração em
outras partes por aumento da pressão intraluminal. Objetivos: Relatar caso de abdome
agudo perfurativo por perfuração de ceco em decorrência de tumor de sigmóide.
Caso:M.J.,feminino, 71 anos,deu entrada no pronto-socorro de com quadro de dor
abdominal em cólica de início há 5 dias, acompanhado de náuseas e vômitos e parada
de eliminação de gases e fezes desde então, negava febre. Paciente referia hábito
intestinal constipado há vários anos. Ao exame físico de entrada apresentava-se em
regular estado geral, estável hemodinamicamente com abdome distendido, doloroso
difusamente, com descompressão brusca negativa, ruídos hidroaéreos metálicos, no
toque retal apresentava ausência de fezes na ampola retal. Exames laboratoriais
mostravam-se sem alterações, sendo que leucócitos na entrada estavam em 7600 sem
desvios, realizado raio-x de abdome que mostrou grande pneumoperitônio, sendo
indicada laparotomia exploradora. Durante a cirurgia evidenciada quantidade
moderada de fezes na cavidade, presença de lesão de aspecto tumoral obstrutiva em
cólon sigmóide, distensão de todo cólon até o ceco, sendo evidenciada perfuração de
2 cm no ceco, a 50 cm da válvula íleocecal evidenciado invasão tumoral do delgado
com obstrução parcial, optado por realização de colectomia total e ressecção do
delgado até esse local da invasão tumoral, fechamento do coto retal e confecção de
ileostomia. Paciente evoluiu com quadro séptico pós-operatório(PO), ficando
internada em UTI por 5 dias, apresentando melhora do quadro séptico, introduzida
dieta no 3º PO com boa aceitação, paciente recebeu alta hospitalar mo 10º PO sem
outras intercorrências. Discussão:O momento da intervenção cirúrgica nesses casos é
essencial para que o paciente não tenha evolução para sepse grave e morte, no
presente caso apesar da evolução do quadro de 5 dias, no momento da intervenção
cirúrgica a paciente ainda não apresentava nenhum sinal de septicemia, apesar da
presença de fezes na cavidade, o que colabora para boa evolução do
quadro.Conclusão:Apesar das ações de prevenção e orientação em relação ao tumor
de cólon, ainda hoje há grande número de casos de obstrução e/ou perfuração em
decorrência dessa doença, o que leva a índices elevados de morbidade e mortalidade.
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Resumo:
O cistoadenoma hepático é uma neoplasia benigna cística multisseptada rara, que
representa cerca de 5% das lesões císticas intra-hepáticas, oriunda do epitélio biliar.
Ocorre mais em mulheres de meia idade, com fator de risco o uso prolongado de
anticoncepcionais orais e doenças de depósito de glicogênio, cuja manifestações
derivam de sintomas compressivos devido ao seu tamanho. Essa neoplasia, apesar de
benigna de crescimento lento, apresenta risco de malignização em até 30% dos casos
justificando, assim, a ressecção completa com remoção do lobo ou do segmento
hepático acometido. O caso remete a uma mulher, 49 anos, que deu entrada no
pronto-socorro com queixa de dor abdominal súbita difusa de forte intensidade
associada a mau-estar e sudorese. Foi instituída reposição volêmica e cirurgia de
urgência. No intra-operatório foi verificado liquido leitoso esbranquiçado na cavidade
e lesão cística hepática na região posterior, devido as condições clínicas da paciente foi
optado por realizar biópsia da lesão. No exame anátomo-patológico foi verificado
cistoadenoma hepático de baixo grau com margens cirúrgicas livres. Na ressonância
magnética verificou-se lesão hepática cística em lobo direito, com tamanho de
20x10cm, e realce periférico pós-contraste. Confirmado o diagnóstico, realizou-se a
hepatectomia do segmento lateral esquerdo com ressecção de toda a lesão. Paciente
evoluiu bem, com diminuição progressiva do débito do dreno abdominal, recebendo
alta no 6 pós-operatório e retorno ambulatorial. No exame tomográfico de controle,
não apresentava sinais de recidivas ou outras massas hepáticas. Os cistoadenomas dos
ductos biliares são neoplasias raras, acometendo mulheres em até 95% dos casos, com
pico de incidência na quinta década. Clinicamente, essas lesões se manifestam
usualmente com dor ou desconforto, associada à presença de massa, às vezes
volumosa, no quadrante superior direito do abdome, as apresentações como
hemorragia intraperitoneal apresentam mortalidade de até 10%.
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Resumo:
Introdução: abdome agudo perfurativo é uma urgência frequente e de desafio para o
cirurgião, visto que atrasos no diagnóstico aumenta a morbi – mortalidade, que varia
de 8 – 10%. A perfuração pode ser decorrente de processos inflamatórios, neoplásicos,
infecciosos, medicamentosos, corpo estranho, iatrogenico, trauma. Relato de caso:
paciente do sexo feminino, 85 anos, foi atendida no pronto socorro com queixa de dor
abdominal há 7 dias, em tratamento com cefalexina para itu, porém sem melhora do
quadro. Ao exame físico apresentava queda do estado geral e sinal de jobert positivo,
normocarcida e normotensa. Laboratorialmente, apresentava leucograma infeccioso
(17,53 mil/mm3 ) e raio x de abdome apresentando pneumoperitôneo. Encaminhada
ao centro cirúrgico e submetida a laparotomia exploradora a qual evidenciou 1000 ml
de secreção purulenta distribuída por toda a cavidade e visualizado corpo estranho
filiforme e puntiforme, aparentemente de madeira, de 5cm de comprimento e 1mm
de diâmetro, transfixado à parede do cólon sigmóide na sua borda antimesentérica no
terço médio. Foi realizada retossigmoidectomia à hartmann sem intercorrências e
lavagem exaustiva da cavidade abdominal e locado dreno túbulo laminar em região
mesogástrica e flancos. No pós-operatório, em leito de centro de tratamento
intensivo, a paciente evolui com choque séptico grave, posteriormente, disfunção de
múltiplos órgãos e sistemas e óbito. Discussão: Abdomen agudo é uma situação que
exige cuidado e antenção, para diagnóstico correto, rápido e tratamento imediato.
Ressaltando e necessidade de uma anamnese correta, exame físico pormenorizado e
exames auxialres ao diagnóstico, visto que comorbidades e a própria senescência
podem resultar em falsos negativos e o atraso diagnóstico.
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Resumo:
Introdução:Os abscessos retroperitoneais podem ser classificados como primários caso
a infecção resulte da disseminação hematogênica,ou secundários,caso estejam
relacionados com algum quadro infeccioso num órgão adjacente.Dentre as causas as
mais comuns são: doenças renais,doenças gastrintestinais,disseminação hematogênica
de infecções distantes,procedimentos cirúrgicos,infecções
ósseas,malignidades.Objetivo:Relatar um caso de abscesso de psoas complicado com
empiema em paciente portador de agenesia renal à direita.Caso:Paciente
L.P.,feminina,20 anos,deu entrada no pronto-socorro de Sorocaba com quadro de dor
abdominal em flanco direito há 12 dias,associada a alteração do hábito intestinal e dor
à movimentação do membro inferior direito.Referiu picos febris de 38 graus aferidos
assim como vômitos em conjunto.Ao exame:REG,hipocorada,dispneica e febril 38
graus,PA 90x60,FC 120,murmúrio vesicular presente bilateral sem ruídos
adventícios,bulhas rítmicas normofonéticas em 2 tempos sem sopros,abdome
doloroso difusamente, distendido,RHA ausentes e descompressão brusca positiva,dor
à rotação interna e externa do quadril direito.Realizada radiografia de abdome e tórax
sem anormalidades e depois tomografia de abdome com evidência de abscesso de
psoas à direita e agenesia renal em conjunto.Optada pela laparotomia mediana
exploradora com evidência de grande quantidade de líquido purulento na cavidade
abdominal e retroperitoneal,feita lavagem exaustiva dessa secreção e colocado dreno
tubulo laminar à direita na topografia lesional.No 3°PO a paciente evoluiu com
taquidispnéia e piora da leucocitose.Realizada nova radiografia de tórax e indicada
toracocentese com evidência de empiema à direita.Feita a drenagam de tórax e
instituída antibioticoterapia com boa evolução com retirada do dreno abdominal no
4°PO,torácico no 13°PO e alta hospitalar no 16°PO.Discussão:Os sintomas mais comuns
desses abscessos são dor abdominal ou no flanco,febre e calafrios,dor referida no
quadril ou joelho à movimentação.Conclusão:A taxa de mortalidade está diretamente
relacionada com o número de comorbidades apresentado pelo paciente.A tomografia
computadorizada fornece um importante dado para o planejamneto cirúrgico da
doença.O tratamento dos abscessos retroperitoneais inclui o uso correto de
antibióticos e drenagem apropriada.
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Resumo:
A maioria dos abscessos pulmonares é decorrente de pneumonia aspirativa e causada
por microorganismos anaeróbios. As doenças esofágicas são causas frequentes de
abscesso pulmonar, tanto pela aspiração relacionada ao refluxo gastroesofágico como
pela aspiração direta através de fistula esôfago-traqueal. A fístula esofágica para o
parênquima pulmonar é uma complicação muito rara e grave de tumores avançados
do esôfago, correspondendo a 0,4% dos casos de fístula esôfago-respiratória. A
literatura refere que independentemente do tratamento realizado, os doentes
geralmente apresentam evolução fatal em poucas semanas como no caso aqui
apresentado. Relato do caso: HMC, sexo feminino, 47 anos, portadora de síndrome de
Down, queixava-se de disfagia esporádica para alimentos sólidos com piora
progressiva. Há dois meses apresentava crises de dispnéia, tosse e vômitos pósprandiais. A paciente foi admitida no Hospital São Paulo/EPM- UNIFESP com sepse
grave secundária a abscesso único no lobo inferior do pulmão direito. Uma vez iniciado
o tratamento antimicrobiano e adotadas medidas de suporte clínico, a investigação
diagnóstica desses quadro atípico constou de tomografia computadorizada do tórax,
broncoscopia, endoscopia digestiva alta e exame contrastado de esôfago, estômago e
duodeno. Os exames identificaram uma lesão úlcero-infiltrativa no terço médio do
esôfago com ampla fístula para o parênquima pulmonar que apresentava aspecto
necrótico. Não havia comprometimento da traqueia nem do brônquio direito. A
biópsia dessa lesão demonstrou carcinoma espinocelular moderadamente
diferenciado. Frente aos resultados insatisfatórios obtidos com o tratamento clínico e
a drenagem transtorácica do abcesso, foi optado pela tentativa de tratamento
cirúrgico com lobectomia inferior direita e esofagectomia associada à esofagostomia e
gastrostomia. A paciente faleceu no quarto dia de pós-operatório.
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Resumo:
INTRODUÇÃO-O ameloblastoma é um tumor odontogênico epitelial que representa
cerca de 10% de todos os tumores odontogênicos, e 1% dos cistos e tumores da
mandíbula. De origem ectodérmica, pode se originar do epitélio odontogênico ou das
células basais do epitélio de revestimento dos maxilares. Diagnosticado a partir dos 30
anos, cerca de 80% deles ocorrem na mandíbula e apresentam alto poder destrutivo
local. Embora não haja consenso quanto ao melhor tratamento, vários fatores devem
ser considerados no seu planejamento cirúrgico; principalmente num paciente
Testemunha de Jeová, como no caso relatado. O objetivo é descrever o planejamento
e a estratégia adotada para o êxito da abordagem terapêutica. RELATO DE CASOPaciente masculino, 33 anos, com aumento de volume na região mentoneana e
extensão para os ramos da mandíbula. Havia assimetria facial sem limitação funcional,
e queixa de dor local e amolecimento dos dentes da arcada inferior. Os estudos
radiológicos mostravam áreas radiolúcidas multiloculadas acometendo o mento, o
corpo e que se aproximavam dos ramos da mandíbula. A biopsia mostrou
ameloblastoma multicistico benigno. O tratamento optado foi radical com exodontia
da arcada inferior, mandibulectomia seccional com preservação dos ramos e
reconstrução com placas duplas soldadas de titânio, cobrindo-as com retalho
miocutâneo local. Não houve instabilidade hemodinâmica intraoperatória nem
necessidade de uso de hemoderivados com a estratégia adotada: dissecção e
hemostasia meticulosa, uso de acido tranexâmico, confecção prévia da prótese para
pronta fixação, uso de vasoconstrictor tópico injetável na mucosa bucal. CONCLUSÃOA terapia mais indicada para o tratamento dos ameloblastomas é a cirurgia radical com
margem de segurança. Os artigos relatam taxa de recidiva de 15 a 25% com este
tratamento, e de 75 a 90% com o conservador. Os problemas estéticos, fonéticos e
funcionais devem ser presumidos na escolha da terapia, pois a remoção da massa
tumoral com margem de segurança pode resultar em deformidade facial com
alteração estética e funcional. No presente estudo, optou-se por cirurgia radical
objetivando melhor controle da doença e a reconstrução elaborada no pré-operatório
projetou resultado final satisfatório. O planejamento cirúrgico e multidisciplinar, e a
combinação entre conhecimento anatômico e a aplicação de recursos tecnológicos
podem oferecer maior satisfação e segurança ao paciente apesar dos riscos e
imprevistos inerentes à terapêutica.
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Resumo:
Introdução A remoção cirúrgica da vesícula biliar está indicada no tratamento da litíase
biliar e nas suas complicações assim como nas neoplasias da vesícula biliar. A lesão
iatrogênica das vias biliares representa a complicação mais temida da colecistectomia,
com uma incidência em torno de 0,2 a 2,9%. Fatores como a videolaparoscopia,
colecistite aguda, vesícula escleroatrófica, variações anatômicas do trato biliar e a
curva de aprendizado de novos cirurgiões e residentes são vistos como as principais
causas da maior incidência de lesões iatrogênicas das vias biliares. Tendo em vista a
curva de aprendizado de novos cirurgiões, de presença de uma maior incidência de
lesão iatrogênica de vias biliares, nos motivou a realizar esta análise comparativa em
nosso serviço de residência médica fazendo uma analise comparativa com a literatura
atual sobre lesão de via biliar pós-cirurgia. Objetivos Estudar comparativamente os
casos de lesões iatrogênicas de vias biliares ocorridas em colecistectomias
convencionais e videolaparoscópicas realizadas no Serviço de Cirurgia Geral do
Hospital Ipiranga UGA-II no período, avaliando seus prováveis fatores causais,
complicações e o seguimento destes pacientes no pós-operatório. Materiais e
Métodos Foi realizado um estudo de coorte retrospectivo com análise de prontuários
avaliando todos os pacientes submetidos à colecistectomias convencionais e
videolaparoscópicas no período 01/01/2010 a 31/12/2011. Resultados Foram tradados
e acompanhados no período de dois anos um total de 515 pacientes portadores de
litíase biliar, diagnosticados através do exame clinico e exames de imagens, sendo 320
pacientes submetidos à colecistectomia convencional e 195 pacientes submetidos à
colecistectomia videolaparoscópica. A idade dos pacientes variou de 29 a 70 anos com
uma idade média de 49,2 anos. Entre os 320 pacientes (62,1%) submetidos à
colecistectomia convencional, foram diagnosticados 4 pacientes (1,25%) com lesão de
via biliar no período, correspondendo a 0,77% do total de pacientes. A incidência de
lesão de vias biliares no estudo foi de 0,007%. Conclusão. A doença de via biliar é
extremamente comum e requer terapêutica cirúrgica, sendo a colecistectomia
videolaparoscópica o padrão ouro de tratamento. A colecistectomia
videolaparoscópica comparativamente a colecistectomia convencional apresentou
menor taxa de lesão de via biliar em contra partida com a literatura assim como a
própria taxa de lesão foi menor no nosso serviço.
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Resumo:
Introdução: Hérnias são a protrusão do conteúdo abdominal através do ponto fraco da
parede. Quando ocorrem em cicatriz de uma intervenção cirúrgica anterior são
chamadas hérnias incisionais, quando da persistência do anel umbilical sem o
fechamento de sua camada aponeurótica após o nascimento, de hérnias umbilicais e
da protusão da gordura pré peritoneal ou do peritônio, através do defeito da linha
alba, de hérnias epigástricas. Mesmo com o advento das próteses, em 1958, os riscos
de infecções e outras adversidades continuam. Objetivo: Análise de coorte
retrospectiva de herniorrafias extra inguinais em um hospital escola. Metodologia:
Foram analisados 126 prontuários, referentes a janeiro de 2009 a dezembro de 2010,
de pacientes (com registros completos nos prontuários) submetidos a herniorrafia
extra inguinal. Resultados: A maioria dos pacientes era do gênero masculino (65,8%)
com prevalência da faixa etária 0-14 anos. Dos prontuários analisados, a maior
frequência pertencia às umbilicais (67,4%), seguidas das incisionais (21,4%) e
epigástricas (11,1%). A anestesia geral foi feita 65 pacientes e a raquirreregional em 61
enfermos. Das 126 herniorrafias, 125 pacientes receberam alta, com média de
internação de 2,6 dias, e apenas 1evoluiu para óbito por descompensação pós-cirurgia
(paciente hepatopata). Conclusão: A maior incidência de todos os tipos de hérnias se
deu em pacientes do gênero masculino. Com relação ao tipo de cirurgia mais
adequada para cada caso, não foi possível verificar qual a preferência dos cirurgiões.
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Resumo:
ALM, 43 anos, masculino, natural e procedente de Cascavel – PR. Paciente refere que
há aproximadamente 2 anos teve um trauma contuso em região de tórax direito, com
viga de madeira, refere que desde então notou surgimento de nódulo endurecido,
indolor e móvel que vem aumentando de tamanho. Ao exame paciente apresenta
tumoração circunscrita de contornos bem definidos, duro, móvel, pouco aderido em
planos profundos, indolor e com diâmetro de aproximadamente 6 cm, em tórax
anterior direito. Anátomo patológico: Angiofibroma Celular. Angiofibroma Celular, foi
descrito pela primeira vez em 1997 por Nucci et ai, é um tumor mesenquimal benigno
incomum, geralmente localizada no tecido subcutâneo superficial, ocorre
principalmente na região genital de ambos os sexos. Localização extragenital também
é conhecido, no entanto, a maioria das lesões são atribuídos para a zona pélvica. Os
cortes histológicos revelam neoplasia bem delimitada, não encapsulada, exibindo a
proliferação de células alongadas sem atipias evidentes, de citoplasma eosinófilo
indistinto, arranjadas em fascículos curtos e dispostas em estroma fibroso, com
deposição de finas fibras de colágeno. O estroma é ricamente vascularizado, com vasos
de pequeno e médio calibre frequentemente com paredes hialinizadas.
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Modalidade: Pôster
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Resumo:
O angiossarcoma esplênico é uma neoplasia mesenquimal muito rara, agressiva e com
prognóstico sombrio que representa a maioria das neoplasias malignas não
hematológicas primárias desse órgão. Cerca de 200 casos foram descritos na literatura
até 2008, afetando todas as idades, mas principalmente na sexta década e com leve
predomínio no sexo masculino. Sua manifestação mais comum corresponde à dor no
quadrante superior esquerdo associada à esplenomegalia. Febre tem sido descrita em
cerca de 10% dos casos. As alterações do hemograma são muito variáveis. O
comprometimento esplênico pode ser difuso ou na forma de massas nodulares mal
delimitadas. Hemorragia e necrose são achados típicos. Metástases hepáticas e
pulmonares são frequentes e ocorrem precocemente. Cerca de 80% dos pacientes tem
sobrevida menor que seis meses. O benefício da radioterapia e da quimioterapia ainda
não está definido na literatura. Relato do caso: JBC, masculino, 49 anos apresentava
febre acompanhada de calafrios, sudorese noturna e emagrecimento e apresentava
esplenomegalia ao exame físico. Na investigação diagnóstica não foi identificada
nenhuma doença infecciosa ou inflamatória, mas os exames de imagem identificaram
baço aumentado com lesões nodulares hipovasculares medindo de 1,0 a 5,5 cm
sugerindo a hipótese de angiossarcoma. Foi submetido à esplenectomia, evoluindo
sem intercorrências. A peça operatória apresentava nódulos vinhosos firmes na
superfície e pesou 434 g. O exame imuno-histoquímico identificou positividade para o
marcador AE1/AE3 e positividade nas células neoplásicas para os marcadores
Vimentina, Fator VIII, CD31, CD34, e expressão de Ki-67 em 30% das células,
confirmando o diagnóstico e indicando o alto grau de malignidade. O angiossarcoma
esplênico é uma neoplasia agressiva cuja suspeita baseia-se principalmente nos
exames de diagnóstico por imagem e pode ser considerado como hipótese no
diagnóstico diferencial dos portadores de esplenomegalia febril.
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Resumo:
Introdução: A apendicite aguda é uma das principais causas de abdome agudo
cirúrgico. A apendicite hiperplásica (ou pseudotumoral) ocorre em 7% dos casos, com
bloqueio do apêndice inflamado, formando uma massa tumoral. O tempo de evolução
é longo (até 10 dias) e os sinais de irritação peritoneal são localizados e pouco
intensos. A presença de massa palpável na fossa ilíaca direita (FID) suscita seu
diagnóstico. Relato de Caso: LCR, masculino, 30 anos, atendido no pronto socorro do
Hospital Municipal do Campo Limpo com queixa de dor abdominal em FID e
hipogástrio há um mês e massa abdominal. Negou febre, alteração de hábito
intestinal, urinário e vômito. Negou uso de antibióticos. Na admissão apresentava-se
em bom estado geral. Sem alterações cardiorrespiratórias, com abdome semi-globoso,
flácido, doloroso em FID, descompressão brusca negativa, com massa palpável bem
delimitada em FID. Laboratorialmente, leucocitose de 18.500 sem desvio. A tomografia
computadorizada de abdome (TCA) mostrou lesão expansiva hipodensa no
hipocôndrio direito, estendendo-se até a região pélvica direita, de limites parcialmente
definidos e contornos lobulados, medindo aproximadamente 10.0 x 7,3cm,
apresentando íntimo contato com alças de intestino grosso, de etiologia a esclarecer
(processo infeccioso? Tumor estromal?). Realizando laparotomia exploradora, por
possibilidade de neoplasia, foi visualizada grande massa tumoral em topografia de
ceco, com secreção purulenta, e foi tratada com colectomia direita com
ileotransversoanastomose término-terminal, sem intercorrências. O laudo
anatomopatológico confirmou apendicite pseudotumoral. Conclusão: O tratamento da
apendicite hiperplásica é controverso. Sendo aventado o diagnóstico diferencial de
tumor estromal pela TCA, optou-se pela abordagem cirúrgica. Contudo, é descrito na
literatura o tratamento inicial com antibióticos com ou sem drenagem percutânea e,
havendo evolução favorável, apendicectomia programada posteriormente.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: Apendagite resulta da torção ou trombose venosa espontânea das veias
que drenam os apêndices epiplóicos, é uma doença rara, benigna e auto limitada, seu
principal sintoma é a dor abdominal a esquerda ou a direita no quadrante inferior
acompanhada de leucocitose, podendo simular abdômen agudo, devido a apendicite
ou diverticulite. OBJETIVOS: O objetivo deste estudo é relatar um caso a respeito de
um paciente com apendagite de colo ascendente simulando uma apendicite aguda do
ponto de vista clinico, mas que à tomografia havia suspeita de neoplasia de ceco.
MÉTODO: RCF, masculino, 55 anos queixando-se de dor abdominal localizada em fossa
ilíaca direita (FID) há dois dias, sem outros comemorativos. Ao Exame físico abdominal
apresentava dor em FID, com descompressão brusca positiva. Exame ultrassonográfico
apresentava massa heterogênea em FID, Tomografia abdominal identifica a massa em
projeção de colón ascendente, que segundo o laudo se projetava para a luz do órgão.
Foram realizados exames laboratoriais, não observando alterações significativas e
realizada coloscopia denotando edema de pregas no cólon ascendente e dois
pequenos pólipos de característica inflamatória. Submetido à cirurgia vídeo
laparoscópica por suspeita clinica de Apendicite Aguda, foi retirada a massa que era
firmemente aderida ao cólon. RESULTADO: Ao exame anátomo patológico conclui se
tratar de Apendagite Epiplóica com áreas de necrose. CONCLUSÃO: O presente estudo
encontra subsídios pela importância da baixa incidência e por fazer parte do
diagnóstico diferencial de abdome agudo, e apesar de a Tomografia ser o exame de
eleição para o diagnóstico de Apendagite Aguda, muitas vezes ainda causa dúvidas
principalmente quando o processo é do lado direito do abdome.
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Resumo:
Introdução:A apendicite aguda deve sempre ser pensada como diagnóstico etiológico
de abdome agudo no idoso.Os sintomas não são típicos,o seu desenvolvimento é
rápido e pode haver um quadro de choque séptico em paciente afebril,embora com
peritonite generalizada,sem que haja um quadro característico na fossa ilíaca
direita.Esses fatos são decorrentes da necrose e perfuração apendicular que se
estabelecem rapidamente,sem que haja um bloqueio do processo
infeccioso.Objetivo:Relatar um caso de apendicite complicada,de rápida evolução e
com sintomas atípicos em paciente idoso.Caso:A.L.D.,masculino,81 anos,deu entrada
no pronto-socorro de Sorocaba com quadro de cólica abdominal no hipogastro há 2
horas.Negou febre,alterações intestinais,urinárias ou vômitos.Possuía histórico de
cirurgia gástrica há 20 anos por úlcera e negava comorbidades.Ao
exame:BEG,corado,hidratado,afebril,MV presente bilateralmente sem ruídos
adventícios,FR 17,PA 120x75,FC 88,bulhas rítmicas normofonéticas em 2 tempos sem
sopros,abdome flácido,discreta dor no hipogastro,cicatriz paramediana,RHA
presentes,descompressão brusca negativa,toque retal e extremidades sem
alterações.Solicitado rotina radiológica de abdome agudo e exames laboratoriais,sem
evidência de alterações.Após 2 horas de observação,o paciente evoluiu com queda do
estado geral,hipotensão e sinais de irritação peritoneal difusa.Solicitado USG de
abdome que evidenciou presença de moderada quantidade de líquido livre na fossa
ilíaca direita.Indicada a laparotomia mediana infraumbilical,demonstrando presença
de 300ml de secreção purulenta ao redor do ceco e perfuração do apêndice
cecal.Realizada apendicectomia e limpeza exaustiva da cavidade.No 3°PO houve
hiperemia e secreção fétida da ferida,dispnéia e febre.No 7°PO houve melhora
significativa do quadro geral e boa aceitação da dieta,recebendo alta no
9°PO.Discussão:O exame físico do abdome pode não revelar sintomas de irritação
peritoneal,e os ruídos hidroaéreos podem estar presentes mesmo com o quadro de
distensão abdominal.Os exames laboratoriais podem permanecer inocentes e sem
leucocitose,ao mesmo passo que métodos de imagem nem sempre identificam
espessamentos,bloqueios ou líquido livre.Conclusão:O risco de morte na apendicite
aguda do idoso é maior,pois morbidades como infecção da ferida e complicações
cardiopulmonares ocorrem entre 35% a 65%.Essas evoluções são reflexo de um
diagnóstico tardio e por um estágio avançado comum,associado à essa faixa etária.
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Resumo:
Introdução: Apesar de constituir patologia cirúrgica de ocorrência frequente, a
apendicite aguda impõe desafios ao seu diagnóstico quando presente em extremos de
idade. Estudos mostram que, nessas faixas etárias, a doença assume tempo de
evolução mais prolongado, o que implica pior prognóstico. Objetivo: Identificar a
relação entre idade, fase evolutiva das apendicites agudas e tempo de internação.
Método: Realizou-se estudo transversal, retrospectivo, em junho/2012, de 520
pacientes submetidos a apendicectomia no período de janeiro/2010 a
dezembro/2011, quanto ao sexo, idade, tempo de internação e fase evolutiva da
doença. Excluíram-se os pacientes cujo anatómopatológico não foi encontrado ou não
era compatível com apendicite aguda. Utilizou-se o programa Epiinfo 3.3.2 para análise
dos dados. Resultados: Encontraram-se 374 casos de apendicite aguda. Revelou-se
uma maior incidência em homens(66,6%), uma média de idade de 25 anos e um tempo
de internação médio de três dias. Constatou-se o diagnóstico de apendicite catarral,
supurada e gangrenosa em 4%,90.1% e 5.9%,respectivamente, com apenas
seis(1.6%)casos neoplásicos, conforme anatomopatológico. Observou-se a
predominância dos extremos de idade na fase gangrenosa, com 54.5% na faixa etária
de 1-20 anos e 40.9%, em mais de 40 anos (p=0,002). Destacou-se ainda o fato de que
o período de internação maior que 10 dias estava significativamente associado aos
extremos de idade (45.5% em maiores de 40 anos e 36.4% de 1-20 anos) (p=0,001)e
era exclusivo às fases supurativa e gangrenosa(77.3% e 22.7%,respectivamente)
(p=0,002). Conclusão: Extremos de idade relacionaram-se, de maneira
estatisticamente significativa, a fases mais avançadas da apendicite, bem como a um
maior tempo de internação. Um período de internação maior que 10 dias somente
ocorreu nas fases tardias.
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Resumo:
O carcinoma espinocelular anal é raro, constitutindo 2 a 6% dos tumores do aparelho
digestório e associado à infecção pelo papilomavirus humano (HPV). O
adenocarcinoma é mais raro ainda e associado com infecções anais crônicas, como as
fístulas anais, ou após pouch ileal. O objetivo deste relato se deve à raridade da
associação entre esses dois padrões histopatológicos de neoplasmas malignos na
região. Homem branco com 60 anos, motorista, referiu prurido e sangramento às
evacuações há 3 meses, dor de fraca intensidade e fezes em fita. Negou perda
ponderal. Não relatou outras co-morbidades. O exame proctológico revelou hiperemia
e lesão plana, de 5 por 3 cm, com bordas elevadas na posição póstero-lateral esquerda
e plicoma contralateral. Ao toque, a lesão era pouco endurecida, pouco móvel e se
estendia até o canal anal, na sua porção distal. A retoscopia mostrou que a lesão era
posterior e seguia até a linha pectínea. Não notamos outra doença anal associada.
Com a suspeita de tumor maligno, indicamos a colonoscopia que foi normal, exceto,
pelos achados descritos. Praticamos biópsias na margem e no canal anal aproveitando
a sedação. Os exames histopatológicos, três amostras de cada área e com intervalo de
uma semana, concluíram por carcinoma espinocelular na margem anal e
adenocarcinoma no canal anal. Esses resultados foram confirmados pela revisão das
lâminas. Os exames imunistoquímicos revelaram se tratar de adenocarcinoma tubular
moderadamente diferenciado de padrão intestinal infiltrativo em tecido fibroso e com
extensão intraepitelial em epitélio escamoso (doença de Paget). Não observamos
associação com o papilomavirus humano (HPV). A sorologia para o HIV foi negativa. O
doente encontra-se na vigência de radio e quimioterapia neoadjuvantes. Reforçamos a
necessidade da avaliação imunistoquímica para o diagnóstico diferencial dos tumores
anorretais.
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Resumo:
A atresia de cólon é uma causa rara de obstrução intestinal em pacientes neonatais,
constituindo menos de 10% de todas as atresias intestinais. Apresenta uma incidência
de um em 66.000 nascidos vivos, com predominância no sexo masculino. Relatamos
dois casos de recém-nascidos, o primeiro do sexo masculino, iniciou quadro de
distensão abdominal, vômitos e parada de eliminação de gases e fezes com cinco dias
de vida. O segundo, do sexo feminino, com quadro de distensão abdominal e vômitos
biliosos e parada de eliminação de fezes, com 15 dias de vida. Tratados cirurgicamente,
o primeiro através de colectomia esquerda com transversostomia em dupla boca e
para o segundo paciente optou-se por laparotomia exploradora. Os pacientes
evoluíram satisfatoriamente e receberam alta hospitalar. A atresia de cólon é causa
rara de abdome agudo obstrutivo no recém-nascido, sendo importante diagnóstico
diferencial em quadros de distensão abdominal, vômitos e parada na eliminação de
fezes. O raio-X de abdome sugere obstrução baixa, com dilatação de delgado e pouco
ou nenhum gás no cólon. O enema opaco pode ser esclarecedor demonstrando um
microcólon de desuso, como no caso relatado. O tratamento cirúrgico deve ser
instituído e pode ser optado por reconstrução primária do trânsito intestinal ou desvio
do mesmo através de uma ostomia. A comunicação deste caso deve-se a raridade de
casos de atresia colônica.
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Resumo:
Introdução: O preparo intestinal para colonoscopia é assunto frequente entre
cirurgiões e endoscopistas, e não há consenso quanto ao modo como deve ser
realizado. O principal método é por uso de medicações catárticas, geralmente com
associações, entre as quais o bisacodil é a mais utilizada. Essa droga tem modo de ação
pouco conhecido, porém não desprezíveis efeitos colaterais, como síndromes
vasovagais e cólicas abdominais. Para reduzir o desconforto do paciente ao preparo e a
possibilidade de complicações ao adicionar fármacos, optamos pela retirada do
bisacodil, fazendo uso exclusivo de lactulose. Objetivo: Comparar o preparo intestinal
para colonoscopia utilizando lactulose com e sem bisacodil. Método: Estudo
retrospectivo avaliando 2 métodos de preparo intestinal para colonoscopia
ambulatorial realizados no período de 1 ano, comparando-os com relação a qualidade
de preparo e presença de efeitos adversos importantes. Foram avaliados 246 exames
com diversas indicações, e medicações semelhantes, sendo 169 com (dos quais 2
excluídos por dados insuficientes) e 77 sem bisacodil (uma paciente não apresentou
preparo adequado por duas vezes consecutivas na mesma semana, sendo
contabilizada em apenas uma). Resultados: O preparo se mostrou satisfatório em 164
indivíduos (98,2%) do grupo com Bisacodil e 74 (97,4%) do grupo sem (p=0,64). Quatro
(2,4%) pacientes do grupo COM apresentaram efeitos colaterais importantes do
preparo, enquanto nenhum paciente do grupo sem teve achado semelhante(p=0,32).
Conclusão: O preparo de cólon com lactulose sem uso do bisacodil é igualmente eficaz
no preparo para realização de exame endoscópico, sem efeito colateral importante.
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Resumo:
A colite de exclusão (CE) é uma condição benigna caracterizada pelo desenvolvimento
de processo inflamatório na mucosa do cólon desprovida de trânsito fecal. O estresse
oxidativo tem sido implicado na patogênese da doença. A n-acetilcisteína (NAC) é uma
substância com efeitos antioxidantes utilizada no tratamento de várias doenças
inflamatórias. Objetivo: Avaliar os efeitos da aplicação tópica de NAC em modelo de
CE. Método: Trinta e seis ratos Wistar, foram submetidos ao desvio do trânsito através
de colostomia proximal e fístula mucosa distal. Os animais foram distribuídos em três
grupos experimentais de 12 animais segundo a aplicação de enemas diários contendo
soro fisiológico 0,9% ou NAC nas concentrações de 20mg/kg ou 100mg/Kg. Em cada
grupo, metade dos animais foi sacrificada após duas ou quatro semanas de irrigação. O
diagnóstico de CE foi feito por estudo histopatológico e a graduação por escala de
graduação inflamatória. Na avaliação dos resultados utilizou-se o teste de MannWithney adotando-se nível de significância de 5% (p<0,05). Resultados: A aplicação
intrarretal de NAC melhorou a inflamação no cólon sem trânsito intestinal. Nos
segmentos sem trânsito o escore inflamatório foi menor nos animais tratados com
NAC na concentração de 100mg/Kg, quando comparado com os tratados com
25mg/Kg (p<0,05). O escore inflamatório nos segmentos sem trânsito fecal foi menor
nos grupos tratados com NAC, quando comparado ao grupo tratado com soro
fisiológico, independente da concentração e do tempo de irrigação (p<0,01).
Conclusão: A aplicação de enemas contendo NAC melhora o escore inflamatório
demonstrando-se estratégia benéfica para o tratamento da CE.
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Resumo:
Colite de exclusão(CE)é benigna e lesa o cólon excluso. Estresse oxidativo faz parte da
patogênese. N-acetilcisteína(NAC)é antioxidante aplicado no manejo de inflamações.
Objetivo:Avaliar efeito do uso tópico de NAC na CE. Método:36 ratos sofreram desvio
do trânsito; divididos em 3 grupos de 12 segundo aplicação de enemas diários de soro
fisiológico(SF)0,9% ou NAC (25mg/kg ou 100mg/Kg). Em cada grupo, 6 ratos foram
sacrificados em 2 ou 4 semanas de uso. A CE foi determinada por peroxidação lipídica
e níveis de estresse oxidativo ao DNA (determinados pelos níveis de
malondialdeído(MDA)e ensaio de cometa, respectivamente). A comparação dos níveis
de dano oxidativo foi realizada pelo teste de Mann-Withney(p<0,05). Resultados:A
aplicação de NAC reduziu a lesão no cólon excluso. Ratos em uso por 2 semanas, com
SF, NAC 25 e 100 mg/kg, no cólon com trânsito, os níveis de MDA foram 0,046 ± 0,001
mg/g; 0,051 ± 0,005 e 0,002 ± 0,01, já no cólon excluso, foram 0,062 ± 0,003; 0,083 ±
0,01 e 0,0034 ± 0,002. Em 4 semanas, no cólon com trânsito, os níveis de MDA nos
ratos usando SF, NAC 25 e 100 foram 0,052 ± 0,01; 0,0524 ± 0,01 e 0,0144 ± 0,003, já
no cólon excluso foram 0,084 ± 0,01; 0,069 ± 0,01 e 0,0066 ± 0,002(p<0,05). Os níveis
de MDA foram menores nos animais usando 100 mg/Kg, independente do
tempo(p<0,05). Quanto ao dano oxidativo ao DNA, nos ratos em uso por 2 semanas
com SF, NAC 25 e 100 mg/kg, os níveis de TM no cólon com trânsito foram 2,55 ± 0,16;
2,57 ± 0,21 e 2,75 ± 0,08, já o cólon excluso apresentou os níveis 3,55 ± 0,22; 2,93 ±
0,13 e 2,80 ± 0,07(p<0,05). Em 4 semanas, os valores de TM para os ratos com SF, NAC
25 e 100 mg/kg no cólon com trânsito foram 2,96 ± 0,06; 2,96 ± 0,09 e 3,08 ± 0,21,
enquanto que no cólon excluso foram 3,95 ± 0,27; 3,04 ± 0,08 e 3,18 ± 0,28
respectivamente(p<0,05). O dano ao DNA caiu nos ratos em uso de NAC, independente
da dose e do tempo de uso(p<0,05). Conclusão: A NAC reduziu o dano ao tecido e ao
DNA, sendo benéfico no manejo da CE.
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Resumo:
Os cistos de colédoco representam uma doença congênita rara, a maioria dos casos
são diagnosticados na primeira década de vida (60%) e apenas 20% na idade adulta.
Sua incidência é estimada em 1:100.000 a 150.000 nascidos vivos nos países
ocidentais. Havendo uma preponderância do sexo feminino sobre o masculino. A
dilatação cística congênita do colédoco é atribuída à junção imperfeita entre o Wirsung
e a via biliar principal, ocorrendo lesão ductal devido ao refluxo de suco pancreático,
ou à debilidade de sua parede. O tratamento é cirúrgico, com excisão completa do
cisto e derivação biliodigestiva em Y de Roux. RELATO DO CASO GCRF, 21 anos de
idade, feminino, branca, relata ter diagnóstico de cisto de colédoco congênito aos 3
anos de idade após crise de cólica abdominal. Retorna ao pronto-socorro deste
hospital com dor em hipocôndrio direito e epigástrio de forte intensidade, associada a
vômito, há 1 dia. Paciente relata melhora em posição genito-peitoral e piora em
posição supina, sem associação com alimentação, urina mais escura desde o primeiro
episódio. Desde então permaneceu internada, com evolução estável. Ao exame físico
em regular estado geral, abdome doloroso a palpação, principalmente em hipocôndrio
direito, anictérica. No ultrassom foi observada ausência de dilatação de vias biliares
intra-hepáticas, ducto colédoco dilatado 14 mm, massa hiperecóica com +/- 24 mm no
seu interior. Pâncreas aumentado de volume. A paciente foi tratada cirurgicamente
com colecistectomia, ressecção de cisto colédoco e derivação biliodigestiva em Y de
Roux. E clinicamente com suporte clínico e nutricional, antibióticoterapia e
sintomáticos. CONCLUSÃO Os cistos de colédoco se diagnosticados e tratados
precocemente diminuem os riscos de mortalidade e morbidade. A falta de tratamento
pode acarretar em complicações que agravam o estado físico do paciente e a
inflamação intra-abdominal aumentando substancialmente os riscos da cirurgia.
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Resumo:
A Hidatidose é uma doença parasitária endêmica em diversos países e no Sul do Brasil,
que afeta canídeos, ovelhas e o ser humano. Relata-se aqui o caso de um paciente do
sexo masculino, 23 anos, com queixa de tosse e hemoptise há 9 meses quando
procurou a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Após avaliação
com raio-x de tórax e tomografia foi feito hipótese diagnóstica de cisto hidático
pulmonar gigante, que foi tratado cirurgicamente conforme a literatura. Estes, embora
raros, são mais freqüentes em pacientes jovens devido à maior complacência do
parênquima pulmonar Palavras-chave: cisto hidático; hidatidose pulmonar; cirurgia.
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Resumo:
Introdução: Este artigo tem por objetivo relatar um caso de cistoadenocarcinoma de
apêndice ocorrido no Hospital Santa Cecília na cidade de São Paulo-SP. Relato de caso:
Paciente A.P.B.T, sexo feminino, 80 anos, com história de dor abdominal em fossa
ilíaca direita há 07 dias, associada a constipação e 01 episódio de diarreia, vômitos e
sem febre. O exame físico revela um abdome doloroso à palpação em fossa ilíaca
direita com descompressão brusca positiva. Exames laboratoriais com leucocitose
discreta, sem desvio. Realizou tomografia computadorizada evidenciando pequena
quantidade de liquido livre em escavação pélvica associada à densificação da gordura
mesentérica na topografia da fossa ilíaca direita com espessamento da fáscia
peritoneal adjacente de aspecto inflamatório. Foi submetida à Laparotomia
exploradora com colectomia direita e transversectomia parcial em bloco com íleotransverso anastomose primária. O exame histopatológico mostrou tratar-se de
cistoadenocarcinoma mucóide e muconodular de apêndice cecal com margens livres.
Paciente evoluiu sem intercorrências recebendo alta hospitalar. Discussão: Os
Cistadenocarcinomas Mucinosos são definidos como adenocarcinomas associados à
dilatação cística da luz apendicular preenchida por material mucinoso.
Histopatologicamente são caracterizados pela invasão neoplásica abaixo do nível da
muscular da mucosa, presença de células epiteliais malignas em cistos de mucina na
parede apendicular ou fora do apêndice. Correspondem a 11 a 20% dos casos de
mucocele do apêndice.

Código:20330
Título:COLECISTOLITÍASE EM PACIENTE COM SITUS INVERSUS TOTALIS: REALATO DE CASO
Modalidade: Pôster
Autores: Jorge Anzai Neto; Gustavo Gonçalves Engelman; Tarik de Faria Ribeiro Abduny Rahal;
Amanda Barbosa Sereno; Géssica Brito de Moraes; Prof. Dr. Thiago de Souza Carvalho;

Resumo:
S.S.M., 49 anos, sexo feminino, admitida na enfermaria da clínica cirúrgica para préoperatório de colecistectomia eletiva. Relata há quatro anos dor em hipocôndrio
esquerdo, tipo cólica que irradia para região epigástrica, associado a ingesta de
alimentos gordurosos, com duração de 2 a 4 horas, melhorando com o uso de
buscopan. 2 gestações, 2 partos, 0 abortos. 2 irmãos falecidos devido a “cancer na
vesicula” (SIC). Já chegou a enfermaria com o diagnóstico de situs inversus totalis.
Exame físico: região precordial a direita, dor a palpação na região de hipocôndrio
esquerdo e região epigástrica. US abdominal: figado localizado em hipocôndrio
esquerdo, sem outras alterações; vesícula biliar com volume, forma e contornos
normais, Presença de imagem sugestiva de cálculo em seu interior, medindo 1,7cm de
diâmetro; vias biliares sem alterações. Hipótese diagnóstica: colecistolitíase e situs
inversus totalis. Conduta: colecistectomia convencional a esquerda. Raciocínio clínico:
A paciente já chegou ao serviço com o diagnóstico tanto da colecistolitíase como da
alteração anatômica. Isso se deve principalmente, ao fato de ter sido usado uma boa
propedêutica no atendimento inicial da paciente. Discussão: apesar da paciente já vir
ao serviço relatando situs inversus totalis, vale ressaltar a dificuldade encontrada de se
diagnosticar a colecistolitíase em um paciente sem constatação prévia de tal variação
anatômica, podendo fazer assim um diagnósticos errôneo de pancreatite, úlcera
péptica e hérnia de hiato. A boa anamnese, exame físico e o uso consciênte dos
métodos de imagem podem ser de grande valia no diagnóstico da colecistolitíase em
pacientes com situs inversus totalis , assim como guiar no tratamento cirúrgico.
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Resumo:
A presença de corpo estranho intrarretal pode ter várias causas, sendo, atualmente, o
auto-erotismo sua principal causa, quer pelo abuso de drogas ou pela liberação sexual.
Objetivo: Relatar dois casos de corpo estranho introduzido no reto como prática autoerótica. Relato dos casos: Caso 1: Homem, 48 anos, procurou atendimento referindo
introdução “acidental” de tubo plástico como método auxiliar para remoção de fezes
endurecidas. Já havia sido atendido no mesmo serviço com quadro semelhante, sendo
removido tubo plástico por via retal. No episódio atual, o toque retal mostrava
sangramento e presença de objeto plástico no reto baixo. No centro cirúrgico o corpo
estranho removido por via anal com pinça apreensora sob raquianestesia. Após a
remoção uma anuscopia de controle mostrou laceração da mucosa retal sem sinais de
sangramento ativo. Caso 2: Homem, 62 anos referia que há dois dias introduziu no
reto frasco contendo óleo para massagens para aliviar prurido anal. Tentou, sem
sucesso, remover o objeto aplicando enemas por dois dias. No exame abdominal não
havia irritação peritoneal e no toque retal identificava-se sangramento na luva, não
sendo possível tocar-se o corpo estranho. A radiografia do abdômen mostrou objeto
localizado na transição retossigmoideana. Após infrutíferas tentativas de remoção por
via endoscópica optouse pela realização de laparotomia exploradora, que revelou
sufusões hemorrágicas no reto intraperitoneal sem sinais de perfuração. O corpo
estranho foi removido pelo ânus após mobilização distal. Conclusão: A presença de
corpo estranho intrarretal deve ser sempre aventada nos doentes adeptos a práticas
de autoerotismo que apresentem sangramento retal.
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Resumo:
Introdução: Hérnia incisional (HI) é um defeito na parede abdominal, complicação
relacionada às laparotomias e ocorre em cerca de 2 a 23% dos pacientes submetidos a
procedimentos abdominais. As HI gigantes representam uma forma complexa dessa
patologia, sendo caracterizada como a perda completa da função anatômica e
fisiológica da parede abdominal, com frequente acometimento visceral e respiratório.
Mesmo atualmente, o tratamento das HI gigantes (com anel herniário maior que 10
centímetros) é um desafio ao cirurgião. Objetivos: relatar o caso de A.S., 64 anos,
portador de HI gigante pós complicações cirúrgicas prévias, com anel herniário de 12
cm em seu maior eixo. Método: após estudo e preparo prévio do paciente, realizada a
laparotomia sobre a cicatriz cirúrgica prévia, com lise de aderências, dissecção dos
tecidos e delaminação do músculo reto abdominal para fechamento do defeito.
Resultados: após a delaminação do músculo reto abdominal nas suas bordas laterais,
foi possível realizer o fechamento do defeito da parede, aproximando as bordas da
aponeurose e recolocando as alças intestinais dentro da cavidade (não houve perda de
domicílio). Superiormente à aponeurose, foi colocada tela sintética multicamadas,
suturada à aponeurose e então fechada a pele sobre esta. Devido a presença de
material de granulação no local, houve no 10º pós operatório deiscência da pele, com
necessidade de nova intervenção para sutura, então com fechamento satisfatório.
Conclusão: mesmo com a intervenção feita de modo correto e com preparo adequado,
a lesão apresenta-se como complicação de procedimento cirúrgico prévio, havendo
portanto dificuldade de acesso e realização da correção de modo completamente
satisfatório. Embora neste caso a hérnia tenha sido corrigida, esteticamente houve
reparação parcial, visto que a forma da lesão dificultava a cicatrização cutânea, com
risco de exposição da tela e contaminação, além de aparência final grosseira.
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Resumo:
Introdução: O volvo de ceco é incomum em adultos ocidentais e resulta da torção
deste segmento colônico sobre seu mesentério, provocando estrangulamento e
obstrução intestinal e seu tratamento costuma ser individualizado, levando em
consideração o estado do paciente e a viabilidade no trans operatório. Casuística:
Trazemos um caso de volvo em um paciente de 81 anos, com quadro de delirium
progressivo há 15 dias e importante queda do estado geral. Resultados: Durante a
laparotomia evidenciamos a presença de pequena quantidade liquido seroso
intracavitário com o ceco apresentando uma torção axial no seu maior eixo associado
a uma congestão venosa e sofrimento isquêmico por torção do meso subjacente. Todo
colon direito encontrava-se distendido e o delgado com características habituais. Uma
perfuração puntiforme no ceco foi encontrada decorrente da isquemia. Dessa forma
optou-se pela colectomia direita e anastomose primaria latero-lateral do ileo com
colon transverso Discussão: São descritos como fatores predisponentes para o volvo
de ceco o uso crônico de laxantes, dieta rica em resíduos, doença de chagas, comorbidades neurológicas e psiquiátricas, sexo feminino e idade avançada, contudo, a
ocorrência de torção cecal provavelmente depende de bases anatômicas como má
rotação intestinal, dilatação, fixação deficiente e hipermobilidade. O delirium descrito
como sintoma não e usual, sendo relatado apenas como fator de risco. Apesar do
quadro clinico sugestivo, o volvo cecal não é diagnosticado pré-operatoriamente em
mais de 30% dos pacientes, mesmo após investigação radiológica. Dentre as
terapêuticas cirúrgicas as opções são distorção manual simples, cecopexia, cecostomia
e ressecção do segmento afetado (por laparotomia ou laparoscopia). CONCLUSÃO O
volvo de ceco apresenta diferentes manifestações clinicas e possui diferentes condutas
e terapêuticas. Nesse caso, sua suspeita diagnostica com quadro de delirium foi
somente realizada após a laparotomia exploradora e sua terapêutica através da
colectomia, a forma mais eficaz.
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Resumo:
Introdução:Desluvamentos são ferimentos em que a pele e o tecido subcutâneo são
dissecadas das suas respectivas fáscias,podendo gerar lesões ou exposições
musculares maciças.Esses tipos de lesões ocorrem principalmente nos membros
superiores e inferiores, podendo ter reconstrução imediata,ou programada através da
rotação de retalhos e enxertia.O paciente deve necessariamente passar por
atendimento protocolado pela ATLS,dando prioridade aos parâmetros que mais
influenciam na mortalidade,haja visto a grande ocorrência de traumas associados
nessas situações.Objetivos:Relatar um caso de reconstrução imediata de
desluvamento da coxa esquerda com lesões e exposição maciça de
músculos.Caso:D.B.S.J.,masculino,23anos,deu entrada no pronto-socorro de Sorocaba
vítima de colisão motocicleta versus automóvel.Chegou em prancha rígida e colar
cervical,assim como negou perda de consciência ou vômitos no local.Ao exame A:vias
aéreas pérveas e colar cervical bem locado B:expansibilidade preservada,murmúrio
vesicular presente bilateral sem ruídos adventícios,FR 17 C:PA 110x80,FC84,bulhas
rítmicas em 2 tempos sem sopros, abdome inocente D:Glasgow 15,PIFR E:exposição e
lesões dos planos musculares da coxa esquerda porém com presença de bom retalho
adjacente à lesão,sem sinais de sangramento ativo de grandes artérias,sem exposição
óssea,pulsos distais e poplíteo presentes,sem cianose,boa perfusão
periférica.Realizada rotina de atendimento do paciente politraumatizado com
radiografia cervical,torácica,pélvica e membro inferior esquerdo sem evidência de
alterações.Realizada analgesia,introduzida antibioticoterapia e optou-se por
fechamento primário da lesão.Feita a lavagem com 10 litros de solução fisiológica e
desbridamento dos tecidos desvitalizados.Realizada a aproximação dos músculos vasto
lateral,vasto medial,reto femoral e tensor da fascia lata nas suas respectivas junções
tendíneas,em pontos separados com vicryl 2.0.Aproximou-se a pele e tecido
subcutâneo em pontos Donatti com nylon zero.Colocado chumaço e faixa com curativo
compressivo.No 2°po ferida com bom aspecto,4°po com boa cicatrização,5°po discreta
movimentação e alta hospitalar.Discussão:O fechamento da lesão varia de acordo com
a área de cobertura remanescente,também depende da vitalidade do tecido e das
condições clínicas do paciente.Conclusão:O atendimento desses pacientes como
politraumatizados é indispensável para uma avaliação clínica quanto as perspectivas
cirúrgicas de um fechamento primário ou tardio.
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Resumo:
OBJETIVO: Relato de aneurisma aortoilíaco após enxerto aortobifemoral com prótese.
INTRODUÇÃO: Aneurisma pode ser uma complicação dos enxertos arteriais, com
incidência de 0,2 a 15% e risco de ruptura, embolização, trombose e fístula, de difícil
diagnóstico etiológico. Pode ocorrer degeneração da prótese ou fio de sutura(1 a 4%),
fraqueza da parede arterial e infecção(2%), a qual pode causar deiscência da sutura
arterial, hemorragia, fístula e aneurisma. MATERIAL E MÉTODO: Homem 61 anos há 10
anos enxerto aortobifemoral com prótese Dacron por Sd.Leriche; há 3 anos enxerto
femoropopliteo supragenicular com veia. Há 2 meses apresentou dilatação
aneurismática aortoilíaca ao USG, na investigação de dor lombar, confirmado por
Tomografia. Aortografia com punção da artéria braquial esquerda evoluiu com
trombose do ramo esquerdo do enxerto e isquemia de membro superior esquerdo
(MSE). Submetido a enxerto axilofemoral E e tromboembolectomia MSE com boa
evolução. Após 10 dias houve oclusão do enxerto axilofemoral E. Optou-se pela
aneurismectomia e enxerto aortobifemoral com prótese Dacron. No ato cirúrgico,
aventou-se a hipótese de degeneração de prótese, não confirmada pois não
identificado material protético no anatomopatológico e cultura evidenciou
S.epidermidis multiR. DISCUSSÃO: A importância do caso deve-se à dificuldade no
diagnóstico etiológico pré-operatório. Retirar a prótese aórtica infectada e enxerto
axilobifemoral é cirurgia tradicional nas infecções, apesar da alta taxa de
morbimortalidade. S. aureus é o principal agente etiológico nas infecções de prótese,
em especial as precoces. Já o S. epidermidis apresenta aumento de incidência nas
infecções tardias, associado a menor virulência. Bandyk relata bons resultados com
enxertos sintéticos embebidos com rifampicina nas infecções pouco virulentas e
limitadas a S.epidermidis. CONCLUSÃO: Imprescindível acompanhar portadores de
prótese arterial por longo prazo; o risco de aneurisma e infecção da prótese aumenta.
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Resumo:
Introdução: A veia porta é formada pela junção das veias esplênica e mesentérica
superior, no hilo hepático o tronco venoso portal se divide em ramos direito e
esquerdo. Considera-se que existe hipertensão portal se houver um aumento
persistente da pressão neste sistema venoso. Com este modelo experimental é
possível desenvolver hipertensão portal do tipo pré-hepática por meio da redução do
diâmetro da veia porta do rato e avaliar as repercussões desta condição. Modelos
experimentais que empregam esta tática habitualmente são descritos em animais de
maior porte. <br>Objetivo: Demonstrar que este modelo experimental de hipertensão
portal do tipo pré-hepática, induzida pela redução do diâmetro da veia porta, pode ser
utilizado em ratos. <br>Método: Foram utilizados ratos da linhagem Wistar, pesando
em média 350 – 450g, anestesiados por injeção intraperitoneal de cloridrato de
Cetamina na dosagem de 50 mg/Kg e Xilazina na dosagem de 10 mg/Kg. A veia porta
do rato é dissecada evidenciando-se as veias esplênica, mesentérica superior e gástrica
esquerda. O diâmetro da veia é reduzido através da ligadura parcial com fio de seda
para uso oftalmológico número 6-0, posicionado acima da desembocadura da veia
gástrica esquerda. O diâmetro é padronizado com o auxílio de um cateter de
fluoroetilenopropileno 22G (Jelco®), que permite o estreitamento de cerca de
cinquenta por cento da luz da veia porta. Passados quinze dias os animais são
novamente avaliados. <br>Conclusão: Este estudo mostrou que o modelo
experimental descrito é de fácil realização, podendo ser utilizado em animais de
pequeno porte.
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Resumo:
O defeito do septo atrioventricular é uma malformação cardíaca relativamente
frequente, cuja prevalência é de 3% das cardiopatias congênitas. Causa comum de
shunt esquerdo-direito evoluindo com hipertensão pulmonar. Se não houver
tratamento cirúrgico até sexto mês de vida, o quadro pode evoluir com doença
vascular pulmonar obstrutiva e inversão do shunt, caracterizando a Síndrome de
Eisenmenger (SE). O objetivo deste trabalho avalia o impacto a longo prazo das
repercussões clínicas da SE em paciente que não aderiu ao tratamento cirúrgico em
tempo hábil. Analisa os avanços da cirurgia de placa dupla realizada em centros
especializados, mostrando seus resultados quanto à mortalidade perioperatória,
necessidades de reoperações, resultados a médio e longo prazo e defeitos residuais.
Por fim, faz uma discussão sobre o tratamento conservador e o que tem se falado
atualmente na abordagem cirúrgica de pacientes com resistência aumentada da
artéria pulmonar em fase precoce. Estudou-se caso de paciente com SD, portadora de
cardiopatia congênita ostium primum não operada, evoluindo para SE. Os dados foram
comparados com intervenções cirúrgicas publicadas recentemente . Sobre a cirurgia,
os resultados atuais mostram ausência de morte perioperatória, e as crises de
hipertensão pulmonar permanecem como causa principal de morte entre o primeiro e
o décimo quinto dia pós operatório. Houve poucas necessidades de reoperações e a
maioria relacionadas a defeito ventricular septal residual e à regurgitação mitral.
Chegou-se à conclusão que o tratamento cirúrgico em tempo adequado associado a
um bom acompanhamento clínico atualmente oferece melhor qualidade e expectativa
de vida em longo prazo. Por outro lado, pacientes que não se submetem a intervenção
cirúrgica, evoluem com uma pior qualidade de vida associada a internações
frequentes, na maioria das vezes relacionadas às infecções, como pneumonias de
repetição.
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Resumo:
MAFM; 78 anos; F; atendimento emergencial em 17/09/2011. Dor abdominal
progressiva global há 1 dia, sem vômitos ou febre. MEG, sinais de choque, abdome
globoso, dor difusa á palpação e DB +, RHA ausentes. Antecedente s de tratamento
clínico para DRGE (hérnia hiatal volumosa), úlcera gástrica e duodenal com H. pylori,
doença diverticular de cólons (mais localizada em cólon E) e HAS em
acompanhamento. Em uso de IBP e hipotensores. Após medidas iniciais de tratamento
do choque, realizou Rx de tórax/abdome e TC sem contraste: pneumoperitôneo,
distensão de alças e discreta presença de líquido livre peritoneal. Submetida á
laparotomia mediana: peritonite purulenta com microperfuração de divertículo a 2 m
do ângulo duodeno jejunal; múltiplos divertículos de delgado em toda extensão, sendo
os maiores com 3 cm. Ressecção de 10 cm de delgado com anastomose término
terminal. Boa evolução e pequena supuração de parede abdominal. AP: diverticulite de
delgado. Diagnóstico de hérnia incisional de 18 cm submetida á hernioplastia em
13/07/2012. Discussão: A doença diverticular de delgado varia de 0,1% a 1,5% em
séries de necropsias, geralmente com múltiplos divertículos e diminuem em
frequência do jejuno proximal ao íleo terminal. A anatomia comum de
desenvolvimento de divertículos coincide com áreas de entrada dos vasos nas alças
através do mesentério (jejuno com artérias mais calibrosas), justificando as
hemorragias em maior frequência. Em 30% são associados a divertículos no duodeno e
cólons. Complicações (presentes em até 15% dos casos) incluem obstrução intestinal,
hemorragia, inflamação, perfuração e síndrome da alça cega. Doença diverticular
assintomática não deve ser tratada, embora alguns autores defendam intervenção
para casos com grandes divertículos e “loops” de alças diliatadas. Abdome agudo por
diverticulite/perfuração deve ser tratado com enterectomia segmentar e anastomose
primária, enquanto hemorragias devem ser investigadas e tratadas segundo
protocolos para HDB.
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Resumo:
A diverticulite cecal é uma condição raramente observada no ocidente, onde
predominam os casos de inflamação de um divertículo solitário próximo à válvula
ileocecal. O divertículo é considerado do tipo verdadeiro, pois envolve todas as
camadas da parede intestinal e o processo inflamatório é desencadeado por um fator
obstrutivo. Geralmente acomete pacientes dos 40 aos 50 anos de idade sem
predomínio quanto ao sexo. A maioria dos casos é diagnosticada como apendicite
aguda, pois o quadro clínico caracteriza-se por dor e massa palpável na fossa ilíaca
direita associadas à febre, náuseas, vômitos, anorexia e leucocitose. A confusão
diagnóstica da massa inflamatória com neoplasia ocorre mesmo com a realização de
exames de diagnóstico por imagem e pode persistir no intraoperatório. A literatura
estima a ocorrência de perfuração em 20%. A conduta baseia-se na fase de evolução
da diverticulite e nas condições clínicas do paciente. Relato do caso: DCB, masculino,
74 a, queixava-se de dor na fossa ilíaca direita há três dias com início insidioso e piora
progressiva, acompanhada de náuseas e vômitos. Negava febre e alterações do hábito
intestinal. Ao exame físico encontrava-se afebril e taquicárdico, com dor à palpação da
fossa ilíaca direita e sinais de irritação peritoneal. Entre os exames destacavam-se
leucocitose (31400) e PCR de 368. A tomografia computadorizada observou apêndice
cecal sem anormalidades e demonstrou na topografia do colo ascendente uma
saculação da alça colônica com paredes espessas, medindo 5,5 x 5,0 cm, associada à
densificação da gordura adjacente. Frente a esse achado e à piora clínica do paciente,
foi indicada laparotomia exploradora que identificou massa cecal arredondada com
características inflamatórias e perfuração bloqueada. Foi realizada hemicolectomia
direita com anastomose primária. Apresentou boa evolução pós-operatória. O exame
anatomopatológico confirmou o diagnóstico de divertículo único verdadeiro do ceco
com diverticulite aguda necrosante e perfuração. Apesar de incomum no nosso meio, a
diverticulite cecal é uma hipótese válida no diagnóstico diferencial dos pacientes com
abdome agudo e dor na fossa ilíaca direita.O seu reconhecimento oportuno permite o
estabelecimento de conduta terapêutica adequada e pode evitar a ocorrência de
complicações.
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Resumo:
Objetivo: Relato de caso de paciente com diverticulite de sigmoide com complicação
rara e sugestão de tratamento. Método: VAAD,56 anos,com queixa de dor em FIE e
diarréia há 35 dias. Negava febre ou qualquer outro sintoma. Realizou, em outro
serviço USG-TV e sem alterações; colonoscopia : hemorroidas de 2º grau e divertículos
de colon esquerdo. Foi medicada com AINES. Trinta dias após evolui com piora da dor ,
eritema, edema da FIE, associado a febre (38ºC); sem outros sintomas. Foi realizado
USG-abdominal evidenciando lesão expansiva região pélvica sugestiva de abscesso.
RNM de abdome total: doença diverticular do cólon sigmoide associado a abscessos
adjacentes e na parede abdominal. O tratamento foi a drenagem aberta (3 cm) do
abscesso e colocação de dreno de Penrose; curativo oclusivo e antibióticoretapia.
Resultado: No pós-operatório o paciente apresentou vômitos sendo tratado com
sintomáticos, tendo alta hopitalar no 5º PO. Controle ambulatorial no 45º PO com
minima drenagem purulenta e de gases na área drenada. Solicitados exames para
realização de colectomia eletiva, porém, a paciente não retornou. Discussão: A
diverticulite de sigmoide é uma condição que varia de leve inflamação a risco de vida,
com perfuração do cólon. Os antibióticos de amplo espectro são geralmente eficazes
em formas leves da doença, enquanto a cirurgia é indicada em casos de múltiplas
recorrências ou doença complicada.Com base em dados recentes, a indicação cirurgica
após 2 crises devem ser abandonados em favor de uma abordagem mais
individualizada. A cirurgia laparoscópica está progressivamente mais indicada no
tratamento cirúrgico da diverticulite de sigmoide. Conclusão: O caso não se enquadra
nas propostas para complicações, porém se aproxima da classificação de Hinchey
modificada por Kaiser.

Código:20873
Título:DIVERTICULO DE MECKEL - TRATAMENTO LAPAROSCÓPICO.
Modalidade: Pôster
Autores: Monica Mazzurana; João Paulo Beraldo; Guines Antunes Alvarez; Carolina Franco;
Flavia Tarcha; Nathalia Salione;

Resumo:
Introdução: O Divertículo de Meckel (DM) ocorre em aproximadamente 2% da
população e é a anomalia congênita mais comum do aparelho digestivo, a qual resulta
do fechamento incompleto do ducto onfalomesentérico durante a gestação e se
localiza na borda anti-mesentérica do íleo, geralmente a cerca de 100cm da válvula
ileocecal. É geralmente assintomático e o diagnóstico pode ser difícil, especialmente
em pacientes adultos, onde muitas vezes é realizado durante o intra-operatório.
Estudos mostram que complicações ocorrem em cerca de 4% dos casos, dentre elas
obstrução, diverticulite, hemorragia, intussuscepção e perfuração. A inflamação deste
divertículo pode causar uma periapendicite e ser confundida com quadro inicial de
apendicite aguda pela sua história clínica e exame físico, sendo importante ser
considerada uma causa de abdome agudo inflamatório. Relato de Caso: Paciente
masculino, 17 anos, queixava-se de dor abdominal tipo cólica principalmente na FID
associada à anorexia. A radiografia de abdome mostrava alguns níveis hidro-aéreos e o
leucograma discretamente aumentado. O ultrassom de abdome sugeriu apendicite
aguda. O paciente foi submetido à videolaparoscopia devido a rotina do serviço e no
transoperatório evidenciou-se apêndice cecal normal e distensão de alças. Durante o
inventário da cavidade diagnosticou-se uma diverticulite de Meckel que foi tratada por
laparoscopia. Discussão: Apesar da disponibilidade e do grande uso de modernas
técnicas por imagem, o diagnóstico pré-operatório do DM é, muitas vezes, difícil de
estabelecer. Isso porque os sinais e sintomas mimetizam doenças do dia a dia,
apresentando-se desde um quadro clínico silencioso, como nas hemorragias crônicas,
a quadros de abdome agudo. A ressecção laparoscópica do DM sintomático está
claramente indicada e mostrou-se segura e eficaz.
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Resumo:
Os divertículos duodenais são achados relativamente frequentes nos estudos
radiológicos ou endoscópicos. Dois terços dos casos se localizam na 2ª porção do
duodeno próximo da papila maior e, apenas 10% dos casos ocorrem na 4ª porção
duodenal. Na maioria das vezes são pequenos e a presença de divertículo com grandes
dimensões na quarta porção duodenal é achado excepcional. Objetivo: Relatar caso de
divertículo de grandes dimensões localizado na 4ª porção duodenal. Relato do caso:
Mulher, 78 anos, procurou atendimento queixando-se de pirose, dor retroesternal
cíclica, episódios de disfagia paradoxal e odinofagia ocasional que melhorava como o
uso de bloqueadores de bomba de prótons e antiácidos. Trazia endoscopia digestiva
realizada há 6 anos que mostrava presença de hérnia hiatal associada à esofagite de
refluxo e gastrite aguda erosiva com teste de uréase negativo. Como antecedentes
apresentava diabetes mellitus insulino dependente, dislipidemia e 2 revascularizações
após infarto agudo do miocárdio há 10 anos. Fazia uso regular de aspirina,
sinvastatina, losartana e glibenclamida. Com suspeita clínica de DRGE foi submetida à
EDA que além de confirmar a presença de hérnia hiatal por deslizamento associada a
esofagite erosiva mostrava presença de óstio diverticular localizado na terceira porção
do duodeno. A radiografia contrastada de esôfago estômago e duodeno (EED),
confirmou a presença de divertículo isolado, com 6 cm de diâmetro localizado na
porção superior da 3ª porção do duodeno. O EED também mostrou hérnia hiatal de
média proporção associada a refluxo gastro-esofágico. Após tratamento, introdução de
esomeprazol em dose plena associado a dromperidona e medidas higieno-dietéticas,
tornou-se assintomática após 30 dias. Em virtude do alto risco cirúrgico optou-se pela
observação clínica do divertículo duodenal. Conclusão: Divertículos isolados localizados
na 3ª porção do duodeno de grandes dimensões são achados pouco frequentes na
literatura.

Código:20850
Título:DOENÇA CÍSTICA DA VIA BILIAR (TIPO I B – TODANI)- RELATO DE CASO
Modalidade: Pôster
Autores: José Francisco de Mattos Farah; Marcella Monique Castanho Barros Haddad; Carlos
Armando Ribeiro dos Santos; Bruno Yuki Yoshida; Adriano Corona Branco; Evandro José
Miranda do Espírito Santo; Sandra Lúcia Loddi Peres;

Resumo:
Introdução: Os cistos de colédoco, alteração anatômica rara, sendo mais comumente
encontrada em pacientes pediátricos. Sua etiologia sugere alteração congênita.
Existem várias hipóteses, entre elas a da anomalia na desembocadura do colédoco. O
risco de transformação maligna desta doença aumenta com a idade, chegando a 14,5%
acima dos 20 anos, o que justifica a obrigatoriedade da conduta cirúrgica. Objetivos:
Relatar o caso de uma paciente, sexo feminino, 18 anos, a qual recebeu diagnóstico e
tratamento de lesão cística em colédoco, tipo I-b da classificação de Alonso Lej e
Todani; apresentando faixa etária atípica, quadro clínico inespecífico, sem sintomas
clássicos de obstrução da via biliar. A maior dificuldade foi para o diagnóstico, tendo
em vista que os exames laboratoriais e USG não apontavam alterações, sendo
realizada colangio RM, notando tal lesão e abordagem por via laparoscópica. Método:
Acompanhamento clínico da paciente, revisão do prontuário, além do registro
detalhado do procedimento cirúrgico. Resultados: Após conclusão do diagnóstico, a
conduta cirúrgica para exérese foi obrigatória. Através da Videolaparoscopia, foi
realizada ressecção completa do cisto e reconstrução biliar em Y Roux, além de
colecistectomia tática. Permaneceu com dreno por alguns dias, devido anastomose de
altíssimo risco para fistulizar, porém evoluiu bem, sem intercorrências, recebendo alta
no 5º dia de pós-operatório. Conclusão: Tendo em vista que a literatura indica
necessidade de abordagem cirúrgica pelo risco futuro de complicações biliares e
malignização do cisto, reforça-se a eficácia da abordagem por via videolaparoscópica, a
qual demonstrou ter sido ótima opção terapêutica, além da paciente evoluir de forma
satisfatória, com menor tempo de internação e dor no pós-operatório, em relação a
exploração laparotômica.
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Resumo:
Introdução: A Doença de Castleman (DC) é um distúrbio linfo-proliferativo raro, sem
etiologia bem definida. Costuma envolver linfonodos mediastinais..Pode se apresentar
na cabeça e no pescoço como uma adenopatia de etiologia desconhecida. Raramente
acomete o abdomen. A maioria dos pacientes apresenta sintomas sistêmico, como:
febre, sudorese noturna, fadiga crônica, anemia e emagrecimento, disfunção hepática
e renal. O diagnóstico é dado por biópsia e estudo imuno-histoquímico. Obejetivo:
relatar caso de apresentação rara para DC com apresentação clinica grave.Relato de
caso: RJS, 23 anos, masculino, há 3 anos com dor periumbilical, tipo colica. piora no
último ano quando começou a apresentar hiporexia e diarreia. Há um mes
alimentando-se de líquidos.Perda ponderal (10 kg) o que motivou o atendimento
médico em outro serviço sem diagnostico (exame fisico, laboratoriais e colonoscopia
NORMAIS). Na admissao apresentava-se em MEG, PA inaldível. Glasgow 7. optado por
IOT. Exames: Hb 16,8 Leucocitos 24700 desvio até mielócitos. INR 1,55 K 3,2 Na 128 Cr
5,0 U 215 TGO 41 TGP 24 CPK 642 CKMB 84 iniciado tratamento para
sepse. sorologias para HIV, leptospirose sifilis, hepatites, herpes negativas Tc abdome
distensão das alças intestinais com formação de nível hidro aereo sem fator obstrutivo.
multiplos linfonodos aumentados em toda raiz mesenterial. Submetido a laparotomia
exploradora. achado intraoperatório: grande quantidade de linfonodos, aumentados,
com consistencia fibroelastica por todo o meso. realizada biopsia de
linfonodo.Anatomo patologica confirmado por imunohistoquimica: hiperplasia linfoide
atipíca, com intensa plasmocitose. doença de castleman. evoluiu com melhora do
quadro. alta médica após 19 dias. Encaminhado para oncologia. Conclusão: o relato diz
respeito a apresentação pouco típica para a DC, com exuberancia de sintomas, fazendo
diagnóstico diferencial com patologias infecciosas, sendo necessaria a biópsia para
conclusão diagnóstica.
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Resumo:
Introdução: A Doença de Crohn (DC) caracteriza-se por uma inflamação transmural em
qualquer parte do TGI. A estimativa na cidade de São Paulo demonstra uma
prevalência 14,8 casos por 100:000 habitantes. As fístulas perianais são manifestações
freqüentes da doença podendo resultar em morbidade significativa. Mulheres com DC
quiescente têm a mesma fertilidade da população geral, enquanto mulheres com DC
em atividade tem fertilidade reduzida. Durante a gestação algumas drogas podem ser
utilizadas com segurança como a Sulfassalazina e Corticosteróides, enquanto o
Infliximab e Adalimumab não foram avaliados quanto a sua segurança na gestação. No
entanto, de acordo com o FDA são considerados categoria B, ou seja, não
documentada toxicidade em humanos. Relato de caso: Paciente feminina, 25 anos,
desnutrida, sabidamente portadora de DC e grávida, chegou ao pronto socorro com
doença perianal grave e sinais de sepse. Foi prontamente submetida ao tratamento
cirúrgico com drenagem ampla dos abscessos e antibioticoterapia potente.
Posteriormente, fez o ultrassom que confirmou a gestação gemelar de 10 semanas.
Teve boa resposta clínica ao tratamento com cicatrização de todas as feridas perianais,
mas na 29 semana de gestação apresentou óbito fetal. Discussão: A drenagem
cirúrgica ampla das lesões perianais é imperativa e essencial para boa evolução de
pacientes com sepse por Crohn perianal. E, apesar de alguns autores relatarem o uso
de anticorpos monoclonais no tratamento de gestantes, ainda precisamos discutir
sobre esses casos, onde o tratamento da mãe é primordial, mas acaba acarretando um
desfecho indesejável.
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Resumo:
A doença de Whipple (DW) é uma infecção rara, com manifestações sistêmicas graves,
associada ao micro-organismo Tropheryma whipplei. Atualmente a DW é
classicamente caracterizada pela identificação histológica de macrófagos corados
positivamente pelo ácido periódico de Schiff (PAS+) em biópsias do intestino delgado,
mais precisamente na mucosa do duodeno. Apesar de ser conhecida como a principal
causa bacteriana de má absorção intestinal crônica, a DW tem uma incidência
estimada inferior a 1/1.000.000. Há cerca de 1500 casos descritos na literatura. A
seguir apresentamos a descrição de um paciente com Doença de Whipple atendido em
nossa instituição: <br>Paciente de 34 anos, sexo masculino, branco, casado, admitido
no Pronto-Socorro do Hospital São Camilo-Santana com queixa de diarréia persistente
há 10 dias da admissão. <br>Refere que as fezes tinham aspecto liquido e enegrecido.
Apresentava cerca de 5 a 7 episódios de evacuações diárias. Evoluiu também com dor
epigástrica em cólicas de forte intensidade. Teve perda de peso de aproximadamente
7kg durante o último mês e consequente fraqueza. Como fator associado, tem
antecedente de artrite reumatóide em tratamento com corticóide e cloroquina.
<br>Exames laboratoriais revelaram leucocitose, ausência de anemia, provas
reumatológicas normais e albumina diminuída. Colonoscopia e endoscopia normais.
<br>Tomografia de abdome revelou um edema de delgado, associado a
linfonodomegalia mesenterial e retroperitoneal. O paciente foi submetido a uma
laparotomia que mostrou um grande edema linfático do intestino delgado, com
infiltração do mesentério. <br>Após análise laboratorial as lâminas revelaram infiltrado
gorduroso em linfonodos, sugerindo padrão característico de doença de Whipple.
Identificados macrófagos com bacilos Gram+, PAS+ . <br>Com o diagnóstico revelado o
paciente iniciou tratamento com ceftriaxona endo venosa, com melhora dos sintomas
e recuperação de peso. Recebeu alta com sulfametoxazol/trimetoprim para concluir
tratamento domiciliar. <br>A maioria dos sintomas e manifestações clínicas
apresentados pelo paciente correspondem ao quadro clínico típico de WD descritos na
literatura. A principal diferença na seqüência do diagnóstico foi a necessidade de
biópsia do linfonodos.
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Resumo:
Embora a derivação jejuno-ileal tenha sido abandonada na década de 80.
Recentemente, este procedimento vem sendo realizado em nosso meio, mesmo
contrariando a resolução 1942/2010 do CFM. Portanto, um contigente de pacientes
submetidos a este tipo de cirurgia se encontra sujeito a desenvolver as complicações
que determinaram seu abandono no passado, principalmente o desenvolvimento de
hepatopatia. Os autores apresentam 4 pacientes operados por derivação jejuno ileal
em serviços distintos com resultados insatisfatórios que motivaram a reversão do
procedimento. Os pacientes foram avaliados laboratorialmente antes do
procedimento e durante a cirurgia de reversão foram realizadas avaliação
macroscópica do fígado e biopsias hepáticas. Chama a atenção dos autores o fato que
embora a esteatose estivesse presente em todas as biopsias hepáticas realizadas, em
apenas um paciente havia alteração significativa na dosagem de enzimas hepáticas.
Logo os autores sugerem que o medico responsável pelo seguimento de paciente
submetido a derivação jejuno ileal deva associar a biopsia hepática
independentemente do nível sérico das enzimas hepáticas para avaliar o grau de
acometimento hepático a longo prazo.
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Resumo:
Várias técnicas operatórias foram idealizadas com o intuito de redução de peso e
mostraram-se eficazes no tratamento do Diabetes Mellitus tipo 2. Alterações da
configuração anatômica do trato digestório ocasionam a liberação de hormônios
incretínicos que aumentam a secreção de insulina e melhoram o metabolismo dos
carboidratos. Alguns procedimentos operatórios bariátricos abreviam o percurso até o
íleo terminal, permitindo que alimentos não totalmente digeridos alcancem as porções
distais do intestino delgado, estimulando a liberação do hormônio similar ao glucagon
tipo 1 nas células êntero-endócrinas do tipo L. Este fato ocorre quando se realiza a
interposição de um segmento do íleo terminal no jejuno proximal, técnica denominada
de Interposição Ileal. O objetivo do estudo foi avaliar efeitos morfológicos da
interposição ileal isolada no pâncreas endócrino. Vinte e cinco ratos machos normais
da linhagem Wistar foram distribuídos no Grupo Interposição Ileal Isolada, submetidos
à interposição isolada de um segmento ileal no jejuno proximal, e no Grupo Sham,
sujeitos à operação simulada. Todos os animais foram acompanhados até a 8ª semana
de pós-operatório quando foram submetidos à eutanásia. Foram efetuadas a medida
do tecido pancreático e das ilhotas de Langerhans e contadas as células beta das
ilhotas, marcadas por imunohistoquímica. Não foi observada diferença estatística
entre os dois grupos em relação à área total de ilhotas de Langerhans pela área de
pâncreas examinado (p=0,37), à densidade de células beta nas ilhotas ao comparar-se
a relação do número de células beta pela área total medida das ilhotas (p=0,18), à
relação do número de células beta pela área total medida de pâncreas (p=0,47), à
relação do número total de células das ilhotas pela área total medida de pâncreas
(p=0,49). A partir desse estudo, conclui-se que a técnica, em 8 semanas, em ratos da
linhagem Wistar e em situações de normalidade não induz alterações na morfologia do
pâncreas endócrino.
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Resumo:
O esfíncter esofagiano inferior hipertensivo compreende um defeito exclusivo do
esfíncter inferior do esôfago (EIE), no qual a pressão de repouso se encontra elevada,
com valores acima de 45 mmHg, porém com relaxamento completo em resposta a
deglutição de água. Tivemos a oportunidade de atender duas pacientes com esta
doença e, considerando a raridade da afecção, julgamos oportuna a apresentação das
mesmas. Caso n° 1: feminina, 62 anos, refere disfagia para sólidos há 5 anos. EF
normal. Sorologia negativa para doença de Chagas. Esofagograma: esôfago de calibre
normal. Endoscopia confirmou o achado radiológico. Manometria esofágica (ME): ESE
= 40,6 mmHg, EIE= 82,2 mmHg, peristaltismo normal. Tratamento: cardiomiotomia
associada a fundoplicatura anterior (Heller-Pinotti), por via laparotômica. Evolução:
remissão da disfagia. ME: ESE= 53 mmHg, EIE= 28,9 mmHg, peristaltismo normal. Caso
n° 2: feminina, 42 anos, refere disfagia para sólidos há 6 meses. Exame físico: nada
digno de nota. Sorologia negativa para doença de Chagas. Esofagograma normal.
Endoscopia: relevo mucoso apresenta 5 estrias. ME: ESE= 75,5 mmHg, EIE= 48,5
mmHg, peristaltismo normal. Tratamento: semelhante ao da paciente anterior.
Evolução: remissão da disfagia. ME: ESE= 81 mmHg, EIE= 22,8 mmHg, peristaltismo
normal. A operação de Heller-Pinotti resultou em diminuição da pressão no EIE e
remissão da disfagia. A queda da pressão no EIE constitui fator de bom prognóstico no
tratamento desta afecção. Os autores concluem que a cirurgia de Heller-Pinotti é uma
excelente opção para o tratamento do esfíncter esofagiano inferior hipertensivo.
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Resumo:
O trauma é caracterizado por um desequilíbrio fisiológico desencadeado por uma troca
de energia entre os tecidos e o meio. Sabe-se atualmente que houve uma diminuição
da mortalidade referente aos pacientes que chegam ao serviço intra hospitalar.Vale
ressaltar que a região acometida no trauma e sua gravidade está estritamente
relacionada ao mecanismo de trauma. Por isso é importante reconhecer a etiologia,
pois com ela bem definida tanto o atendimento pré-hospitalar como pós, terão uma
visão geral do acidente e pode não somente dar suporte no momento do acidente
como também presumir as possíveis consequências futuras ao paciente
traumatizado.Metodologia e Discussão Foram avaliados vítimas de causas externas,
pertencentes ao Corpo de Bombeiro. Os casos de interesse para a inclusão no estudo
consistiram apenas nas vítimas de trauma atendidas em vias,onde tenham sofrido
acidentes de trânsito, atropelamento.Os dados foram colhidos no Centro de
Operações do Corpo de Bombeiro do estado de São Paulo,durante o período do ano de
2009 e 2010. Analisamos vários dados e o resultado obtido foi: 8022 vítimas fatais em
2009 e 5612 vítimas fatais em 2010 que foram atendidas no Estado de São
Paulo.Análise de dados:Nos anos de 2009 e 2010 foram salvas, respectivamente,
17.976 e 18.688 vítimas de atropelamento pelo Corpo de bombeiros. . Já no ano de
2010, houve um aumento dessas vítimas fatais para 565 casos representando um
aumento de 21% do ano de 2009 para 2010. Concluímos que ainda existem falhas no
centro regulador como: falta de comunicação durante a liberação de viaturas, pois
existem situações em que para uma mesma ocorrência são liberadas. Podemos
concluir que o índice de liberação do Águia se elevou pois houve um maior
investimento no mesmo, aumentando a quantidade da viatura; além da maior
divulgação do número 193.Já USA diminuiu devido ao fato do aumento da participação
do SAMU com o seu suporte avançado e também pelo aumento da liberação do Águia.
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Resumo:
A estenose cáustica de esôfago é consequência da necrose de liquefação por
saponificação do contato do álcali com membrana celular, que leva a uma intensa
reação cicatricial, podendo evoluir para estenose, em de 10% a 33% dos casos
registrados na literatura. O diagnóstico e o tratamento das lesões ainda continuam
controversos, porém de maneira geral os objetivos da terapia no tratamento das
estenoses esofágicas são o alívio da disfagia e a prevenção da recorrência das
estenoses. Os métodos atuais de tratamento consistem na intervenção cirúrgica,
dilatações esofágicas e o uso de próteses metálicas, sendo que os tratamentos
conservadores, sem dúvida, têm diminuído as indicações de tratamento cirúrgico.
Paciente do sexo feminino, 26 anos e branca, com antecedente de ingestão acidental
de soda cáustica aos dois anos de idade. Realizou tratamento endoscópico desde
então. Foi optado pela internação para tratamento cirúrgico, pelo alto risco de
perfuração nas dilatações endoscópicas. A cirurgia realizada foi a esofagocoloplastia,
com jejunostomia. Paciente evoluiu bem,sem intercorrências, tendo recebido alta
hospitalar e seguimento ambulatorial com progressiva melhora do quadro clínico
apresentado anteriormente. A soda cáustica é utilizado para produção de sabão e
como produto te limpeza, sendo facilmente obtido pelo público. Devido aos graves
danos que pode causar a saúde deveria ter seu uso restrito Tem-se percebido que as
dilatações endoscópicas são o melhor tratamento para estenose esofágica, tendo
como inconvenientes a necessidade de múltiplas endoscopias digestivas altas e o risco
do aparecimento de neoplasia de esôfago ao longo dos anos. A esofagocoloplastia
apresenta bons resultados, porém é uma cirurgia mutilante com altos níveis de
complicações. Sua indicação deve ficar restrita a neoplasia de esôfago ou
intratabilidade endoscópica.
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Resumo:
A esplenectomia é um recurso terapêutico empregado com bons resultados nos
portadores de esferocitose hereditária, sendo praticada principalmente em crianças e
algumas vezes em adultos jovens visando o controle da anemia hemolítica e suas
complicações. Excepcionalmente doentes com formas leve podem ter um diagnóstico
tardio e necessitarem de tratamento cirúrgico como no caso aqui relatado. A literatura
tem citado uma possível maior frequência de casos de sepse fatal pós-esplenectomia
nos pacientes com esferocitose hereditária, mesmo quando adequadamente
vacinados. Esse fato deve ser considerado na orientação pré e pós-operatória desses
doentes. Excepcionalmente doentes com formas leve podem ter um diagnóstico tardio
e necessitarem de tratamento cirúrgico como no caso aqui relatado. <br>Relato do
caso: AFS, feminina, 53 anos fora diagnosticada como portadora de forma leve da
esferocitose hereditária há cinco anos. Apresentava sintomas discretos e alterações
laboratoriais compatíveis com anemia desde sua adolescência. Durante o
acompanhamento no serviço de Hematologia constatou-se ser portadora de sintomas
relacionados não só à anemia, mas também à esplenomegalia volumosa e à colelitíase.
A tomografia computadorizada abdominal demonstrou acentuada esplenomegalia
homogênea (índice esplênico: 2480). Assim, foi indicada colecistectomia e
esplenectomia. Após a imunização pré-operatória, os procedimentos foram realizados
por laparotomia, e a doente evoluiu sem intercorrências. Observou-se correção da
anemia e melhora dos sintomas no pós-operatório.
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Resumo:
O aneurisma esplênico é raro, entretanto é o aneurisma visceral mais comum
representando cerca de 60% dos casos, quando se exclui a aorta. Mais comum no sexo
feminino, estando associado com hipertensão portal, gestação e fibrodisplasia arterial
sistêmica, entre outros. Sua complicação principal é a ruptura intraperitoneal. O
diagnóstico por ser feito por radiografia de abdômen, ultrassonografia, tomografia e
ressonância magnética. O tratamento pode ser endovascular, aneurismectomia e
esplenectomia. Paciente de 38 anos, assintomática, há dois anos em investigação de
epigastralgia realizou USG que evidenciou aneurisma de artéria esplênica e fígado
cirrótico, antes de ser encaminhada para nosso serviço paciente engravidou. No
momento da avaliação com 33 2/7 semanas. Ex-etilista por 12 anos. Realizou
tomografia que evidenciou artéria esplênica tortuosa, apresentando duas dilatações
aneurismáticas saculares, uma em seu segmento proximal medindo 4,3 x 4,0 cm e
outra em segmento médio/distal medindo 2,3 x 1,9 cm. Notam-se ainda, pelo menos
outras três dilatações aneurismáticas saculares medindo entre 1,2 e 1,6 nos ramos
subsegmentares justa-hilares deste vaso. Realizou USG obstétrico com feto único, com
idade gestacional média, estimada pela biometria fetal, de 32 semanas e 2 dias
(variação de 23 dias). Peso estimado de 2096 gramas. Realizado parto cesárea e
esplenectomia, no mesmo tempo cirúrgico, após o tratamento com corticoide por 2
dias para maturação pulmonar fetal. Mãe e filho apresentaram boa evolução
recebendo alta hospitalar. Relatamos o presente caso devido à raridade, e para alertar
da necessidade do tratamento antes da gestação sempre que o diagnóstico for
realizado, ao contrário do ocorrido com essa paciente que apresentava diagnóstico há
dois anos sem tratamento adequado.
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Resumo:
INTRODUÇÃO Estenose congênita de cólon ascendente é uma causa rara de obstrução
intestinal. A incidência é de 1:40.000 nascidos vivos e os sítios mais comuns de
acometimento são o cólon transverso e o ascendente. Os sintomas podem se
apresentar desde o nascimento, como distensão abdominal, vômitos e constipação
com períodos de remissão, mas como não são específicos podem dificultar o
diagnóstico que deve ser feito através de enema opaco, com bário. O tratamento
consiste em ressecção da zona estenótica e anastomose término-terminal e a
laparoscopia pode ser uma alternativa. O objetivo é relatar um caso de estenose de
cólon ascendente em um recém-nascido no Hospital Estadual de Diadema – SP.
METODOLOGIA CASO: T.B.O.L.S., feminino, pré-termo, parto cesárea, sem patologias
associadas. Duas semanas após o nascimento evoluiu com dificuldade de aceitação da
progressão da dieta via oral, acompanhado de vômitos e distensão abdominal, apesar
de evacuações presentes. Iniciado tratamento clínico com jejum e sonda nasogástrica
para drenagem. Investigação diagnóstica por RX de abdome que não mostrou
alteração anatômica e enema opaco com passagem do contraste até cólon transverso,
com lentidão do trânsito intestinal. Com a melhora do quadro clínico tentou-se
reiniciar dieta via oral, sem sucesso e retorno da sintomatologia. Repetido enema
opaco que mostrou imagem em forma de funil no início do cólon ascendente (fig. 1 e
2). Realizado laparotomia exploradora com achado intra-operatório de estenose de
cólon ascendente há 5 cm do ceco (fig. 3 e 4) e realizado ressecção da zona estenótica
e anastomose término-terminal. Boa evolução pós-operatória, realimentação no
sétimo dia pós-operatório e alta cirúrgica no décimo. DISCUSSÃO A estenose de cólon
direito é rara, não é frequente causa de obstrução intestinal no recém-nascido e
algumas vezes tem início tardio. Os sintomas são inespecíficos e o diagnóstico pode ser
dificultado devido os períodos de remissão dos sintomas e exame radiográfico
realizado com técnica inadequada. Com diagnóstico confirmado, o tratamento
cirúrgico se mostra adequado, com anastomose término-terminal. CONCLUSÃO A
estenose de cólon direito não é comum e tem possibilidade de tratamento cirúrgico
com bom resultado.
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Resumo:
Introdução:Ferimento penetrante de veia cava continua sendo um desafio para os cirurgiões,
sendo sua freqüência estimada em 10% dos ferimentos por arma de fogo.Objetivo: Relatar
caso de ferimento por arma de fogo abdominal com lesão de veia cava, parede gástrica e
cabeça pancreática, sendo realizada ligadura de veia cava, evoluindo com fístula pancreática
de alto débito. Caso: T.A.S.C, feminino, 26 anos, vítima de ferimento por arma de fogo com
orifício de entrada em mesogastro e saída em região lombar, na admissão apresentando-se
com vias aéreas pérveas, murmúrio vesicular presente bilateralmente, freqüência respiratória:
14 i.p.m., Saturação de O2: 96% em ar ambiente, pressão arterial: 116x70, Freqüência
cardíaca: 60, glasgow 15, abdome doloroso a palpação difusa, descompressão brusca negativa.
Indicada laparotomia exploradora, evidenciado moderada quantidade de sangue na cavidade,
perfuração de estômago transfixante próximo a região do piloro de 3 cm, sendo realizada
sutura primária, lesão de veia cava infra-renal de mais de 75% da circunferência, sendo
realizada ligadura da cava justa-renal, lesão da veia gonadal D, sendo realizada ligadura,
perfuração em cabeça do pâncreas de 2 cm, sendo realizada cauterização e drenagem da
cavidade. Houve grande perda de sangue durante o ato operatório com transfusão de 4
concentrados de hemácias. Paciente evoluiu sob cuidados de UTI, em IOT e VM, com
estabilidade hemodinâmica, apresentando edema importante de membros inferiores e
rabdomiólise sem insuficiência renal. Houve melhora do edema com posição de
Trendelemburg e uso de heparina, sem necessidade de realização de fasciotomia. Paciente foi
extubada, apresentando melhora clínica, porém a partir do 10º PO evoluiu com fístula
pancreática de alto débito, sendo realizado tratamento conservador sem melhora, realizada
CPRE que evidenciou trajeto fistuloso em ducto de Wirsung na cabeça pancreática com
realização de papilotomia, paciente evoluiu com quadro séptico apresentando coleção intraabdominal, sendo realizada nova laparotomia no 30º PO para lavagem e redrenagem da
cavidade. Houve melhora clínica, introduzido octreotide e mantido tratamento conservador
para a fístula, houve queda do débito da fistula, reintroduzida dieta oral com boa aceitação,
paciente recebeu alta no 45º PO.Discussão:Ligadura da veia cava infra-renal é uma prática
aceita no contexto de controle de danos atualmente, apesar de apresentar alta mortalidade e
morbidade.
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Resumo:
Introdução:Trauma torácico representa a principal causa de morte dentre os pacientes
traumatizados, apenas 15-20% dos ferimentos penetrantes requer realização de
toracotomia. Dentre os traumas cardíacos penetrantes o ventrículo direito é a
cavidade mais comumente lesada, a mortalidade deste tipo de trauma encontra-se em
torno de 25% dos casos.Objetivo: Relatar caso de ferimento por arma de fogo em
transição toraco-abdominal a esquerda com lesão de ventrículo direito. Caso:
M.P.A.R.,masculino, 33 anos, vítima de ferimento por arma de fogo em transição
toraco-abdominal a esquerda, no oitavo espaço intercostal, transferido ao nosso
serviço de outro hospital, chegando ao hospital após 3 horas de trauma, mantendo
estabilidade hemodinâmica o tempo todo. Na admissão apresentava-se com vias
aéreas pérveas, murmúrio vesicular presente bilateralmente, sem ruídos adventícios,
freqüência respiratória: 14 i.p.m., Saturação de O2: 97% em ar ambiente, pressão
arterial: 110x70, Freqüência cardíaca: 100, glasgow 15, abdome flácido doloroso a
palpação de epigástrio, descompressão brusca negativa. Realizados raios-x de tórax,
abdome e pelve, raio-x de tórax evidenciou pneumotórax a esquerda sendo realizada
drenagem torácica em selo d‘água com saída de ar e 100 ml de sangue. Indicada
laparotomia exploradora, evidenciado perfuração de 2 cm em diafragma
justapericardico, realizada janela cardíaca com evidencia de grande quantidade de
coágulos em pericárdio e lesão de 3 cm no ventrículo direito na base cardíaca.
Realizada esternotomia, controle da hemorragia, sutura da lesão com fio de prolene,
drenagem pleural bilateral e drenagem pericárdica, fechamento do diafragma com fio
inabsorvível em pontos separados. Paciente apresentou boa evolução no pósoperatório, com baixa drenagem pelos drenos, sacado drenos torácicos no 2º PO,
sacado dreno pericárdico no 3º PO, paciente recebeu alta hospitalar no 5º PO sem
intercorrências.Discussão:Apesar de paciente manter-se hemodinamicamente estável ,
há nesses casos de injuria por arma de fogo em transição toraco-abdominal a
necessidade de avaliação do diafragma, e nesse caso, onde havia lesão diafragmática
justapericardica a necessidade de avaliação do pericárdio e coração..Conclusão:Apesar
da estabilidade hemodinâmica há necessidade de cuidado especial em pacientes com
lesão perfurante em transição toraco-abdominal a E devido a chance de lesão
diafragmática e cardíaca.
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Resumo:
Método/Resultado: Relatamos o caso de um homem, MPAR, 34 anos, profissão
pedreiro, natural de Porto Feliz-SP, encaminhado da cidade de origem ao Hospital
Regional de Sorocaba, dia 18/09/2011 às 02:15h, vítima de ferimento penetrante por
arma branca em região tóraco abdominal mediana de aproximadamente dois
centímetros. Encontrava-se em regular estado geral, consciente e orientado,
hidratado, corado, eupneico, taquicárdico. À ausculta cardíaca com rítmo regular,
pressão arterial 110x70 mmHg, frequência cardíaca de 100 bpm, ausculta respiratória
sem alteração. Abdome flácido a palpação e doloroso difusamente, com presença de
irritação peritoneal; ruídos hidroaéreos presentes. Realizado reposição volêmica com
cristalóide, solicitado hemoglobina/hematócrito (11,5/35,1%), tipagem sanguínea e
reserva de concentrado de hemácias; indicado cirurgia. Submetido a laparotomia
exploradora, evidenciando moderada quantidade de sangue livre em cavidade e
presença de lesão de 2cm em diafragma justa pericárdica. Realizado toracotomia via
esternotomia, após abertura do pericárdio presença de grande quantidade de
coágulos e visualizado lesão em ventrículo direito de 3cm. Realizado rafia da lesão
ventricular, drenagem torácica bilateral e do mediastino. Apresentou boa evolução pós
operatório tendo sua alta hospitalar no quinto dia de internação. Conclusão: A lesão
cardíaca por ferimento penetrante é uma causa freqüente de óbito em trauma e deve
ser rapidamente diagnosticada. As poucas vítimas de ferimentos penetrantes na área
de Sauer-Murdock (ATLS), que chegam ao hospital com vida devem ser prontamente
investigadas, pois 20% a 40% destes pacientes apresentam-se inicialmente com
estabilidade hemodinâmica, e podem evoluir rapidamente para a morte por
tamponamento cardíaco ou sangramento. Referências:1-Razuk Filho A. Ferimentos
cardíacos penetrantes: análise dos fatores relacionados à mortalidade [dissertação].
São Paulo (SP): Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo; 1999. 2American College of Surgeons Committee on Trauma. Advanced Trauma Life Suppoer
Course Manual. American College of Surgeons, 3rd ed; 1997. 3- Nunes R, Higa C, Saito
E, et al. Trauma cardíaco. In: Freire E, editor. Trauma: a doença dos séculos. Rio de
Janeiro: Atheneu; 2001. p. 1395-430.
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Resumo:
A presença do fígado ectópico (FE) é uma possibilidade incomum e raramente descrita.
Estima-se que existam apenas 44 casos descritos de FE localizados na vesícula biliar. O
FE ocorre por falha no desenvolvimento e migração do broto hepático embrionário na
quarta semana de gestação e pode desenvolver-se no ligamento gastro-hepático,
glândulas adrenais, pâncreas, cavidade torácica e na vesícula biliar. Estima-se que
existam apenas 44 casos publicados de FE anexado à vesícula biliar, nenhum deles no
Brasil. A maior possibilidade do desenvolvimento de carcinoma hepatocelular torna o
reconhecimento precoce e o tratamento cirúrgico da doença a melhor opção
terapêutica. O objetivo do presente painel é apresentar um caso de FE sobre vesícula
biliar, diagnosticado durante colecistectomia laparoscópica indicada para o tratamento
de colecistite calculosa. Relato do caso: Mulher, 37 anos, internada para tratamento
eletivo de colecistite calculosa diagnosticada pelo exame ultrassonográfico. Durante a
intervenção o inventário da cavidade demonstrou presença de fragmento de tecido
com coloração avermelhada, semelhante a do tecido hepático normal, medindo 2,5 x
1,5 x 0,8 cm, firmemente aderido ao peritônio visceral da vesicular biliar sem
continuidade com o parênquima hepático principal. Optou-se pela a colecistectomia
laparoscópica com quatro portais, removendo o FE anexado em monobloco. O
espécime cirúrgico, ainda na cavidade abdominal, foi colocado no interior de um saco
coletor e removido pela cicatriz umbilical prolongada em 1,0 cm para permitir a
remoção íntegra do espécime sem abertura da vesícula. O estudo histopatológico
mostrou presença de colecistite crônica, múltiplos cálculos biliares de colesterol com
diâmetro variando entre 0,5 e 1,0 cm. Na superfície anterior da vesícula biliar
recoberta pelo peritônio visceral identificou-se tecido com aspecto microscópico
característico de tecido hepático normal, sem evidências de degeneração maligna. O
FE encontrava-se firmemente aderido a superfície externa da vesícula sem
comprometer as demais camadas da parede do órgão. A doente apresentou evolução
pós-operatória sem intercorrências recebendo alta no dia seguinte a cirurgia.
Atualmente a doente encontra-se bem seis meses após a cirurgia.
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Resumo:
Introdução: A colelitíase calculosa crônica é uma doença muito frequente, sendo a
segunda causa de indicação para tratamento cirúrgico nas patologias vistas na cirurgia
geral. Sua principal complicação é a colecistite aguda que pode evoluir com fístula.
Dentre as fístulas biliares internas, 90% são decorrentes de complicações da colelitíase
ou coledocolitíase. Objetivo: Relatar caso de colecistite aguda complicada com fístula
colecistocolônica. Material e Método: Dados relatados pela paciente, exames de
imagens e trabalhos obtidos na BIREME e PUBMED. Relato de Caso: AASC, 37 anos,
feminino, casada, branca, procedente de São Vicente, queixava-se de dor em
epigástrio há 10 dias e vômitos. Ao exame físico encontrava-se em bom estado geral,
anictérica, afebril, acianótica, corada, hidratada, contactuante e com anorexia. O
abdome era flácido, globoso, doloroso à palpação, principalmente em hemiabdome
direito, ruídos hidroaéreos presentes, descompressão brusca e Sinal de Murphy
negativos. A ausculta cardiopulmonar era normal. Realizados exames hematológico e
bioquímico, que apresentou como única alteração leucocitose discreta (12 550 /mm³).
Radiografia de abdome e tórax eram normais. Ultrassonografia abdominal, evidenciou
espessamento da parede da vesícula biliar, com cálculos em sua luz e borramento dos
planos adjacentes. Paciente foi submetida à colecistectomia convencional e no ato
operatório observou-se a presença de fístula colecistocolônica, sendo realizado
colecistectomia e ressecção do trajeto fistuloso, no colo transverso. Colangiografia
intra-operatório não mostrou cálculos ou estenose na via biliar. O exame
anatomopatológico das peças ressecadas evidenciou vesícula biliar com colecistite
crônica agudizada com focos de erosão da mucosa e o fragmento de cólon com reação
inflamatória crônica inespecífica, ulceração, e peritonite aguda fribrino-leucocitária em
organização. Paciente teve boa evolução.

Código:20704
Título:FÍSTULA COLOVESICAL DEVIDO A DOENÇA DIVERTICULAR DOS CÓLONS
Modalidade: Pôster
Autores: Pedro Martins Tavares Scianni Morais; Caio César Miranda Peixe; José Ademar
Baldim; Marcus Odilon Andrade Baldim; Natália Fioravanti Postalli; Natália Saraceni;

Resumo:
A doença diverticular dos cólons (DDC) é uma afecção adquirida, comum
principalmente entre as pessoas mais idosas. Acredita-se que tenha como etiologia
hábitos dietéticos, predisposição genética, constipação intestinal e fatores
psicológicos. Pode ter um caráter benigno de evolução e ser totalmente assintomática,
entretanto, em alguns casos, apresenta-se como moléstia de sinais e sintomas graves,
com considerável morbidade e altos índices de mortalidade. Uma de suas
complicações são as fístulas, que ocorrem em 2% a 22% dos pacientes com doença
diverticular complicada, sendo mais frequente em homens do que em mulheres. As
fístulas colovesicais correspondem a 65% dos casos. O objetivo deste trabalho é
apresentar um relato de caso de um paciente com queixas urinárias crônicas, sem
alterações nos exames do trato genitourinário e sem antecedentes de queixas
intestinais. Paciente do sexo masculino, 50 anos, leucoderma, foi avaliado pelo serviço
de urologia devido a uma infecção do trato urinário que persistia por 10 meses. Fez
uso de vários antibióticos, tendo melhora parcial da disúria, febre alta e urina com
coloração escura e fétida. Foi solicitado uretrocistografia miccional retrógrada,
urografia excretora e citoscopia, nas quais não mostravam anormalidades. Nos últimos
meses, além do quadro clínico citado acima, apresentou pneumatúria. Foi
encaminhado ao serviço de coloproctologia, solicitou-se colonoscopia, onde foi
confirmado o diagnóstico de fístula colovesical devido a uma doença diverticular dos
cólons, resultando na realização hemicolectomia esquerda e reconstrução vesical.
Conclui-se que a infecção recorrente das vias urinárias devido a fistula colovesical é um
quadro de difícil controle sem intervenção cirúrgica, necessitando de diagnostico
precoce para a resolução definitiva do quadro, evitando tratamentos desnecessários,
piora na qualidade de vida e complicações que podem levar ao óbito.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: Lesões penetrantes não-iatrogênicas no esôfago são raras e
potencialmente fatais. Causas comuns são ruptura espontânea, ingestão de corpo
estranho, trauma e malignidade. Jones et al. revisaram 450 pacientes com lesões no
esôfago. A mortalidade nas causas iatrogênicas foi de 19%, na perfuração espontânea
39% e nas traumáticas 9%. Quando o tratamento é instituído nas primeiras 24 horas, a
morte ocorre em 25% dos pacientes. Após este período, a mortalidade se eleva a 50%.
RELATO DE CASO: Paciente com dor torácica, ventilatório dependente, há 1 semana,
acompanhada de febre, em tratamento de pneumonia (ceftriaxone e clindamicina). RX
de tórax com imagem sugestiva de abscesso pulmonar com derrame pleural. A
toracocentese evidenciou líquido turvo com leucócitos de 7.360, glicose 10 mg/dL, DHL
50.130U/L, amilase 268 U/L e ph 6,56. A TC de tórax mostrou empiema pleural
bilateral maior à direita em contigüidade com esôfago. Realizou remoção de traves de
fibrina e drenagem de tórax em selo d’água. Solicitado EDA que evidenciou perfuração
de terço inferior esofágico com fístula esôfago pleural. Realizado esofagograma que
mostrou fistula para hemitorax direito; teste de azul metileno negativo. Paciente
hemodinamicamente estável, optado por tratamento conservador evoluindo
satisfatoriamente com alimentação enteral. DISCUSSÃO: As perfurações pequenas
nem sempre resultarão em mediastinite. A evolução do processo pode ser impedido
por aderências peri-esofagianas e sínfises pleuropulmonares regionais. Esta condição
permite a conduta conservadora. O tratamento conservador na perfuração do esôfago
deve ser baseado em alguns critérios: clinicamente estável sem sinais de infecção
sistêmica; perfuração recente ou tardia, cujos efeitos estejam limitados e bloqueados
ao mediastino ou loculado na cavidade pleural; perfuração diagnosticada tardiamente
com demonstração de boa tolerância pelo paciente; evolução com sintomas clínicos e
infecciosos mínimos.

Código:20392
Título:GANGRENA DE FOURNIER
Modalidade: Pôster
Autores: Romar Barbato Silveira; Fabrizia Serra; Bruna Suelen Raymundo Luz; Marcelo Soeiro
Santos; Caio César Férias Martins; Volney Marques Passos;

Resumo:
Paciente do sexo masculino, 53 anos, caminhoneiro, divorciado, deu entrada no Pronto
Socorro relatando hiperemia e edema em região genital há dois dias associado à
diarréia líquida em grande quantidade, sem sangue, muco e/ou pus, que melhorou em
um dia. Fazia uso de Captopril e relata tratamento para gonorréia há 40 anos. Ao EF:
BEG, eupnéico, hipocorado, desidratado, Tax 38°C; Abdome com manchas
eritematopapulares pruriginosas com bordos elevados, indolores e região genital
apresentando bolsa escrotal edemaciada com sinais flogísticos que infiltravam a região
perineal. Exames laboratoriais: leucocitose (19,9 mil/mm3), desvio à esquerda (bastões
= 3,6 mil/mm3), neutrofilia (14, 3 mil/mm3), com VHS e PCR aumentados (54mm na
1*h e 65,4); hiperglicemia (283 mg/dl); e alterações de uréia (65,4); A hipótese
diagnóstica foi de Gangrena de Fournier, procedendo com internação hospitalar e
antibioticoterapia empírica com Ciprofloxacino e Oxacilina. Após um dia evoluiu com
área de necrose, secreção purulenta, edema e eritema já atingindo escroto, realizada
despridamento cirúrgico e cistostomia em dois momentos (D2 e D8), sendo patologia
positivo para Staphylococcos aureus. Paciente permaneceu em internacao hospitalar
por aproximadamente 90 dias, recebendo tratamento de suporte, diagnósticado
diabetes mellitus tipo 2 e medicado com insulinoterapia, sendo realizado cirurgia
reconstrutiva. Tratando de uma afecção rara, seu diagnóstico e tratamento adequado
costumam se atrasar, fazendo com que o paciente nao tenha um bom prognostico. O
tratamento envolve a correção de possíveis distúrbios hidroeletrolíticos;
desbridamento extenso e a instituição de amplo espectro da antibioticoterapia. A
opção pela drenagem cirúrgica, que deveria ter sido imediata, foi realizada após o
segundo dia de internação devido o paciente não ter respeitado o jejum e ter
respondido satisfatoriamente no início do tratamento clínico, o que nos possibilitou
evitar os maiores riscos anestesiológicos. Durante o curso clinico diagnosticou-se
diabetes mellitus, a qual tem sido identificada como co-morbidade comum, estando
presente em 40 a 60% dos pacientes que desenvolvem Síndrome de Fournier. Assim, o
reconhecimento precoce, tratamento agressivo e imediato com o desbridamento de
toda área afetada associada à antibioticoterapia de amplo espectro com medidas de
suporte clinico intensivo são essenciais para o bom prognóstico do paciente.
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Resumo:
Introdução:Gangrena de Fournier é uma infecção polimicrobiana, causada por
bactérias anaeróbias e aerobias atuando sinergicamente, levando a uma fasciíte
necrotizante. Atinge regiões perianal, genital e perineal. É potencialmente fatal e afeta
qualquer idade e sexo. Caso clínico: WFM, 56 anos, masculino, sem comorbidades,
quadro de 15 dias de dor em região perianal, febre, queda de estado geral; observouse sinais flogísticos na região perianal, e induração do local, diagnosticando-se
abscesso perianal, realizando-se drenagem e obtendo saída de secreção purulenta,
iniciados ciprofloxacino e clindamicina endovenosos. No dia seguinte teve piora da
leucocitose, realizada debridamento limitado às pequenas áreas de necrose. No dia
seguinte a necrose aumentou e piorou o estado geral, realizado amplo debridamento
cirúrgico e desvio de trânsito intestinal a Mickulicz. Manteve curativos com
sulfadiazina de prata + rayon + papaina. Na cultura foram isolados streptococcus spp,
E. Coli, Proteus spp, e Klebsiella spp; 8 dias após o ultimo debridamento iniciou terapia
adjuvante com oxigenioterapia hiperbárica, 20 sessões, não realizou novo
debridamento, recebendo alta hospitalar após 28 dias e 1 mês depois realizou rotação
de retalho fasciocutâneo em períneo, tendo que ser reintervido 15 dias depois por
deiscência. Atualmente em programação para reconstrução do trânsito intestinal.
Conclusão:O reconhecimento precoce associado a debridamento cirúrgico, muitas
vezes em vários tempos, antibioticoterapia de amplo espectro, correção de distúrbios
hidroeletrolíticos e oxigenioterapia hiperbárica são fundamentais para o tratamento
bem sucedido. Em pacientes, com acometimento de região anal, pode haver
diminuição da mortalidade com a realização de desvio do trânsito intestinal por
colostomia. Os aspectos psicológicos e satisfatória evolução pós controle total da
infecção também envolve a reconstrução da área afetada por retalhos e enxertos,
mantendo a qualidade de vida pós cirúrgica.
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Resumo:
Tumores estromais gastrointestinais (GIST) são tumores de origem mesenquimal e
correspondem a aproximadamente 0,3% de todas as doenças malignas do trato
gastrointestinal, caracterizada por expressão imunohistoquímica para CD117 em 95%
dos casos e afetam o estômago e intestino delgado. São encontrados mais em
pacientes entre a 4 ª e 6 ª décadas de vida.Os sintomas incluem sangramento, dor,
desconforto ou uma massa abdominal, podendo ser sem sintomas. A contagem
mitótica e tamanho do tumor são os principais fatores associados à progressão da
doença e sobrevida.A.P.S.C., feminino, 35 anos, compareceu ao PS referindo
desconforto abdominal há 3 meses com piora há 2 dias. Sem outras queixas.Ao axame:
massa abdominal em região de hipocondrio esquerdo, epi e mesogastro,endurecida,
ruído hidroaéreos presentesn,normoativos. TC de Abdome identificou massa em
região esplênica.Optado por laparotomia e retirada da massa.No
intraoperatório:massa de mais ou menos 15x10 cm, peri esplênico,com parte do antro
gastrico (2cm) anglobado pela massa.Realizado secção da parte antral.Exame
antopatólogico:Tumor estromal gastrointestinal (GIST ), 15x13x7 cm, bem delimitado,
envolvendo tecido muscular liso e adiposo circunjacente,baixa atividade mitótica e
pequenas áreas de necrose tumoral. Positivo para CD117 e CD34, desmina positiva,
protína S-100 negativo.Relativamente raros, os tumores estromais do trato
gastrointestinal (GIST) compreendem constituem 1 a 5% de todos os
sarcomas.Acometem igualmente o sexo masculino e feminino.Nossa paciente englobase nos casos sem sintomas como sagramento ou dispepsia, hematêmese e melena,
relatando apenas dor e massa abdominal palpável. Era portadora de massa gigante
mas com contagem mitótica baixa, provavelmente um tumor pouco agressivo.
Segundo Valadão, et al, o tratamento padrão para pacientes com GIST não metastático
é a ressecção cirúrgica completa da lesão, pois oferece a maior chance de cura. O
tratamento com imatinib (Glivec, Novartis) é utilizado para doença metastática ou
irressecável.O conhecimento desta patologia é importante para uma melhor
abordagem em casos como o nosso, já que biopsias são desnecessaria e o tratamento
de eleição é a ressecção cirurgica com retirada total do tumor para aumentar a
sobrevida do paciente.
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Resumo:
INTRODUÇÃO Hemorragia de supra-renal ocorre em 1 a 2% das crianças nascidas sem
anomalias congênitas. O sexo masculino tem maior incidência, assim como a glândula
direita em relação à esquerda, o acometimento unilateral é mais freqüente e a forma
bilateral é a mais rara. Clinicamente pode haver anemia, choque, massa abdominal
palpável e raramente hematúria. O método diagnóstico mais eficiente é o ultra-som
(USG), que visibiliza imagem ecogênica em supra renal, bem delimitada e a maioria das
lesões são intracapsulares. O tratamento é preferencialmente expectante ao invés do
cirúrgico. RELATO DE CASO RAC, 48 dias, feminino. Admitida com quadro de distensão
abdominal, vômitos pós-prandiais e febre. Negado intercorrências materno-fetal no
período pré-natal. Nascida de parto normal com 4055g. Apresentou no período
neonatal hipoglicemia e hipotonia de MSD. Ao exame físico: descorada, circulação
colateral cutânea em abdome, massa abdominal palpável bilateral em flancos e
hipocôndrios, sendo maior a esquerda e hipotonia de MSD. A USG: visibilizou-se lesões
expansivas em supra-renais, intracapsulares, confirmando hemorragia bilateral
Laboratório: anemia e hipoalbuminemia sérica. Tratamento: antibioticoterapia,
hemotransfusão e reposição de albumina via endovenosa. Em seguida, punçãodrenagem das coleções de supra-renais , via retroperitoneal, orientada por CT. Houve
saída de secreção purulenta (150 ml a E e 45 ml a D). Posicionou-se catéteres mono J
(6 Fr a E e 7 Fr a D), intra cavidade das coleções e exteriorização dos mesmos através
da pele em região lombar homolateral. Fez-se lavagem diária dos catéteres com SF
0,9% e USG sequencial de controle e retirou-se os mesmos no sétimo dia pós
procedimento.Cultura da secreção: Staphylococcus aureus e Citologia: negativa para
células neoplásicas. DISCUSSÃO Hemorragia de supra-renal bilateral no sexo feminino
é menos freqüente. No caso relatado a paciente apresentava quadro clínico típico da
anomalia, o diagnóstico foi confirmado por meio da USG. A diferenciação com
Neuroblastoma pode ser feita por meio de RNM e exame citológico da secreção
drenada. A punção drenagem orientada por CT abreviou o tempo de tratamento e
impediu a evolução para septicemia ou necessidade de intervenção cirúrgica.
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Resumo:
A mucormicose do cólon, infecção causada por fungos da ordem Mucorales, é
enfermidade raramente descrita que cursa com elevados índices de mortalidade.
Acomete diabéticos, portadores de mielelodisplasias, usuários de drogas de
imunossupressores e, mais raramente, na síndrome da imunodeficiência adquirida
(SIDA). Objetivo: Relatar um caso de hemorragia digestiva baixa (HDB) de evolução
fatal por mucormicose cólica em portador de SIDA. Relato do caso: Homem, 66 anos,
admitido com choque hipovolêmico, decorrente de HDB, com início há 24 horas.
Acompanhantes referiam que o doente era alcoolista e usuário de drogas injetáveis, já
tendo diagnóstico de SIDA sem tratamento regular. Ao exame apresentava-se em
abdômen era distendido e doloroso à palpação profunda sem dor à descompressão
brusca. O toque retal revelava sangue vivo na luva Os exames complementares
mostravam: Hb 6,3 g/dl, leucopenia (3.600) com neutrofilia, desvio á esquerda e
linfocitopenia. Após estabilização hemodinâmica à colonoscopia revelou colite
ulcerativa difusa com sangramento ativo por todo cólon. Como não se conseguiu
controle do sangramento após reposição de cinco unidades de sangue indicou-se
colectomia total com ileorretoanastomose. Apesar dos cuidados intensivos apresentou
piora progressiva do estado geral em virtude de choque séptico evoluindo para óbito
decorrente da infecção por fungo da ordem Mucorales, identificados pela coloração de
Grocoti. Conclusão: A mucormicose cólica, apesar de rara deve ser considerada nos
portadores de SIDA que apresentem quadros graves de HDB.

Código:20723
Título:HEPATECTOMIA DE METÁSTASE DE CARCINOMA MEDULAR DE TIREÓIDE
Modalidade: Pôster
Autores: Felipe Silva Gregorut; Mauricio Alves Ribeiro; Abad Oliveira Souza Junior; Felipe
Monteiro Uerlings; Fabio Gonçalves Ferreira; Luiz Arnaldo Szutan;

Resumo:
Os cânceres de tireoide correspondem a 0,6 e 1,6% de todas as neoplasias malignas
que acometem homens e mulheres, respectivamente. O carcinoma medular da
tireóide (CMT) é uma neoplasia ainda mais rara, correspondendo a cerca de 4% de
todos os tumores da tireóide. Em 20-25% os CMT são relacionados a síndromes
endócrinas hereditárias autossômicas dominantes (NEM 2A, NEM 2B e carcinoma
medular da tireóide familiar). Os outros casos são esporádicos ou não-hereditarios O
tratamento CMT sem metástases cervicais deve ser feito com tireoidectomia total e
esvaziamento cervical seletivo, enquanto no CMT com metástases para linfonodos
cervicais além da tireoidectomia total deve-se realizar esvaziamento cervical total.
Metástases hepáticas são comuns no CMT, porém sua ressecção é incomum, uma vez
que as metástases geralmente são múltiplas. Dessa maneira, outros tipos de
tratamento podem ser realizados, dentre eles a quimioembolização, crioablação e
ablação por radiofreqüência por laparotomia ou laparoscopia, a qual se torna um
método eficiente e pouco invasivo para o paciente. Tais tratamentos são paliativos,
visando diminuir os sintomas do paciente e melhorar sua qualidade de vida. A
sobrevida da doença sem metástases disseminadas varia de 100% a 70% em 10 anos,
enquanto para doença com metástases à distância a sobrevida é de 21% nos mesmos
10 anos, embora a evolução da doença seja lenta. Existem poucos dados na literatura
sobre ressecção hepática na metástase de CMT. Relatamos caso de paciente do sexo
feminino de 31 anos, submetida à tireoidectomia total com esvaziamento linfonodalrecorrencial bilateral e mediastinal em nível II, III, IV e V com esvaziamento cervical há
9 anos, devido a elevação de calcitonina realizou exames de imagem que evidenciaram
apenas metástase cervical e hepática. Realizado esvaziamento cervical de nível VI com
ressecção de um linfonodo à esquerda e um à direita e nodulectomia hepática não
regrada nos segmentos VI e VII. A ultrassonografia intra-operatória sem outras lesões
hepáticas. Paciente encontra-se no pós-operatório 6 meses sem evidência de recidiva
da doença.
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Resumo:
Introdução: As ressecções hepáticas evoluíram e se tornaram mais seguras, com isso
ampliaram-se as indicações. O objetivo desse trabalho é avaliar os resultados desse
grupo de pacientes com ampliação da indicação de hepatectomia. Método –
Estudamos prospectivamente todas as hepatectomias realizadas no grupo para
ressecção de tumores hepáticos de janeiro de 2010 à junho de 2012. Anotamos dados
como idade, sexo, diagnóstico pré-operatório, tratamento realizado pré-operatório,
cirurgia realizada, necessidade de transfusão, anátomo-patológico e evolução pósoperatória. Dividimos os pacientes em dois grupos, grupo A = com indicação
tradicional de hepatectomia e grupo B = com indicação ampliada (tumor nos dois lobos
hepáticos, ressecções extensas de 5 ou mais segmentos hepáticos, fígados cirróticos e
pós quimioterapia com drogas hepatotóxicas). Resultados: Foram operados 38
pacientes e realizadas 41 cirurgias, 28 pacientes no grupo A e 10 pacientes no grupo B.
A idade média geral foi de 57,7 anos, 25 mulheres e 13 homens e três pacientes do
grupo B foram operados em dois tempos. O diagnóstico pré-operatório nem sempre se
confirmou no anátomo patológico e foram operados tumores primários e secundários,
benignos e malignos. O grupo A recebeu 1,46 concentrados de hemácea (CH) por
cirurgia e o grupo B 5,5 CH. Os pacientes do grupo A tiveram 3 complicações (10,7%) e
os do grupo B 6 complicações (60%). A mortalidade no grupo A foi de um paciente
(3,5%) e no grupo B quatro pacientes (40% dos pacientes e 30,7% das cirurgias).
Conclusão: Os exames de imagem foram sensíveis, mas não específicos. As transfusões
de sangue e derivados, a morbidade e a mortalidade foi maior no grupo B com
ampliação das indicações e cirurgias mais extensas, no entanto com o apuramento do
preparo pré-operatório e maior rigor anestésico e cirúrgico poderemos melhorar esses
resultados.

Código:20839
Título:HEPATITE FULMINANTE POR MESILATO DE IMATINIBE: RELATO DE CASO
Modalidade: Pôster
Autores: Júlio Cezar Uili coelho; Jorge Eduardo Fouto Matias; Rafael de Souza e Castro Pires;
Thiago Hota; Karla Rocha Penteado; Bruno Trevisan Zacharias;

Resumo:
Introdução O mesilato de imatinibe é um inibidor da proteína tirosina-kinase BCR-ABL,
sendo indicada para o tratamento da leucemia mielóide crônica (LMC), leucemia
linfoblástica aguda cromossomo Philadelphia +, síndromes mielodisplásicos e
mieloproliferativas, assim como tumores gastrointestinais estromais. 1,2 No entanto,
sabe-se que este fármaco induz a inúmeros efeitos colaterais, incluindo a
hepatotoxicidade em 1-4% dos casos tratados, necessitando de acompanhamento
laboratorial frequente. Geralmente, a disfunção hepática tende a regredir com a
diminuiçao da dosagem ou a descontinuição do fármaco, porém em alguns casos pode
evoluir para falência hepática fulminante.3,4 No presente artigo, será reportado um
caso de uma paciente em tratamento para LMC que desenvolveu falência hepática
fulminante com o uso imatinibe sobrevivendo após a realização do transplante
hepático. Resumo Paciente sexo feminino, 24 anos, portadora de leucemia mieloide
crônica (LMC) , que havia sido submetida a transplante de medula óssea (TMO)
alogênico aparentado compatível, apresentou recaída da doença 4 anos após o TMO,
sendo iniciado tratamento com mesilato de imatinibe. Após 11 meses do início da
medicação, desenvolveu insuficiência hepática fulminate sobrevivendo após a
realização de transplante hepático. O imatinibe é um inibidor da proteína tirosinakinase BCR-ABL, sendo indicada para o tratamento da LMC, leucemia linfoblástica
aguda cromossomo Philadelphia +, síndromes mielodisplásicos e mieloproliferativas,
assim como tumores gastrointestinais estromais. Sabe-se que este fármaco produz
diversos efeitos colaterais, incluindo a falência hepática aguda e fulminate. Evento
raro, sendo necessário a realização de transplante hepático em alguns casos.
Apresentaremos o relato do caso com as respectivas imagens radiológicas, de
anatomia patológica e exames laboratoriais.
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Resumo:
Objetivo: Relatar caso de paciente com obstrução intestinal aguda por hérnia de
richter, submetida a tratamento cirúrgico.Método/Resultado: Relatamos o caso de
uma mulher, MCRL, 51 anos, natural de Iperó-SP, encaminhada da cidade de origem ao
Hospital Regional de Sorocaba no Serviço de Cirurgia Geral e Trauma, dia 24/10/2011
às 08:00h, com queixa de dor abdominal há sete dias em flanco e fossa ilíaca direita
associada a náuseas e vômitos; negava febre e demais alterações. Sem comorbidades.
Encontrava-se em regular estado geral, consciente e orientada, hidratada, corada,
eupneica. À ausculta cardíaca com rítmo regular, pressão arterial 120x70 mmHg,
frequência cardíaca de 80 bpm, ausculta respiratória sem alteração. Abdome flácido a
palpação e doloroso difusamente, principalmente em fossa ilíaca direita, com presença
de massa palpável de aproximadamente 10 cm em região. Ao raio x de abdome com
presença de distensão de alças delgadas e nível hidroaéreo, exames laboratoriais sem
alteração e ultrassonografia de abdome total com alças intestinais distendidas com
líquido no interior e presença de hérnia em fossa ilíaca direita com abertura de 13mm
com espessamento de tecido gorduroso adjacente; indicado cirurgia. Submetido a
laparotomia exploradora, evidenciando borda antimesentérica de delgado a 10cm da
válvula ileocecal herniada a parede abdominal em fossa ilíaca direita, sem sinais de
isquemia do segmento herniado; corrigido defeito de parede abdominal. Apresentou
boa evolução no pós operatório tendo sua alta hospitalar no quarto dia de
internação.Conclusão: Hérnia de Richter ou enterocele parcial foi descrita em 1606 por
Fabricius Hildanus como a saliência de uma borda antimesentérica do intestino através
de uma abertura na parede abdominal. O segmento de intestino delgado que é
afetada é o íleo terminal. Representa menos de 1% de todas as hérnias da parede
abdominal e pode atingir até 14% das hérnias estrangulada. Apesar da infrequência,
deve sempre estar presente no diagnóstico de obstrução intestinal, a fim de evitar
atrasos desnecessários ao diagnóstico e retardo ao tratamento.Referências:1Wolfgang Steinke, MD and René Zellweger, MD. Richter‘s Hernia and Sir Frederick
Treves: An Original Clinical Experience, Review, and Historical Overview. Ann Surg.
2000 November; 232(5): 710-8. 2- Kadirov S, Sayfan J, Orda R. Partial enterocele
(Richter‘s hernia). Eur J Surg 1995; 161: 383-5.
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Resumo:
As hérnias diafragmáticas adquiridas desenvolve-se na maioria das vezes em
decorrência a um trauma direto contundente na região toraco-abdominal ou em pósoperatório de cirurgias de abdome superior e/ou torácica. Hérnias diagragmáticas
requerem um alto nível de suspeição para sua detecção, sendo que falhas no
diagnóstico podem acarretar em curto e longo prazo uma significante morbidade e
mortalidade ao paciente. Aproximadamente 69% das hérnias são do lado esquerdo,
24% são do lado direito e 15% são bilaterais. Os achados clínicos incluem dispnéia, dor
torácica, murmúrio vesicular diminuído ou ausente do lado comprometido, infecções
pulmonares de repetição, atrofia pulmonar e/ou sintomas de alterações do trânsito
gastrointestinal.
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Resumo:
Introdução: As hérnias diafragmáticas surgem decorrente de trauma abdominal
fechado e de ferimentos penetrantes no tórax e abdome. No trauma abdominal
contuso grave, há um aumento de dez vezes na pressão abdominal, que transmite
diretamente a energia cinética através das cúpulas frênicas. A hérnia diafragmática
traumática surge comumente nessa modalidade de trauma. Ocorre com a mesma
frequência à esquerda e à direita, porém devido a cinemática intensa envolvida no
trauma para que ocorra a lesão à direita, com maior gravidade das lesões associadas
de outras estruturas, há maior mortalidade pré-hospitalar nestes casos, sendo mais
freqüente o diagnóstico hospitalar de hérnias diafragmáticas à esquerda. Objetivos:
relatar um caso raro de hérnia diafragmática traumática à direita, com envolvimento
associado de estruturas adjacentes. Métodos: Os autores apresentam um caso de um
paciente de 23 anos, masculino, admitido na Unidade de Emergência após queda de
1600 kg sobre seu corpo. Ao atendimento inicial foi submetido à drenagem torácica
fechada a direita devido a hemotórax e manteve instabilidade hemodinãmica de difícil
reversão. Foram realizados exames de imagem e identificada provável hérnia
diafragmática à direita após trauma fechado abdominal. Resultados: Foi realizada a
laparotomia exploradora com rafia diafragmática e empacotamento hepático com
compressas (damage control). Em segundo tempo cirúrgico, foi realizada rafia de lesão
do tronco celíaco mais esplenectomia terapêutica por lesões identificadas em
arteriografia, com evolução do paciente ao óbito. Conclusão: As hérnias diafragmáticas
surgem decorrente de traumas de grande intensidade, sendo normalmente associadas
à elevada mortalidade. Seu diagnóstico pode ser realizado de diversas formas, de
acordo com a estabilidade do paciente. No paciente estável pode-se utilizar de
diversos exames de imagem, enquanto no instável podem ser achados intraoperatórios.
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Resumo:
A ruptura traumática do diafragma é uma entidade pouco frequente, podendo estar
associada aos traumas toracoabdominais graves e, em geral, acompanhadas de lesões
de multiplos órgãos. Elas ocorrem em 0,8-3,6% e 4,5-6% dos traumas
toracoabdominais penetrantes e fechados respectivamente ; desses casos 0,8% são
vítimas de acidentes automobilísticos. <br>Em 90% dos casos as lesões ocorrem no
diafragma esquerdo, talvez devido a algum grau de proteção gerado pelo fígado à
direita . Nos casos de lacerações, a região póstero lateral esquerda é o local mais
acometido por se tratar de um ponto de fraqueza embrionária, seguido pelos pilares
diafragmáticos. <br>O diagnóstico inicial é dificil, as lesões podem passar
despercebidas em até 36% das radiografias de toráx nas primeiras 12 horas; o que
corrobora com o retardo diagnóstico por meses a anos. <br>Vamos relatar o caso de
um jovem que sofreu um acidente automobilistico sem lesões diagnosticadas logo
após o trauma, mas que tres meses depois ao realizar um esforço físico mais intenso,
sentiu dores abdominais súbitas e dispnéia. O paciente foi atendido em nosso serviço
de emergência e foi diagnosticado, através de exames de imagem, com hérnia
diafragmáatica traumática tardia esquerda. <br>O paciente foi compensado
clinicamente e operado attaces de laparotomia devido ao risco de sofrimento de alças.
No jntra operatório encontou-se o estomago, o delgado, o cólon transverso e o
descendente herniados para o hemitórax esquerdo, felizmente sem sofrimento de
alças. O conteúdo foi reduzido e o defeito corrigido com rafia. O paciente evolui
satisfatoriamente na recuperação sem nenhuma complicação.
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Resumo:
Introdução: Uma hérnia abdominal interna é definida como a protrusão de uma
víscera abdominal através de abertura normal ou anormal localizada dentro dos limites
da cavidade peritoneal. É uma causa incomum de obstrução intestinal e por esse
motivo é de difícil diagnóstico, podendo ser encontrada em pacientes hígidos ou com
história de cirurgia prévia. Objetivos: Relatar um caso incomum de hérnia interna
causada pela aderência do apêndice cecal ao cólon sigmóide, levando a um quadro de
abdome agudo obstrutivo em paciente sem antecedentes cirúrgicos. Métodos: Os
autores apresentam um caso de VGN, 68 anos, sexo feminino, com quadro de dor
epigástrica em queimação associado à sensação de “estufamento” há um dia. Evoluiu
com vômitos, parada de eliminação de flatos e fezes e hiporexia. Resultados: Após
tentativa de tratamento conservador sem sucesso, foi submetida à laparotomia
exploradora, tendo sido encontrada acentuada distensão de alças de delgado,
moderada quantidade de líquido seroso claro e o apêndice cecal aderido ao sigmóide
formando anel por onde se herniava o segmento de intestino delgado. A alça herniada
foi reduzida sem necessidade de enterectomia, e realizada apendicectomia após
aderência com sigmóide ter sido desfeita. O paciente recebeu alta após três dias em
bom estado geral, com alimentação e hábito intestinal normais. Conclusão: As hérnias
internas são de difícil diagnóstico devido a sua baixa incidência, principalmente
quando não há história prévia de cirurgia ou dor abdominal. Formadas por diversos
segmentos gastrointestinais, raramente se dão pelo apêndice cecal, como no presente
caso. Sua sintomatologia é ampla, podendo variar de leve desconforto abdominal a
quadro obstrutivo agudo. Os exames radiológicos podem ajudar no diagnóstico, porém
devido muitas vezes ao tempo restrito e à gravidade do quadro clínico, podem ser
encontradas apenas à laparotomia exploradora.
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Resumo:
Caso 1: BNP, 54 a ,M, abaulamento progressivo em abdome mediolateral D em local de
cirurgia de “lipoma” há 4 a, em local de portal para videocirurgia de hérnia inguinal
bilateral há 12 a. Hernioplastia há 2 a, no local, com uso de tela e com insucesso.
Apendicectomia há 7 a. Cicatriz de Mc Burney e outra transversa em flanco direito,
com massa elástica irredutível. RNM: imagem sólida no plano entre oblíquos,
caracterizando hérnia de parede abdominal. Cirurgia 30/05/12: aponeurose do
músculo obliquo externo (m.o.e.) íntegra; saco herniário (SH) de 10cm com omento
entre os músculos oblíquos. e orifício herniário entre as fibras do músculo transverso e
oblíquo interno de 1,5cm;exérese da massa omental; rafia do orifício; colocação da
tela de Ultrapro R. Caso 2: HASF, 74 a, F. Há 18 meses com abaulamento em QIE. Há 3
a foi submetida a cirurgia de hérnia semelhante, à D. Cicatriz oblíqua de 7 cm no QID.
No QIE massa elástica de 10x4 cm, oblíqua, acima da linha biespinal e lateral à linha d e
Spiegel, parcialmente redutível. RNM: cistos renais bilaterais e hérnia de parede
abdominal de flanco esquerdo (sigmóide) com orifício de 3 cm e SH no espaço
intermuscular. Cirurgia 28/05/12: aponeurose do m.o.e. íntegra, porém, abaulada; SH
de 10cm e orifício de 3 cm. Eqüidistante entre a linha de Spiegel e ligamento inguinal;
sutura invaginante do SH; colocação de tela de polipropileno. DISCUSSÃO: O primeiro
caso corresponde por uma localizações atípica de SH, isto é, entre os planos dos
músculos oblíquos. Já o caso 2 não se enquadra nas hérnias habituais, mesmo das
raras. CONCLUSÕES: Devido sua raridade e peculiaridade da localização dos SH,
observamos a importância do uso da RNM.
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Resumo:
Introdução: O suicídio tem se configurado como um problema de saúde pública pela
alta frequência e impacto para a sociedade. Objetivo: Avaliar o impacto do suicídio
dentre os óbitos por causas externas em uma região administrativa do estado de São
Paulo. Método: Estudo descritivo exploratório transversal retrospectivo. Foi realizado
um levantamento e revisão de 1.048 prontuários de óbitos devido a causas externas,
registrados pelo Instituto Médico Legal (IML) de Catanduva – SP, de 2005 a 2011,
sendo que destes, 174 foram decorrentes de suicídio. Resultados: O suicídio ocupou o
segundo lugar na mortalidade por causas externas (16,6%), lideradas pelos acidentes
de transporte terrestre. O gênero masculino deteve 71,3% dos casos. A idade média
dos vitimados foi de 40,9 ± 16,4 anos, sendo a faixa etária mais frequente a de 25-34
anos. Dentre os meios de suicídio, em ordem decrescente aparecem: enforcamento,
objeto pérfuro-cortante, arma de fogo, envenenamento e queimadura. Conclusões:
Em relação ao total de causas externas, a taxa de suicídio neste estudo foi
praticamente três vezes maior que a taxa brasileira. Com relação aos meios de suicídio
especificados nos registros, o enforcamento, semelhante ao padrão nacional, ocupou o
primeiro lugar e a lesão por arma de fogo, diferente do padrão do país, ocupou a
terceira posição. A idade mais acometida foi a de menores de 44 anos, contrastando
com dados de literatura nos quais a incidência é maior em idosos. O estudo alertou
também para a necessidade de melhorias no preenchimento da declaração de óbito
pelos legistas e a adequação dos dados do DATASUS.
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Resumo:
Introdução: A apendicite aguda é uma das principais causas de abdome agudo com
intervenção cirúrgica no mundo. A etiologia da apendicite aguda está associada a
diversas causas, entre elas fecalito, parasitas, corpos estranhos, hiperplasia linfóide e
mais raramente neoplasias, sendo pouco relatado casos como este de implantes
peritoneais. Objetivo: Relatar o caso de um paciente com diagnóstico prévio de
neoplasia gástrica que evoluiu com apendicite aguda secundária aos implantes
peritoneais desta neoplasia. Materiais e métodos: Paciente masculino, 72 anos, com
gastrectomia subtotal em Y de Roux prévia por úlcera duodenal (cerca de 40 anos)
realizou endoscopia digestiva alta em março de 2012 ambulatorialmente após queixa
dispéptica em consulta de rotina. Exame revelou gastrojejunite hemorrágica
moderada, cuja biópsia encontrou adenocarcinoma de boca anastomótica bem
diferenciado com predomínio intra-glandular. Paciente internou eletivamente para
degastrectomia em maio de 2012 já com sintomas de dor em fossa ilíaca direita há
alguns dias. Durante a laparotomia evidenciou-se apendicite gangreno-perfurativa e
carcinomatose peritoneal. O anatomo-patológico da peça confirmou infiltração
apendicular difusa por adenocarcinoma. Discussão: As neoplasias do apêndice
respondem por menos de 1% na etiologia da apendicite aguda e por cerca de 0,5% das
neoplasias do trato gastrointestinal. Entre os tumores do apêndice estão o tumor
carcinóide, o adenocarcinoma primário e metastático e o adenocarcinóide ou
carcinoide mucinoso. Os tumores metastáticos para o apêndice mais citados são a
neoplasia de pulmão, mama, colon, reto e estômago.
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Resumo:
A abertura da cavidade abdominal para fins diagnóstico e terapêutico não é recente,
remonta a antiguidade. Entretanto, tornou-se um procedimento rotineiro a partir dos
meados do século 20, com o advento das drogas curarizantes e da entubação
orotraqueal, que facilitaram de sobremaneira as manobras de abertura e fechamento
da parede abdominal. Com o avanço tecnológico na área médica, permitiu-se o
desenvolvimento da vídeo-laparoscopia, que vem gradativamente substituindo a
laparotomia convencional em vários procedimentos intracavitários. <br>Seja a via de
acesso laparotômica ou videolaparoscópica, o inventário da cavidade é crucial, não
apenas para avaliar a extensão da patologia, mas também para identificar outras
possíveis patologias não diagnosticadas previamente, além da verificação de possíveis
corpos estranhos esquecidos na cavidade. <br>Apresentamos quadro de homem, 60
anos de idade, que deu entrada no pronto-socorro com queixa de dor abdominal há 8
horas, associada a náuseas e vômitos, seguido de parada de eliminação de flatos e
fezes. Na avaliação subsidiária foi solicitado radiografia de abdômen, com verificação
de sinal de empilhamentos de moedas e sinais de distensão de delgado. <br>Foi
optado por tratamento clínico, com passagem de sonda naso-gástrica, com alto débito
persistente, hidratação venosa e jejum. Não apresentou melhora após 24 horas, sendo
optado tratamento cirúrgico. <br>Realizado laparotomia exploratória mediana,
identificado a causa da obstrução como brida jejuno-ileal congênita, sendo desfeita.
No inventário da cavidade foi verificado no cólon direito tumor estenosante próximo
ao ângulo hepático. Realizado hemicolectomia direita com íleo-transverso anastomose
término-terminal com suturas em 2 planos. <br>Podemos inferir que, em todo
paciente na qual se realizará uma cirurgia abdominal em urgência ou emergência, deve
ser realizado o inventário de toda a cavidade, salvo por condições clínicas que
impeçam a manutenção da anestesia e necessidade de cuidados intensivos. O
inventário da cavidade abdominal deve ser planejado e seguir um roteiro, para
minimizar as falhas. <br>Em relação à escolha da via laparotômica, a escolha da
incisão, em princípio, se resume na opção de incisões longitudinais, transversais,
oblíquas ou combinadas, dependendo da preferência da escola cirúrgica e da maior
experiência pessoal do cirurgião. Para visualização da cavidade abdominal, como um
todo, a via mediana é consideravelmente superior às demais.
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Resumo:
Aneurismas são caracterizados como dilatação segmentar e permanente de artéria
com aumento superior a 50% em seu diâmetro normal. Seu aparecimento em
membros superiores está relacionado ao trauma contuso repetitivo e doença
aterosclerótica, sendo seu surgimento bilateral e misto raro. O objetivo deste relato é
apresentar caso de afecção vascular rara e descrever conduta adotada. RELATO DE
CASO: S.A.A., 41 anos, homem, branco, contramestre, tabagista inveterado, hipertenso
encaminhado ao serviço vascular pela ortopedia com queixa de parestesia em mão
esquerda há um mês com ultrassonografia de ectasia em região da artéria ulnar.
Apresentava-se pletórico, Manobra de Phalen positiva, pulsos sem alterações. Não
houve melhora dos sintomas com uso de AINES. Solicitada eletromiografia de membro
superior esquerdo descartando Síndrome do Túnel do Carpo e Duplex Scan de MSE
que revelou ausência de fístula arteriovenosa e confirmou o diagnóstico de aneurisma
da artéria ulnar com 2,1 cm de extensão e 0,61cm de diâmetro máximo. Paciente foi
submetido à aneurismectomia e revascularização utilizando enxerto de veia safena
magna. Evoluiu com remissão total dos sintomas. Dois anos depois, paciente retorna
com queixa de parestesia na ponta do quinto dedo da mão direita, indicado
tratamento clínico com AAS . Solicitou-se dosagem de triglicérides e DuplexScan de
membro superior direito que revelaram respectivamente TG = 950 mg/dL e dilatação
aneurismática da artéria ulnar direita medindo 1,13 cm de extensão e 0,53 cm no seu
diâmetro máximo com presença de trombo. Foi realizado procedimento cirúrgico
semelhante com remissão total dos sintomas. CONCLUSÃO: Aneurisma da artéria ulnar
bilateral é raro e tem forte associação com hábitos de vida ( profissão e aterosclerose).
É manifestação atípica da doença aterosclerótica e tem forte associação com
tabagismo inveterado. A profilaxia desses eventos vasculares reside na alteração de
hábitos de vida.
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Resumo:
A intussuscepção intestinal é rara em adultos, sendo responsável por 1% das
obstruções intestinais e tem etiologia bem definida em 80 a 90% dos casos sendo as
neoplasias as principais causas. Raramente são vistos na prática clínica tumores do
intestino delgado,e são ,em sua maioria, benignos. Porem, tipos histopatológicos
malignos podem ocorrer. Apresentamos um caso de abdome agudo obstrutivo por
intussuscepção intestinal tendo como etiologia um tumor carcinóide de íleo terminal
com 2,5cm, sendo realizado hemicolectomia com ressecção oncologica e tendo um
linfonodo acometido. A imuno histoquímica demostrou cromogranina +, singstofisina +
focal, KI67 + <2%, serotonina -. Isto nos mostra que sintomatologia do tumor
carcinóide por vezes nos frustra, variando de acordo com o perfil de produção
endócrina e com a localização do tumor sendo necessário sempre um elevado grau de
suspeição, pois o tratamento consiste na ampla ressecção da lesão e extensa excisão
do território de drenagem linfática regional, mesmo para pequenas lesões.
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Resumo:
O objetivo do trabalho é apresentar um caso clinico de uma mulher de 18 anos
submetida a laparotomia para ressecção de intussuscepção intestinal idiopática. Relato
de caso: J. F., feminino, 18 anos, branca, natural e procedente de Londrina – PR. Deu
entrada no pronto socorro referindo há 02 dias dor abdominal difusa, tipo cólica, de
caráter progressivo, sem irradiação, sem fatores de melhora ou piora. Também referia
náuseas, 3 episódios de vômitos e febre não aferida. Nega antecedentes patológicos e
cirurgias prévias. Exame físico apresentava-se em regular estado geral, desidratada
1+/4+, descorada 1+/4+, eupneica, afebril. Abdome pouco distendido, ruídos
hidroaéreos presentes, timpânico, com sinais de peritonite difusa e dor a palpação
principalmente em fossa ilíaca direita (FID). Exames laboratoriais: hemoglobina de 11,6
g/%, 14300 leucócitos (01% de bastões). Realizado ultrassonografia de abdome total
evidenciando imagem em “casca de cebola” em FID, mesogástrio e flanco esquerdo,
compatível com invaginação intestinal. O exame ainda observou discreta quantidade
de líquido livre anecogênico em pelve. Realizado preparo pré-operatório e submetida a
laparotomia exploradora. No inventário da cavidade abdominal constatou-se
intussuscepção intestinal há 50 cm do ângulo de Treitz com extensão de
aproximadamente de 30 cm, com necrose do delgado invaginado. Realizada
enterectomia da alça isquêmica, com entero-anastomose jejuno-jejunal, latero-lateral
em dois planos com fio de vicryl 3-0. Realizado fechamento da brecha do mesentério,
limpeza e revisão da cavidade abdominal. Não encontrado outras lesões no intraoperatório. Realizado abertura da peça cirúrgica sem evidência de lesões tumorais.
Anatomopatológico: segmento de jejuno com áreas extensas de infarto hemorrágico
transmural. Vasos dilatados, congestos e com trombose recente. Dados clínicos
compatíveis com intussuscepção de jejuno. A paciente manteve-se bem, com dados
vitais estáveis nos 3 primeiros dias de pós-operatório. Recebeu alta no quarto pósoperatório. Acompanhada periodicamente via ambulatorial, permanecendo sem
intercorrências.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: A intussuscepção é definida como invaginação do segmento proximal
dentro de um segmento distal adjacente do trato gastrointestinal. No adulto é uma
patologia rara, representa 5% de todas as causas de intussuscepção. RELATO DE CASO:
Apresentamos o caso de uma paciente adulta com dor abdominal de longa data com
piora há duas semanas, associando-se a vômitos e alteração do hábito intestinal.
Massa abdominal palpável foi identificada ao exame físico. Nos cortes tomográficos
Identificam-se imagens sugestivas de invaginação intestinal. Durante a laparotomia foi
observado intussuscepção ileocecal e o segmento de cólon direito, ceco e íleo terminal
ressecado. Na peça cirúrgica foi evidenciado lesão ulcero vegetante de
aproximadamente 5 cm em válvula íleo cecal, com diagnóstico anátomo patológico de
adenocarcinoma papilífero ulcerado. No pós-operatório o paciente evoluiu
favoravelmente. DISCUSSÃO: A intussuscepção intestinal em adultos pode ser
classificada como entérica (43%), colônica (22%), ileocecal (21%) e ileocólica (14%). A
faixa etária média é de 50 anos, apenas 1-2% dos adultos tem obstrução intestinal, na
maioria a clinica é inespecifica e o diagnóstico pré-operatório difícil. A etiologia é
definida em até 90 % dos casos. Tomografia computadorizada e ultrassonografia
abdominais são exames de auxilio diagnóstico. O tratamento de escolha é a ressecção
cirúrgica com padrões oncológicos, sem tentativa prévia de redução da alça.
CONCLUSÃO: A intussuscepção intestinal em adultos é uma patologia rara, de
diagnóstico desafiador, sendo necessário alto índice de suspeita clinica. Tomografia
computadorizada é útil na investigação diagnóstica. O tratamento cirúrgico requer
ressecção do segmento intestinal envolvido.
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Resumo:
INTRODUÇÃO As telas de PPL e a laparoscopia são muito comuns nas hernioplastias
inguinais. O seu uso não acabou com as complicações além de surgirem outras como, a
dor crônica, complicações a anestesia geral, ao pneumoperitonio e da invasão da
cavidade abdominal. OBJETIVO Apresentar caso raro pós hernioplastia inguinal
laparoscópica e discutir as causas e como evita-las. APRESENTAÇÃO GTBF, feminina, 69
anos, natural do Rio de Janeiro. Veio ao serviço por dor em flanco e FID. Solicitada
colonoscopia que mostrou em sigmóide área com redução de calibre por corpo
estranho. Projetava-se parte para a luz colônica e outra presa na parede intestinal(fig.
1). Indicada a cirurgia que mostrou aderência da parede abdominal com o cólon(fig. 2).
Após sigmoidectomia e abertura da peça, viu-se a presença de tela de PPL em luz e
parede sigmoidiana(fig 3). Paciente evoluiu bem. Anatomopatológico mostrou
segmento de sigmóide revestido por serosa rugosa, tela cirúrgica aderida em sua
parede e sem sinais de malignidade. Em seu HPP a paciente referia hernioplastia
inguinal laparoscópica a esquerda, que após dez dias de pós-operatório evoluiu com
abcesso, com drenagem cirúrgica. DISCUSSÃO As complicações das hernioplastias
laparoscopia são semelhantes as técnicas tradicionais, como o seroma e a infeção. Por
vídeo há relatos de fibrose e herniações nos orifícios dos trocateres. Por falta de
acesso ao prontuário, suposições podem serem feitas. A invasão da cavidade
abdominal aumenta a chance de lesão dos órgãos intraperitoneais, pelo uso do
eletrocautério, por pinçamento e até perfuração acidental de alça. O uso não atento
de grampos para fixação da tela, a não revisão da cavidade ao final da cirurgia, pode
passar uma fixação da parede colônica ou mesmo uma não retirada total da alça do
orifício herniário. Há cerca de 10 casos mundiais análogos, um até mimetizando
doença colônica maligna. Em nosso caso a historia de evolução com abscesso 10 dias
apos da cirurgia pode representar uma lesão do sigmoide com, bloqueio da tela e seu
englobamento pelo colon. As telas de PPL geram complicações quando não respeitada
a técnica. Sua composição de malha trançada contribui para uma reação inflamatória e
nociva se em contato com visceras ocas, podendo ocorrer aderências, perfurações e
até invasão para a luz colonica. CONCLUSÃO As telas de PPL não devem ser colocadas
em contato com visceras ocas. Hernioplastias inguinais laparoscópicas deve-se fazer
uma revisão rigorosa da cavidade abdominal.
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Resumo:
Introdução: A isquemia mesentérica é uma causa importante de dor abdominal. Os
processos isquêmicos conseqüentes a lesões arteriais obstrutivas, raramente
acometem o aparelho gastrointestinal, isto se deve ao fato de que as artérias do trato
gastrointestinal apresentam uma rica rede anastomótica. O diagnóstico precoce e
tratamento efetivo são primordiais para o sucesso terapêutico para evitar necrose
intestinal. Material e método:Paciente do sexo masculino, 62 anos, apresentava dor
abdominal de forte intensidade, tipo aperto, de início súbito, há um dia, localizada em
região infra-umbilical, associado a vômitos, negava dispneia ou febre. Paciente
portador de HAS e refere passado de revascularização de membros inferiores. Ao
exame, encontrava-se em regular estado geral, hipocorado ++/4+, sudoreico,
anictérico, perfusão capilar periférica diminuída, PA: 110x70 mmHg, RHA diminuído,
abdomem doloroso difusamente, em tábua e blumberg positivo. Solicitado tomografia
de abdome e pelve, evidenciando calcificações em artéria mesentérica superior e
distensão de delgado e intestino grosso até o ângulo esplênico, sugestivo de
sofrimento de alça. Hemograma, EAS e íons sem alterações. Realizada a laparotomia
exploradora, que visualizou gangrena do jejuno à 35 cm do ângulo de Treitz até
metade do cólon transverso. Feito enterectomia com colectomia direita e jejunocólon transverso anastomose, colocado dreno de penrose em flanco esquerdo . No
pós-operatório o paciente foi para o CTI, fez uso de drogas vasoativas, evoluiu bem e
recebeu alta após vinte dias de internação. Conclusão: A isquemia mesentérica crônica
é mais frequente em mulheres, sua etiologia mais comum é a doença aterosclerótica.
O atraso ou o não diagnóstico pode resultar em necrose intestinal, com mortalidade
entre 50 e 80%. O presente relato demonstra como é possível o diagnóstico e o
tratamento efetivos através de abordagem precoce com cirurgia convencional.

Código:20582
Título:ÍLEO BILIAR – RELATO DE CASO DE OBSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE JEJUNO E ÍLEO POR
DOIS CÁLCULOS BILIARES PROVENIENTES DE FÍSTULA COLECISTODUODENAL
Modalidade: Pôster
Autores: Leonardo Lucas de Oliveira; Giuliano Silva dos Anjos; Thiago Silva Ramos; Clayton
Vieira Marques Soares; Milene Lopes Frota;

Resumo:
Introdução: Íleo biliar é uma complicação da doença calculosa biliar devido a uma
comunicação anormal entre a via biliar e o trato gastrointestinal, com migração de um
ou mais cálculos de grandes dimensões para os segmentos intestinais. Este cálculo
segue o trajeto intestinal até encontrar um ponto a partir do qual ele não consegue
mais progredir, provocando um quadro obstrutivo. O quadro mais comum é uma
colecistite aguda complicada com fístula colecistoduodenal e migração de um cálculo
maior que dois centímetros para o delgado, com impactação do mesmo na válvula
ileocecal e obstrução intestinal. É mais prevalente em idosos e tem uma relação de
ocorrência de quatro mulheres para cada homem. Tem mortalidade elevada
especialmente devido à população mais acometida e ao diagnóstico difícil e tardio.
Relato de caso: O presente artigo descreve o caso de paciente de 57 anos, sexo
feminino, admitida com quadro de abdome agudo decorrente de colecistite aguda
complicada com fístula colecistoduodenal e impactação de dois cálculos biliares com
cerca de três centímetros em jejuno e íleo, com obstrução intestinal e perfuração de
ambos os segmentos de delgado. Foi realizado enterectomia segmentar de jejuno,
retirada dos cálculos por propulsão manual retrógrada, anastomose primária,
desbridamento e rafia da perfuração ileal. Não foi realizado abordagem da fístula
colecistoduodenal e colecistectomia neste primeiro momento em função das
condições clínicas da paciente. Conclusão: O reconhecimento precoce do íleo biliar se
faz importante por estar associado relativamente a altas taxas de morbidade e
mortalidade, sendo seu tratamento eminentemente cirúrgico.
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Resumo:
Introdução:Tumores benignos do esôfago são raros, sendo os leiomiomas os mais
comuns. Geralmente são intramurais ou intraluminais, raramente extramurais. São
mais incidentes entre a 3ª e 5ª décadas, e 80% estão localizados no terço médio e
inferior. O diagnóstico é sugerido pelos sintomas de disfagia. O tratamento cirúrgico
está indicado nos casos sintomáticos através de abordagens variadas. Objetivos: Relato
de caso de leiomioma de esôfago distal extramural tratato por videolaparoscopia.
Método: Análise de prontuário e revisão de literatura. Discussão: A.N.T., masculino, 44
anos, relatando pirose e regurgitação associado à alimentação com evolução de 5
meses. Nega perda ponderal e comorbidades. Exame físico sem alterações. Exames:
EDA: Abaulamento 3,0x1,0cm a 35cm arcada dentaria superior, com aspecto
submucoso/extrínseco, não pulsátil. Mucosa íntegra. TC TORAX: espessamento parietal
irregular concêntrico do esôfago distal estendendo-se 5,6cm até a cardia, assimétrica
com redução do lúmen. SERIOGRAFIA: Falha de progressão de contraste as custas de
abaulamento extrïnseco em esôfago distal. ECOENDOSCOPIA: imagem hipoecóica,
homogênea, de limites precisos, contornos regulares, associada a traves intralesionais
e conteúdo espesso e reforço hipercóico posterior, em camada muscular própria e
com aproximadamente 4,9x7,0x2,6cm, compatível com duplicação cística. Exames
laboratoriais sem alterações. Paciente submetido a videolaparoscopia: identificado e
ressecado grande lesão justaesofágica direita na transição toracoabdominal, seguido
de rafia de pilares esofágicos e fundoplicatura à Thal-Hatafuku. ANÁTOMO
PATOLÓGICO: compatível com leiomioma esofágico. Alta no 7º dia pós operatório sem
intercorrêncais. Conclusão: O leiomioma de esôfago extramural é raro, mas deve ser
lembrado em casos de disfagia em que exames mostram tumor de parede esofofágica,
possibilitando várias modalidades terapêuticas, sendo a videolaparoscopia um método
pouco invasivo.
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Resumo:
Introdução: As neoplasias císticas correspondem a menos de 5% das neoplasias
pancreáticas. Geralmente são diagnosticadas como achado incidental em exames de
imagem realizados por outros motivos. O melhor método para avaliação é a TC
abdominal com contraste, a qual apresenta resultados semelhantes à RNM. São
classificadas de acordo com a sua histologia sendo os principais: cistoadenoma seroso,
cistoadenoma mucinoso, cistoadenocarcinoma, neoplasia intraductal papilar mucinosa
e neoplasia sólida pseudopapilar. Método: Relato de caso de paciente apresentando
lesão cística de pâncreas. Discussão: Paciente do sexo feminino, 82 anos com queixa
de dor e massa abdominal em região epigástrica há aproximadamente um ano, com
piora há 1 mês. Ao exame apresentava-se com massa sólida irregular, com +/- 15 cm
de diâmetro, pouco dolorosa a palpação. Realizou USG de abdômen evidenciando
presença de massa volumosa em hipocôndrio direito a esclarecer. Foi submetida à TC
de abdômen que apresentava imagem hipodensa mal definida captante, localizada em
região omental, englobando o pâncreas, com aparecente epicentro mesentérico
medindo cerca de 17 cm. Foi submetida a Laparotomia exploradora apresentando
lesão multicística de pâncreas, medindo aproximadamente 20 cm em seu maior
diâmetro, envolvendo estruturas adjacentes. Devido condições clínicas da paciente, foi
optado pela biopsia da lesão (enviado para anatomopatológico) e seguimento
ambulatorial. Conclusão: Este caso relata um tipo lesão rara do pâncreas, já em estado
avançado e sem condições de ressecção
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Resumo:
introdução: A lesão por ferimento penetrante por arma de fogo configura a maior
causa de lesões vasculares periféricas. Esse tipo de ferimento tem efeito devastador ao
vaso por conta da grande energia cinética,podendo provocar choque do tipo
hemorrágico, num primeiro momento, e uma interrupção abrupta do fluxo arterial
,resultando assim em um processo de isquemia regional no membro irrigado pelo
sistema arterial envolvido. O diagnóstico desse tipo de lesão é primariamente clínico,
podendo passar posteriormente a uma investigação mais detalhada por meio de
estudos angiográficos. As lesões vasculares periféricas por arma de fogo podem
constituir uma emergência que coloque em risco a vida ou membro. O tratamento
pode ser não cirúrgico, endovascular, por enxertia ou até amputações.Objetivo:
Ilustrar a condução de um caso com ferimento por arma de fogo em membro inferior e
prejuízo vascular em um serviço de emergência na cidade de São Paulo.Relato de Caso:
Paciente masculino,21 anos, trazido pelo serviço de resgate,vítima de projétil de arma
de fogo no membro inferior direito.O tempo estimado entre o trauma e o atendimento
hospitalar foi de 20 minutos. Na chegada ao serviço de emergência sua frequência
cardíaca era de 110 bpm,sua pressão arterial 110x80 mmHg.Na inspeção foi verificado
um orifício de 3cm no terço proximal da coxa direita,palidez cutânea do membro e o
tempo de enchimento capilar era de 6 segundos.Não apresentava nenhum dos pulsos
no membro inferior direito.Foi acionada a equipe de cirurgia vascular,que indicou
exploração cirúrgica do ferimento.No intra-operatório,foi constatado secção completa
da artéria e veia femoral.O sangramento estava tamponado por partes moles.Foi
realizado o controle proximal e distal dos vasos e realizada revascularização da perna
direita com enxertos de interpolação de safena magna, mais uma fásciotomia ânterolateral.No 25° P.O,o paciente deambulava e recebeu alta com o membro direito
preservado e funcionante.Discussão:A artéria femoral superficial é,entre as artérias
das extremidades inferiores,aquela que mais frequentemente é atingida.Normalmente
algum grau de isquemia está presente e o reparo cirúrgico acaba sendo realizado.Os
reparos de lesões vasculares por arma de fogo quase sempre são feitos por meio do
uso de enxertos de veia safena de interposição.Conclusão:O atendimento precoce de
lesões vasculares periféricas,quando tratadas adequadamente possibilita a
preservação dos membros e a restauração de sua função.
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Resumo:
Cerca de 75% das lesões vesicais resultam de fratura pélvica das quais 95% são
extraperitoneais, constituindo cerca de 85% de todas as lesões de bexiga. A lesão
intraperitoneal ocorre por ferimentos penetrantes ou no trauma abdominal fechado
quando a bexiga encontra-se distendida no momento do acidente. A lesão exclusiva
extraperitoneal de bexiga por ferimento de arma branca tem sido pouco descrita,
motivo de nosso relato. Paciente do sexo masculino, 27 anos que deu entrada no
Serviço de Emergência com ferimento abdominal por arma branca. Apresentava-se
estável, sem peritonite. Após sondagem vesical foi evidenciada hematúria, realizada
ainda exploração digital do ferimento que evidenciou a penetração. Realizado
laparotomia exploradora com hematoma de retroperitônio Zona III Perivesical que não
apresentava expansão. Realizado ampliação do orifício do FAB por inguinotomia
oblíqua esquerda. Lesão da parede vesical extraperitoneal de aproximadamente 3 cm.
Artéria e veia femoral dissecada sem lesões. Realizada sutura da bexiga
extraperitoneal em dois planos. Paciente evoluiu bem sem intercorrências recebendo
alta no 6º pós-operatório. Retirado sonda vesical de demora ambulatorialmente.
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Resumo:
Objetivo: Apresentar caso de lesão traumática em primeiro quirodáctilo direito
levando à fasceíte necrotizante de hemitórax direito. Introdução: A fasceíte
necrotizante é uma infecção rara e grave, caracterizada por necrose extensa e
rapidamente progressiva. Acomete o tecido celular subcutâneo e a fáscia muscular.
Infecção pouco frequente dos tecidos moles, mas extremamente letal. Sua incidência e
manejo são bem descritos em relação a diversas regiões anatômicas mais comumente
acometidas, como abdômen, extremidades e períneo, mas pouco relatados quando se
trata de infecção localizada no tórax. Material e método: Paciente masculino, 62 anos,
motorista, casado, encaminhado de outro serviço com dor intensa em região infraaxilar direita após lesão traumática em primeiro quirodáctilo direito há 10 dias durante
realização de serviço rural. Há 5 dias iniciou quadro de hiperemia em membro superior
e hemitórax direito com aparecimento de lesão descamativa e enegrecida em região
infra-axilar, associados à dor intensa. Ao exame físico, observou-se presença de lesão
necrotizante em região infra-axilar direita com aproximadamente 20x10cm, processo
inflamatório e infeccioso em hemitórax direito, sem outras alterações. Realizado
desbridamento cirúrgico amplo, coleta de material para análise e curativo oclusivo
com Sulfadiazina de Prata 1%. Utilizado antibioticoterapia parenteral de amplo
espectro com Penicilina Cristalina 5.000.000 UI e Clindamicina 600mg. Os exames
laboratoriais mostraram hemograma, creatinina e coagulograma sem alterações.
Glicose: 176,0 mg/dL. O paciente evoluiu bem e recebeu alta hospitalar no sexto dia
pós-operatório. Discussão: Apesar do tratamento agressivo e precoce, são altas as
taxas de mortalidade. Este trabalho demonstra como é possível o diagnóstico e
tratamento efetivo desta infecção rara, verdadeira emergência médica, cuja evolução
favorável depende de alto grau de suspeição clínica associado ao tratamento cirúrgico
e antibioticoterapia adequados.
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Resumo:
Introdução: O traumatismo abdominal é responsável por um número expressivo de
mortes evitáveis. As vísceras parenquimatosas são mais susceptíveis a esses eventos,
sendo as vísceras ocas menos frequentemente lesadas. As lesões de delgado e colón
são freqüentes nos traumas com grande energia cinética, como acidentes
automobilísticos em alta velocidade. O trauma pode não ser acompanhado de
sintomas ou sinais, mas evolui de forma insidiosa, retardando o tratamento e
associando-se a alto índice de morbidade e mortalidade, tornando o diagnostico de
lesões intestinais um desafio para o cirurgião e radiologista. O tratamento definitivo
das lesões traumáticas de delgado é cirúrgico. Material e método: Paciente do sexo
masculino, 34 anos, solteiro, vítima de acidente automobilístico (carro x caminhonete).
Queixava-se de dor em região pélvica e no braço esquerdo. Encontrava-se estável
hemodinamicamente, com Escala de Coma de Glasgow = 15, Freqüência respiratória =
18 i.r.p.m, Freqüência cardíaca = 70 b.p.m, Pressão arterial = 120x80 mmHg,
Temperatura axilar: 36,6ºC. Ao exame físico encontrava-se hipocorado (2+/4+),
abdome livre, presença de tatuagem traumática em hipocôndrio esquerdo e região
mesogástrica. Foi realizado raio-x que evidenciou fratura de pelve e de úmero, ultrasom abdominal sem alterações, porém no dia seguinte houve aumento da dor em
região pélvica, associado à distensão abdominal e ruidos hidroaéreos diminuídos,
realizado novo US que evidenciou muito líquido livre na cavidade abdominal e
distensão de alças de delgado. Solicitado tomografia abdominal que foi inconclusiva.
Assim, foi levado ao bloco cirúrgico e realizado uma laparotomia exploradora, que
evidenciou alças de cólon e delgado bastante distendidas e lesão traumática em meso
de íleo com necrose de aproximadamente 10 cm há 20 cm da válvula ileocecal.
Realizado uma enterectomia com anastomose término terminal e colocação de dreno
de penrose no local da incisão cirúrgica. Fraturas ortopédicas corrigidas
cirurgicamente. No pós-operatório o paciente evoluiu bem e recebeu alta hospitalar
onze dias após a internação. Discussão: Nos traumas abdominais fechados o
diagnóstico é muitas vezes um desafio, o retardado do diagnóstico piora o prognóstico
do paciente podendo levar ao óbito. O presente relato demonstra como é possível o
diagnóstico e o tratamento efetivos através de abordagem precoce com cirurgia
convencional.
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Resumo:
Lesões de Cameron, descritas em 1986 por Cameron e Higgins, são caracterizadas por
lesões lineares, erosivas ou ulceradas, no fundo gástrico. Tais lesões ocorrem em
pacientes com hérnia hiatal, principalmente naquelas de grandes proporções. Desta
forma pacientes com lesões de Cameron em geral apresentam também doença do
refluxo gastro esofágico (DRGE), uma vez que a associação da DRGE com hérnia hiatal
é extremamente frequente. Embora a fisiopatologia da formação de tais lesões ainda
não seja clara, acredita-se que elas se devam ao trauma mecânico causado pela
passagem do estômago pelo hiato diafragmático, devido à hérnia ou pela torção
intermitente do estômago, em casos de estômagos intra-torácicos. O presente relato
mostra uma paciente idosa que apresentava sintomas característicos de DRGE, sem
melhora do tratamento clínico, comportamental e medicamentoso. A radiografia
evidenciava presença de bolha gástrica intratorácica, sugestiva de hérnia hiatal. Ao
estudo endoscópico foi confirmado o diagnóstico da hérnia hiatal, sendo essa do tipo
III, de cerca de cinco centímetros em seu maior eixo, e identificadas lesões de Cameron
no fundo gástrico, sendo então submetida ao tratamento cirúrgico, sendo realizadas
ressecção do saco herniário, redução da hérnia hiatal, valvuloplastia à Nissen e
crurorrafia Em geral lesões de Cameron são assintomáticas, sendo diagnosticadas
acidentalmente no exame endoscópico. A complicação mais comum das mesmas é a
anemia ferropriva, devido à perda crônica de sangue. Entretanto alguns pacientes
podem apresentar hemorragia aguda, de difícil controle, como primeira manifestação
das lesões. Após o diagnóstico o tratamento cirúrgico eletivo é indicado assim que
possível, a fim de se evitar tais complicações.
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Resumo:
INTRODUÇÃO-A linfadenectomia retroperitoneal (LR)é uma abordagem cirúrgica
complexa,por isso,recomenda-se a sua realização em centros com experiência.
Aproximadamente 25-30% dos pacientes com câncer de testículo terão de passar por
este procedimento para massas residuais.A ressecção completa resulta na sobrevida
livre de doença a longo prazo de 95%.Apesar de alta complexidade,artigos relatam
baixo risco de hemorragia peroperatoria ,com perda de sangue de 100 a 300ml.O
desafio ocorre quando o professional se depara com pacientes que não aceitam
hemoderivados por questões religiosas.O objetivo é relatar a estratégia adotada para
viabilizar o tratamento cirurgico.RELATO-Paciente de 55 anos,após submetido à
orquiectomia radical,foi classificado como T2N0M0,mas com marcadores indicando
status S1, tendo alfafetoproteina serica(AFP) elevada.Histopatologico revelou tumor
misto de células germinativas,70%teratoma,15%carcinoma embrionário,10%yolk sac
tumor e 5%seminoma e PETCT normal .Houve progressão tumoral com
linfonodomegalia mediastinal e retroperitoneal.Após a quimioterapia por 3
ciclos:bleomicina,cisplatina,etoposide houve remissão completa mediastinal mas havia
massa residual retroperitoneal.O preparo para a LR com o uso de
eritropoetina,ferro,complexo B e suplemento alimentar corrigiu a anemia causada pela
quimioterapia(QT) e viabilizou a abordagem cirúrgica.Embora as massas residuais
oferecessem dificuldades durante a remoção por envolverem aorta,cava e vasos
renais,a ressecção foi considerada R0 e a perda sanguínea foi calculada em 200ml.O
produto da linfadenectomia retroperitoneal pós-QT revelou teratoma maduro.A
evolução clinica e hematimetrica foram satisfatórias e o paciente recebeu alta no 3º
dia de pós operatório.CONCLUSÃO- A melhor conduta terapêutica para câncer de
testículo metastatico já está bem relatada na literatura.O proceder cirúrgico habitual
sem a reserva de uso de hemoderivados proporciona sentimentos de insegurança à
equipe cirúrgica e anestésica,considerando que se trata de uma abordagem de alta
complexidade,de risco e sujeita a imprevistos.Uma elaboração terapêutica com
preparo preoperatorio e cuidados cirúrgico-anestesicos intraoperatorio pode viabilizar
o tratamento radical necessário para pacientes que não aceitam o uso de
hemoderivados.
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Resumo:
Objetivo: Relatar caso de linfangioma axilar em adulto, com acometimento do nervo
intercostobraquial. Introdução: O linfangioma cístico, descrito pela primeira vez na
literatura em 1951, é um tumor congênito benigno e raro. Resulta de uma proliferação
focal de tecido linfático bem diferenciado com origem em um anormal
desenvolvimento embriológico do sistema linfático. A maioria ocorre em crianças ou
adultos jovens, e sua localização ocorre nos sacos linfáticos primordiais. Cerca de 90%
dos casos são diagnosticados por volta dos dois anos de vida. Geralmente ocorrem no
pescoço (75%) e na região axilar (20%). Apenas 1% desses são localizados no
mediastino. Podem também ser encontrados no retroperitônio, pelve e na parede
torácica. Os linfangiomas adquiridos, principalmente encontrados em adultos de meiaidade, são conseqüentes a um processo de obstrução linfática crônica secundária a
cirurgia, infecção crônica ou radiação. Não está descrita uma transformação maligna
dos linfangiomas císticos. Relato de Caso: V.S.C., sexo masculino, 43 anos, sem
antecedentes mórbidos relevantes, com relato de aumento de volume em região axilar
esquerda nos últimos 5 meses, com massa palpável no local. Sem outras queixas.
Submetido a preparo cirúrgico habitual e realizada axilotomia para abordagem da
massa, cuja cápsula estava firmemente aderida ao nervo intercostobraquial, que foi
parcialmente retirado juntamente com a peça cirúrgica. Análise anatomopatológica
evidenciou peça de 60g, composta de tecido adiposo, lesão cística multicavitada, com
paredes cinzas delgadas desprovidas de conteúdo, medindo 7 x 5 x 2,5cm, 14
linfonodos e parte do nervo intercostobraquial. Diagnóstico histopatológico de
linfangioma + hiperplasia linfóide reacional dos demais linfonodos, sem alterações no
segmento do nervo intercostobraquial ressecado. No seguimento pós operatório
paciente apresentou parestesia no território abordado, com melhora espontânea.
Conclusões: O tratamento para os linfagiomas é essencialmente cirúrgico, podendo
haver aderência a estruturas adjacentes como no presente caso, o que ressalta a
importância da dissecção adequada e cuidadosa para evitar-se lesões iatrogênicas.
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Resumo:
Os lipossarcomas são tumores malignos do tecido adiposo, sendo o segundo tipo mais
comum de sarcomas em adultos. Os lipossarcomas do cordão espermático geralmente
se manifestam através do aumento de volume indolor da bolsa escrotal e/ou da região
inguinal, sendo frequentemente confundidos com hérnias inguinais ou hidroceles no
pré-operatório. Relato de caso: paciente do sexo masculino de 59 anos, com
abaulamento e desconforto na região inguinal esquerda, havia sido diagnosticado
como portador de hérnia inguinal e foi levado para cirurgia para herniorrafia.
Encontrou-se no intra-operatório uma massa gordurosa de 5cm em seu maior
diâmetro, aderida ‘as estruturas adjacentes do interior do canal inguinal, sem sinais de
herniações ou dilatação do anel inguinal profundo. O paciente foi submetido ‘a
ressecção desta massa, sendo realizado o diagnóstico histopatológico de lipossarcoma
bem diferenciado, com margens cirúrgicas coincidentes com a lesão. O paciente
permaneceu em acompanhamento ambulatorial, estando assintomático e sem sinais
de recorrência 5 meses após o procedimento cirúrgico. São apresentados os dados do
intraoperatório, macroscopia, microscopia e comparados com os da literatura.
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Resumo:
Liposarcoma de retroperitônio é uma doença rara que corresponde a 10-15% dos
sarcomas e corresponde a 33% de todos os tumores do retroperitônio. Inicialmente
assintomático, os sintomas surgem conforme adquiri grandes dimensões. Ressecção
completa é o tratamento de escolha, e as margens devem ser negativas para
possibilitar uma maior sobrevida. A recidiva é frequente e outros tratamentos como
quimioterapia e radioterapia não são efetivos. A sobrevida em 5 anos é de 86,9% em
algumas séries. Relatamos caso de paciente de 78 anos, com dor em flanco direito e
região dorsal direita há 6 meses. Realizou tomografia que evidenciou massa que media
em seus maiores eixos 22 X 15 X 23 cm com volume de 3946 cm³ localizada no flanco e
fossa ilíaca direita sugestivo de lipossarcoma. Indicado tratamento cirúrgico iniciado
pela passagem de cateter de duplo J, posteriormente realizado laparotomia mediana
com ressecção completa da lesão que pesou 4Kg. Evolui sem intercorrências
recebendo alta hospitalar no 8º pós-operatório. Encontra-se atualmente com 1 mês de
seguimento assintomático.
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Resumo:
A presença de tecido hepático ectópico é uma possibilidade raramente descrita
estimando-se que existam menos de 30 casos publicados. A doença geralmente é um
achado incidental durante a realização de laparotomias ou laparoscopias. Quando
identificado, deve ser removido pelo maior risco de desenvolvimento de neoplasias.
Relato do caso: Mulher, 38 anos, obesa, com antecedentes dispépticos foi submetida a
ultrassonografia do abdômen que identificou a presença de colelitíase. Após exames
de rotina foi submetida à colecistectomia por vídeolaparoscopia. Durante o inventário
da cavidade abdominal identificou-se tecido hepático ectópico medindo 3x2 cm em
seus maiores eixos, aderido sobre a superfície anterior da vesícula biliar, sem relação
de continuidade com o parênquima hepático principal. O tecido hepático ectópico foi
extirpado concomitantemente com a vesícula biliar, sendo retirado pela incisão do
portal umbilical que foi ligeiramente ampliada. O estudo histopatológico confirmou a
presença de colecistite crônica calculosa e tecido hepático ectópico aderido ao
peritônio visceral da vesícula biliar sem sinais de malignidade. Após a colecistectomia,
a doente apresentou evolução favorável recebendo alta no primeiro pós-operatório e,
atualmente, encontra-se bem seis meses após a cirurgia.
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Resumo:
Objetivo: Apresentar caso de luxação traumática de joelho com complicação vascular.
<br>Introdução: A luxação traumática do joelho não é frequente; costuma ser
provocada por traumatismos de alta energia e tem elevada morbidade por associação
a lesões neurovasculares. Trata-se de uma ocorrência rara, com prevalência de 0,001 a
0,013% nos pacientes com lesões ortopédicas. Em relação à associação com lesões
neurovasculares, o acometimento da artéria poplítea oscila de 12 a 33%; do nervo
fibular comum de 15 a 37%. Apresentamos caso de luxação traumática de joelho com
lesão de ateria poplítea tratado com sucesso. <br>Material e método: Paciente
masculino, 39anos, deu entrada na sala de emergência com história de queda de
motocicleta (motocross), com queixa de dor e deformidade em membro inferior
direito(MID). Encontrava-se estável hemodinamicamente; com ECG = 15, FR = 20
i.r.p.m, FC = 70 b.p.m, PA = 120x80 mmHg, Temperatura axilar: 36ºC. Ao exame físico:
presença de deformidade em MID, ausência de pulso, pé frio e pálido; demais
aparelhos encontravam-se sem alterações. Realizado radiografia de joelho direito
evidenciando luxação. No bloco cirúrgico realizado redução incruenta, constatado
instabilidade de joelho, realizado fixação externa transarticular de joelho com fixador
tubo a tubo fêmur-tibia. Pulso permanecia ausente, relizado doppler que confirmou
ausência de pulso tibial anterior, posterior e dorsal do pé. Reencaminhado ao bloco
cirúrgico, realizado arteriografia visualizou-se stop do fluxo em artéria poplítea, Esta
foi dissecada e observou-se que apresentava lacerada em quase toda sua extensão
com destruição da artéria tibial anterior; dissecção de veia safena magna direita;
realizado enxerto reverso de veia safena magna direita femoro superficial tronco tíbiofibular, observado retorno da perfusão. No pós-operatório o paciente evoluiu bem
com pulsos distais e recebeu alta no sexto dia de internação. <br>Discussão: A luxação
deve ser reduzida imediatamente. Se os pulsos distais não puderem ser palpados, a
pesquisa de perfusão distal com Doppler deve ser realizada. Pulso ausente e ausência
de fluxo ao Doppler necessitam de investigação complementar, e a exploração
cirúrgica imediata deve ser indicada para todos os casos de lesão suspeita, enfatizando
que esta deve ser feita nas primeiras 8 horas. O sucesso da revascularização é
influenciado pelo tempo até sua realização, a qual, quando tardia, está associada a
taxas de amputação de 60 a 80%.
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Resumo:
Megaesôfago é uma síndrome caracterizada por disfagia crônica, lentamente
progressiva, do tipo funcional, consequente a incoordenação motora da musculatura
do esôfago, provocada pela redução quantitativa dos neurônios dos plexos intramurais. Os sintomas mais frequentemente relatados por pacientes portadores de
megaesôfago são disfagia baixa e lentamente progressiva, regurgitação, sialorréia,
hipertrofia de parótidas e emagrecimento. O megaesôfago pode ser idiopático ou
relacionado à doença de Chagas, outras moléstias ou intoxicações. Esta síndrome
acomete homens e mulheres na proporção de 2:1 e na maioria dos casos os sintomas
iniciam entre a terceira e quinta décadas de vida. Foram analisados os prontuários de
208 pacientes portadores de megaesôfago do serviço de Cirurgia de Esôfago da
Irmandade da Santa Casa de São Paulo, sendo 40,9% pacientes do sexo masculino e
59,1% do sexo feminino. A distribuição pela faixa etária evidenciou que a maioria dos
pacientes tinha mais que 51 anos. A maioria absoluta dos pacientes estudados
procediam das regiões nordeste e sudeste. Na admissão, 64,4% dos pacientes
apresentavam índice de massa corpórea (IMC) menor do que 25 kg/m². Os sintomas
referidos pelos pacientes no momento da admissão no ambulatório foram: disfagia em
97,1% dos pacientes, emagrecimento em 79,2%, regurgitação em 58,2%, pirose
retroesternal em 31,2%, sialorréia em 29,8%, odinofagia em 25,5%, epigastralgia em
21,6%,, dor retroesternal em 14,9% e empachamento em 10,1%. O megaesofago
acomete principalmente mulheres e uma faixa etária mais elevada da população. Sua
etiopatogenia foi elucidada há várias décadas, no entanto, este ainda é muito
prevalente em nosso meio, prejudicando a qualidade de vida dos seus portadores.
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Resumo:
Resumo Objetivo: Desenvolver modelo experimental de exposição aos produtos da
queima do tabaco (cigarro) para avaliar os efeitos do seu uso crônico em relação às
neoplasias de bexiga. Método: Trinta ratos jovens da raça Wistar foram divididos em
dois grupos: um com 20 animais simulando o tabagismo por período de seis meses no
modelo experimental, e um com 10 animais controles sem exposição por igual
período. Resultados: Após exposição por inalação da fumaça do cigarro, os animais
foram eutanasiados e submetidos a estudo histopatológico da parede da bexiga. Não
foi encontrada neoplasia nos mesmos e sim alterações leves e não significativas. Os
estudos da hemo-oximetria (carboxiemoglobina e metemoglobina) e da concentração
de dióxido de carbono (CO2) confirmam que os animais foram expostos a altas
concentrações da fumaça do tabaco e de seus derivados. Conclusão: No estudo
anátomo patológico dos animais não foi encontrada neoplasia na mucosa da bexiga.
Os modelos experimentais desenvolvidos foram altamente eficientes, práticos e fáceis
de usar podendo ser empregados em outros estudos semelhantes para determinar os
efeitos nocivos causados pelo tabagismo.
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Resumo:
Introdução: Na hipertensão portal ocorre dilatação dos vasos mesentéricos, aumento
da pressão portal e desenvolvimento de circulação colateral, havendo
redirecionamento do fluxo sanguíneo do sistema porta para a circulação sistêmica,
com formação de varizes gastroesofágicas e dilatação dos vasos da submucosa gástrica
entre outras manifestações. O estudo apresentado utiliza-se de um modelo
experimental de hipertensão portal pré-hepática em ratos Wistar, induzida pela
obstrução parcial da veia porta, opção geralmente utilizada em animais de maior
porte. Objetivo: Avaliar modelo experimental desenvolvido para analisar as alterações
causadas pela de hipertensão portal pré-hepática em animais de pequeno porte.
Método: Este modelo experimental foi testado em ratos da linhagem Wistar, pesando
em média 350 – 450g, anestesiados por injeção intraperitoneal de cloridrato de
Cetamina na dosagem de 50mg/Kg e Xilazina na dosagem de 10mg/Kg. Modelos
semelhantes habitualmente utilizam animais de maior porte. A veia porta é dissecada
próxima do hilo hepático, evidenciando-se a confluência da veia esplênica e da veia
mesentérica superior. Disseca-se também o ponto de desembocadura da veia gástrica
esquerda. No grupo controle apenas a dissecção das veias é realizada e a parede
abdominal do animal é suturada. No grupo onde é desenvolvida a hipertensão portal,
diminui-se o diâmetro da veia porta em cerca de cinquenta por cento, através de
ligadura parcial com fio de seda para uso oftalmológico número 6-0, posicionado
acima da veia gástrica esquerda, conforme modelo experimental já estabelecido. Após
quinze dias os animais são novamente avaliados. Conclusão: Este projeto demonstrou
que a indução de hipertensão portal pré-hepática por diminuição do calibre da veia
porta é factível em ratos da linhagem Wistar. A realização deste modelo em animais de
experimentação de pequeno porte, permite estudar vários aspectos da diminuição do
aporte sanguíneo ao fígado e também as repercussões da obstrução parcial da veia
porta no sistema venoso portal, baço, intestino delgado e cólon dos animais.
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Resumo:
O megaesôfago idiopático é caracterizado por aperistalse esofágica e deficiência do
esfíncter esofageano inferior (EIE). Quando avançado, o tratamento mais realizado é a
Esofagectomia Transhiatal com reconstrução em tubo gástrico, que apresenta alto
índice de complicações devido à manipulação do mediastino. Tendo em vista tais
complicações, outra forma de tratamento propõe a retirada da mucosa e submucosa
do esôfago por meio da sua invaginação completa, através da via cervicoabdominal
combinada sem toracotomia, na qual conserva-se a túnica muscular esofágica, com
reconstrução em tubo gástrico. Descrição do Caso: Relatamos um caso de portador de
megaesôfago idiopático avançado, submetido a mucosectomia com conservação da
túnica muscular e reconstrução em tubo gástrico. O paciente evoluiu sem
complicações, sem fístula cervical, sendo reintroduzida dieta via oral no décimo dia de
pós-operatório. Discussão: A mucosectomia com conservação da túnica muscular
esofágica possibilita a dissecção da mucosa e submucosa, erradicando lesões
inflamatórias crônicas, que apresentam expressivo potencial de malignização. Por não
ocorrer a manipulação do mediastino, como ocorre na esofagectomia transhiatal, o
índice de complicações de lesão da árvore brônquica, de lesão de veia ázigos, de
pneumotórax e hemotórax devido a lesão pleural e de lesão de ramos da aorta é muito
reduzido.Conclusão: O sucesso da mucosectomia esofágica com conservação da túnica
muscular do esôfago e reconstrução em tubo gástrico impulsiona esta técnica a ser
utilizada rotineiramente em pacientes selecionados.
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Resumo:
O abdômen agudo obstrutivo constitui uma das causas mais freqüentes de abdômen
agudo. A sua etiologia varia conforme a localização da sua obstrução; no delgado, as
obstruções decorrem principalmente da presença de bridas e aderências; no intestino
grosso, costumam ser devidas a neoplasias ou infecções. Com o aumento da idade, o
câncer colo-retal, principalmente de cólon descendente, representa uma das situações
de emergência que mais comumente necessitam de tratamento cirúrgico
descompressivo. No caso do abdômen agudo obstrutivo por fator mecânico de cólon,
deve-se sempre atentar pela possibilidade de obstrução em alça fechada por válvula
íleo-cecal competente, com risco de necrose de ceco, uma vez que diâmetros cecais
maiores de 12 centímetros tem alto risco de perfuração, conforme a Lei de La Place.
Relatamos o caso de mulher, 55 anos, com queixa de alteração de hábito intestinal e
perda de peso nos últimos 2 anos, com diagnóstico de neoplasia de sigmóide. Foi
internada em nossa instituição para realização de preparo colônico para realização de
cirurgia oncológica que transcorreu sem intercorrências, relatando leve distensão
abdominal no dia da cirurgia. Na abertura da cavidade, no inventário foi verificado
moderada quantidade de líquido serossanguinolento, com distensão do colo desde a
válvula íleo-cecal até o tumor em sigmóide, sendo a parede do ceco com sinais de
sofrimento. Foi realizada colectomia direita, com amputação do ceco com íleo-colónanastomose e retossigmoidectomia com cólon-anastomose. O abdômen agudo
obstrutivo se apresenta geralmente com parada de eliminação de flatos e fezes,
vômitos, astenia e desidratação acentuada. A obstrução em alça fechada ocorre
quando duas extremidades de alça permanecem ocluídas, como nas torções ou
vólvulos. A obstrução do intestino grosso requer colostomia descompressiva para
melhora das condições clínicas num primeiro estágio, enquanto a ressecção do tumor
deverá ocorrer em tempo cirúrgico posterior. Nos pacientes não-candidatos à
ressecção tumoral, seja por alto grau de evolução do câncer, alto risco cirúrgico ou por
metástases disseminadas, a colostomia descompressiva pode ser a única opção
terapêutica.
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Resumo:
INTRODUÇÃO <br><br>Estima-se que 75% de todas as hérnias ocorram na região
inguinal sendo a complicação mais grave o estrangulamento, que ocorre em cerca de
1-3% dos casos. O saco de uma hérnia inguinal contém mais frequentemente intestino
e omento e raramente outras estruturas intrabdominais. O cólon sigmóide é
incomumente encontrado em uma hérnia inguinal, principalmente contendo neoplasia
e diverticulite de forma simultânea. <br><br>Apresentamos um caso de uma hérnia
inguinal esquerda estrangulada contendo o cólon sigmóide no saco herniário
apresentando neoplasia e doença diverticular com diverticulite sincronicamente e uma
revisão de literatura sobre esta rara condição. <br><br>RELATO DE CASO
<br><br>Paciente masculino, 67 anos admitido no departamento de emergência do
serviço de cirurgia geral com quadro de dor em região inguinal à esquerda com
abaulamento inguinal e sinais de irritação peritonial. Apresentava-se febril,
desidratado e com abdome doloroso e uma hernia inguinal palpável a esquerda com
hiperemia e dor local. Exames iniciais mostravam leucocitose com desvio sem outras
alterações. Indicado tratamento cirúrgico com inguinotomia esquerda sendo
observado no intraoperatório lesão isquêmica de sigmóide com tumoração em seu
interior bloqueado por omento. Optado por acesso via laparotômica onde foi realizada
sigmoidectomia com confecção de fistula mucosa e colostomia. Reparo da hérnia
inguinal foi realizado pela técnica de Schoudice com reforço da parede posterior do
canal inguinal com aproximação do tendão conjunto no ligamento inguinal. O material
enviado para anatomopatológico apresentou adenocarcinoma moderadamente
diferenciado de padrão tubular ulcerado e infiltrativo até tecido adiposo acompanhado
de doença diverticular dos colóns com diverticulite bloqueada, realizado estadiamento
tumoral classificado como PT4;PNO;Mx, Astler-Coller - B2 e Dukes B.
<br><br>DISCUSSÃO <br><br>No nosso caso, o paciente apresentava uma hérnia
inguinal à esquerda contendo no saco herniário um tumor de sigmóide
(adenocarcinoma tubular moderadamente diferenciado) acompanhado de doença
diverticular com diverticulite ocorrendo de forma sincrônica na mesma peça
anatômica. <br><br>De acordo com a literatura até o presente estudo são descritos
apenas 36 casos de neoplasia de sigmóide em conteúdo de saco herniário, entretanto
nosso relato descreve o único caso de neoplasia de sigmóide e doença diverticular com
diverticulite sincronicamente no mesmo saco herniário.
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Resumo:
Introdução A Neurofibromatose (NF) foi descrita em 1882 por Von Recklinghausen. A
neurofibromatose tipo 1 (NF1), também chamada de Doença de Von Recklinghausen,
neurofibromatose periférica ou clássica é uma doença caracterizada por ser
autossômica dominante, com penetrância completa, ou seja, o indivíduo que carregar
a mutação será afetado, porém é altamente variável em sua expressão. A incidência da
NF1 ocorre entre 1:3000 a 1:5000 nascidos vivos. Metade dos casos apresentam
mutações novas, e a taxa de mutação para o gene NF1 é de 1/10000, sendo uma das
mais altas já descritas para qualquer gene conhecido em seres humanos. O presente
estudo tem como objetivo mostrar o arsenal terapêutico do cirurgião plástico
reparador, trazendo qualidade de vida para pacientes com neurofibromatose tipo 1.
Relato do caso V.F.S.C., sexo feminino, 34 anos, branca, natural e procedente de Vera
(MT), deu entrada em nosso serviço em março de 2010, Hospital SOBRAPAR –
Sociedade Brasileira de Pesquisa e Assistência para Reabilitação Crânio-Facial, com
diagnóstico de Neurofibromatose tipo 1. A queixa principal dela no momento da
primeira consulta era melhorar a aparência, devido ao preconceito sofrido desde a
adolescência, e também a funcionalidade do sistema visual. Não apresenta casos
semelhantes na família. Em nosso serviço, foi submetida a 3 procedimentos cirúrgicos,
com intervalo entre eles de 6 a 9 meses. Primeiramente foi realizado encurtamento
palpebral inferior D associado a cantopexia e exérese de neurofibromas em região
temporo-parietal D, cervical D e fúrcula esternal, sem intercorrências durante a
internação, tendo alta hospitalar no 2º dia de pós-operatório. O segundo
procedimento foi suspensão de hemiface com uso de fáscia lata para contenção,
também não apresentou intercorrências graves, sendo evidenciado e esperado da
patologia grande edema em hemiface D, tendo alta hospitalar no 4º dia de pósoperatório. E o terceiro foi exérese de outros neurofibromas em região da boca/mento
e fossa poplítea D, também sem complicações com alta no 2º dia de pós-operatório.
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Resumo:
RACIONAL: O abdome agudo é uma das síndromes mais comuns encontradas na
prática médica, estando entre as principais causas de procura de atendimento médico
de emergência. Consequentemente, investigar sua etiologia é de extrema importância,
uma vez que o atraso na sua determinação pode resultar na implementação tardia do
tratamento. A importância da anamnese e do exame físico são inquestionáveis,
entretanto, alguns exames complementares podem ser solicitados para auxílio
diagnóstico. Baseado no algoritmo para o diagnóstico do abdome agudo, publicado no
Consenso do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia, a investigação do paciente com
queixa de dor abdominal aguda pode seguir algumas etapas que seguem pela
anamnese, exame físico e exames complementares. OBJETIVO: O objetivo deste
trabalho foi avaliar a frequência com que os exames de imagem são solicitados em um
hospital de atendimento exclusivamente público, com alta demanda e que dispõe de
exames de imagem de forma relativamente fácil, o que permite tanto a realização de
uma investigação mais profunda quanto a indicação direta de cirurgia baseada apenas
em anamnese e exame físico associada aos exames complementares iniciais.
MÉTODOS: Foram analisados retrospectivamente 298 prontuários de pacientes
selecionados segundo cirurgia realizada por quadro de abdome agudo não traumático
advindas do pronto atendimento, registradas na planilha do centro cirúrgico do
Hospital Luzia de Pinho Melo. Após análise dos prontuários, permaneceram em análise
258 procedimentos. RESULTADOS: A proporção quanto ao gênero foi de 142 homens e
116 mulheres, com idade média de 35 anos. As solicitações de exames foram: 227
laboratoriais, 169 radiografias, 68 ultrassonografias e 30 tomografias. CONCLUSÃO:
Apesar da facilidade de acesso a exames radiológicos mais avançados, estes ainda são
pouco solicitados. Isso demonstra o inquestionável valor da anamnese e do exame
físico para a indicação cirúrgica do abdome agudo não traumático.
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Resumo:
Introdução: Fitobezoares constituem uma causa rara de obstrução intestinal mecânica.
Apresentam relação com histórico de cirurgia gástrica e distúrbios de motilidade do
trato digestivo. Objetivo: Relatar um caso de obstrução de intestino delgado causada
por fitobezoar em paciente sem histórico de cirurgia gástrica. Relato de caso: SLV,
feminino, 59 anos, com dor abdominal difusa há 3 dias, de forte intensidade, associada
à náuseas, vômitos e parada de eliminação de gases e fezes. Negava cirurgias prévias.
Exame abdominal: ruídos hidroaéreos aumentados, palpação dolorosa difusamente
com defesa voluntária e descompressão brusca negativa. Rx de abdome agudo com
sinal de empilhamento de moedas. Tomografia de abdome: líquido livre na cavidade
pélvica; esparsas imagens diverticulares no cólon sem sinais de inflamação; dilatação
em segmento jejunal com espessamento e realce parietal após contraste e
borramento da gordura adjacente. Hipótese diagnóstica de abdome agudo obstrutivo,
indicado laparotomia exploradora. Com achado cirúrgico de moderada quantidade de
secreção serosa, edema e hiperemia em alça de delgado, de aproximadamente 15cm,
distando 150cm da válvula ileocecal e a 20cm do ângulo de Treitz e presença de corpo
estranho, sem evidência de sofrimento de alça intestinal. Realizado enteretomia na
localização da obstrução mecânica, com retirada de conteúdo ovóide de superfície lisa
com 5,5x4,0x3,9cm. Enviada peça para anatomopatológico, o qual evidenciou corpo
estranho vegetal. Paciente evoluiu satisfatoriamente, recebendo alta.
Discussão/conclusão: A principal condição para o desenvolvimento do fitobezoar são
as operações gástricas, por cursarem com diminuição da motilidade do estômago. O
caso apresentado se diferencia por não apresentar histórico de cirurgia gástrica. O
corpo estranho de origem vegetal geralmente torna-se impactado nos segmentos
intestinais mais estreitos. O paciente relatado apresentava obstrução em região
jejunal, o que condiz com a literatura.
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Resumo:
Introdução: Descrito pela primeira vez por Bauer, em 1757, os lipomas
gastrointestinais são tumores benignos raros, de origem mesenquimal, que apesar de
ocorrerem em todo o trato digestório, o acometimento do intestino delgado é
infrequente. Objetivo: Relatar um caso de obstrução de intestino delgado causada por
lipoma. Relato de caso: JCRMS, feminino, 23 anos, com dor abdominal difusa há 3 dias,
em cólica, de moderada intensidade, associada a vômitos e parada de eliminação de
fezes, mas referia eliminação de gases. Negava cirurgias prévias. Exame abdominal:
abdome flácido com ruídos hidroaéreos aumentados, doloroso difusamente à
palpação e descompressão brusca negativa. Hipótese diagnóstica de suboclusão
intestinal. Rx de abdome agudo com dilatação de alça de delgado, nível hidroaéreo e
presença de ar na ampola retal. Tomografia de abdome: ponto de afilamento da luz de
jejuno proximal, sugestivo de suboclusão de intestino delgado. Realizada enteroscopia
com balão único que mostrou lesão elevada e subendotelial, de aproximadamente 57cm em seu maior eixo, consistência endurecida e ulcerada em seu ápice, compatível
com GIST à 20-30cm após o ângulo de Treitz. Identifica-se à cerca de 10cm,
distalmente ao GIST, pólipo de 2mm, séssil e regular. Indicado laparotomia
exploradora. Ressecado 43cm de seguimento de intestino delgado. Enviada a peça
para anatomopatológico, o qual evidenciou seguimento entérico com lipoma
submucoso com margens livres. Paciente evoluiu satisfatoriamente, recebendo alta.
Discussão/conclusão: O lipoma gastrointestinal acomete principalmente o ceco e o
colón direito, apresenta prevalência feminina, e idade da descoberta entre 50 e 65
anos. Lipomas pequenos raramente produzem sintomatologia, mas os superiores a
2cm de diâmetro tendem a ser sintomáticos. O presente trabalho visa chamar atenção
para um caso de subocluão intestinal em região de jejuno proximal, causada por
lipoma em paciente mais jovem do que epidemiologia reportada na literatura.
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Resumo:
Objetivo: Apresentar caso de obstrução de junção pieloureteral causando hidronefrose
e destruição de parênquima renal. Introdução: A obstrução da junção pieloureteral é
um processo de restrição ao fluxo urinário da pélvis renal para o ureter e que pode
evoluir com perda progressiva da função renal. Material e Método: Paciente do sexo
feminino, 19 anos, estudante, solteira, procurou o pronto socorro do Hospital
Universitário Alzira Velano queixando-se de aumento do volume abdominal
progressivo, de início há três meses, sem dor associada, apenas com desconforto
frente à questão estética. Informa que seu hábito intestinal mantem-se normal,
eliminando fezes e flatos normalmente, nega náuseas e vômitos. Ao exame físico, a
paciente encontrava-se em BEG, somente apresentava abdome distendido com massa
abdominal palpável em hemiabdome direito, estendendo-se cranialmente da crista
ilíaca direita até dois centímetros acima da cicatriz umbilical, sem outras alterações.
Beta HCG: negativo; Hemograma e coagulogramas normais; CA 125: 11,80UI/ml; CA
19-9: 11,83UI/ml; CEA: 0,56 ng/ml; ALFA FETOPROTEÍNA: 3,60ng/ml; US de abdome:
rim direito não visualizado (atrofia?, agenesia?), volumosa massa cística com septos de
permeio, sem fluxo ao Doppler, em região anexial direita até região supraumbelical.
Realizado laparotomia exploradora diagnóstica e no intra-operatório diagnosticado
hidronefrose em rim direito, obstrução de junção pieloureteral e destruição do
parênquima renal. Realizado nefrectomia devido à destruição do parênquima renal.
Discusão: A principal consequência de restrição ao fluxo urinário é a falência renal
progressiva levando à diminuição do parênquima renal. A estratégia de tratamento é
influenciada pela idade do paciente, pelo grau de restrição e pela evolução clínica.
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Resumo:
Introdução As próteses autoexpansíveis são destaque entre os recursos disponíveis
para restabelecer o trânsito digestivo nos casos de câncer inoperável do esôfago
Objetivo Avaliar nova prótese endoscópica, que dispõe de características adequadas
para proporcionar benefício significante aos portadores de câncer esofágico avançado.
Método O estudo inclui 15 pacientes (onze homens e quarto mulheres, com média de
idades de 55 +/- 6,17 anos), apresentando câncer de estádio IV, do terço médio do
esôfago, de 5,5-8 cm de extensão, dois deles com fistula esôfago-brônquica. As
próteses transtumorais, recobertas, 12 de 10 cm e três de 13 cm de extensão, foram
instaladas mediante controle endoscópico e fluoroscópico. Radiografias simples do
tórax e contrastadas do esôfago foram realizadas, respectivamente, 2h e 12h após o
procedimento. Os pacientes foram submetidos a questionário incluindo presença ou
não de dor, regurgitação, pirose, tosse e condição alimentar sete dias depois da
colocação da prótese e, daí, mensalmente, até completarem seis meses de
seguimento. Resultados Não houve complicação grave na série. As radiografias de
tórax demonstraram expansão da prótese em todos os casos. A ingestão de solução
baritada evidenciou trânsito livre e oclusão das fístulas esôfago-brônquicas.
Seguimento completo não foi possível em três casos, que faleceram ao longo do
terceiro mês, em decorrência da progressão do câncer. Não foi relatada disfagia a
pastosos, nem referidas regurgitação e pirose em seis meses de acompanhamento.
Moderada dor torácica foi controlada com uso de analgésicos comuns antes do sétimo
dia de seguimento. A tosse persistente dos portadores de fistula teve expressiva
redução. Conclusão A prótese endoscópica empregada no estudo é eficiente, mas
maior experiência é necessária para respaldar os seus resultados. Novos estudos
prospectivos estão projetados para especificar eventuais cuidados a serem tomados
frente a casos especiais e complicações relevantes.
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Resumo:
Introdução - O pâncreas anular é uma malformação congênita rara, sem causa bem
definida. Seu diagnóstico por imagem é difícil, geralmente sugerido com sinal da dupla
bolha no EED, tecido pancreático envolvendo a segunda porção do duodeno na TC de
abdome. Objetivos e Método – Relatar caso de pâncreas anular cursando com
pancreatite aguda, por meio de revisão de prontuário. Relato de caso – Apresentamos
caso de paciente de 38 anos com historia de dor abdominal, náuseas e vômitos há 02
anos, com piora do quadro e pancreatite aguda como causa da internação. A USG
demonstrou dilatação de vias biliares intra e extra-hepáticas, alteração ecotextural em
topografia de cabeça de pâncreas. A TC mostrou densificação dos planos adiposos
peripancreaticos e periduodenais e sinais de invaginação duodeno-jejunal na segunda
porção duodenal. Não havia comprometimento de artéria ou veia mesentérica.
Linfonodomegalias peripancreáticas foram descritas, bem como densificação do sulco
duodeno pancreático. A colangiorressonância mostra um colédoco com calibre de 14
mm e afilamento de porção distal, sugerindo cisto de colédoco, e mínima dilatação das
vias bliares intra-hepáticas. O aspecto endoscópico era de esofagite e gastrite leves,
complementados com CPRE, em que se observou infiltração e edema da parede
duodenal, não sendo possível a visualização da papila para acesso a via biliar. O
paciente foi submetido à laparotomia exploradora, confirmando o diagnóstico por
envolvimento da segunda porção do duodeno com estenose. Realizou-se duodenojejuno anastomose em Y de Roux. Paciente encontra-se em acompanhamento
ambulatorial por 03 meses sem complicações. Discussão - O pâncreas anular é
entidade nosoló gica rara, para cujo diagnóstico parece corroborar a associação de
vários métodos de imagem. A laparotomia exploradora segue como método definitivo
de ratificação diagnóstica, sendo curativa quando a derivação do trânsito é factível.
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Resumo:
Os pacientes esquistossomoticos com hemorragia digestiva prévia são candidatos a
tratamento cirúrgico, existem várias técnicas podendo-se dividi-las em dois grupos:
cirurgias desconectivas e derivativas. No primeiro grupo, as mais realizadas em nosso
meio são: a desconexão ázigo-portal com esplenectomia(DAPE) e esplenectomia mais
ligadura de veia gástrica esquerda. Nas derivativas a mais realizada é a cirurgia de
Warren. As principais complicações do tratamento no primeiro grupo são: recidiva
hemorrágica e trombose de veia porta. Enquanto que no segundo grupo são
encefalopatia hepática e recidiva hemorrágica. Inúmeras são as causas de pancreatite
aguda, sendo as principais: biliar, alcoólica, hipertrigliceridemia e medicamentosa. Tem
sido descritos casos no pós-operatório de gastrectomia com linfadenectomia,
esplenectomia por trauma e cirurgia cardiovascular com circulação extracorpórea.
Realizamos a DAPE em 444 casos no período de 85 a 2008 sendo que nenhum caso
evoluiu com pancreatite aguda grave, realizamos ainda 9 esplenectomias com ligadura
da gástrica, também sem nenhum caso, motivo do nosso relato. Paciente com
diagnóstico da forma hepatoesplênica da esquistossomose e episódios de HDA prévios,
indicado DAPE. Durante o ato cirúrgico, apresentou sangramento da circulação
colateral retroperitoneal, apresentando instabilidade hemodinâmica e arritmia
cardíaca. Abreviado o procedimento com realização apenas de esplenectomia e
ligadura de veia gástrica esquerda. No 8°PO, paciente recebia dieta oral e estava em
uso de antibioticoterapia (Ciprofloxacino e Metronidazol), quando evoluiu com
distensão abdominal sendo indicada tomografia computadorizada abdominal que
evidenciou trombose parcial no segmento proximal da veia esplênica e na junção
venosa espleno-mesentérica, sem extensão para o tronco da veia porta. Iniciada
heparinização, jejum e NPT. Evoluiu com melhora do quadro, porém no 15°PO
apresentou vômitos, dor, piora da distensão abdominal e acidose metabólica. Indicada
laparotomia exploradora por peritonite por provável necrose intestinal. No intraoperatório foi evidenciado líquido ascítico acastanhado e presença de espermacetes,
sem sinais de isquemia mesentérica, amilase de 1.109 mg/dl do líquido ascítico bem
como cultura para Acinetobacter. Feito o diagnóstico de pancreatite aguda grave e
choque séptico. Evoluiu com insuficiência renal aguda dialítica e óbito.
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Resumo:
Paniculite esclerosante é uma doença inflamatória fibrosante, rara, de evolução
benigna e etiologia desconhecida, que acomete o mesentério do intestino delgado,
mesocólon e, retroperitônio. Apresenta sintomatologia inespecífica tornando os
exames de imagem importantes para diagnóstico. Objetivo: Apresentar um caso de
paniculite esclerosante cujo diagnóstico foi aventado pela tomografia
computadorizada de abdome (TC) e confirmado por histopatologia. Relato do caso:
Homem, 57 anos, obeso, com dor lombar há seis meses, mais intensa à esquerda, com
irradiação para mesogástrio e hipogástrio. Negava perda de peso, tendo notado piora
de obstipação intestinal prévia, acompanhada de cólicas abdominais. Com hipótese
diagnostica de cólica nefrética foi submetido à ultrassonografia do abdômen que
revelou esteatose hepática e aumento da ecogenicidade do mesentério, mesocólon e
retroperitônio. Havia ectasia ureteropielocalicial esquerda, sem cálculo ureteral. A TC
mostrou intensa proliferação do tecido adiposo de todo o mesentério e mesocólon
com compressão das veias mesentéricas superior e inferior e tributárias observada na
fase venosa do exame. Havia intensa proliferação gordurosa de todo retroperitônio
descolando o cólon látero-anteriormente. Esses achados foram confirmados pela
ressonância magnética. Após biópsia percutânea do retroperitônio guiada por TC,
confirmou-se diagnóstico histológico de paniculite esclerosante. Optou-se por
tratamento clínico com a introdução de colchicina, na dose de 2g/dia e orientada
redução ponderal. No momento o doente encontra-se bem, quatro meses após a
medicação, com melhora da dor abdominal e perda ponderal de 10 quilos. Conclusão:
Apesar de rara, a paniculite esclerosante abdominal é uma possibilidade diagnóstica
nos doentes obesos com dor abdominal de etiologia mal definida.
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Resumo:
A paraoccidiodomicose é uma micose profunda de evolução aguda, subaguda ou
crônica, transmitida através da inalação do conídio infeccioso de Paracoccidiodes
brasiliensis, fungo dimórfico encontrado no solo. Mais comumente o foco primário
localiza-se no pulmão e pode disseminar-se para outros órgãos. A doença apresenta
elevada prevalência em toda a América do Sul, México e, particularmente no Brasil,
onde as regiões Centrais e o Sudeste são as mais afetadas, enquanto o Nordeste
apresenta menor incidência. A paracoccidioidomicose acomete o sexo masculino com
maior frequência na faixa de idade entre 30 e 50 anos, onde existe maior possibilidade
de contato com o conídeo infectante. Em pacientes imunossuprimidos a disseminação
do fundo é facilitada pela imunodeficiência tornando comum o aparecimento de
linfoadenopatia ocasionadas pelo fungo. Relato do caso: Homem, branco com 14 anos
de idade, natural e procedente da zona rural de Bragança Paulista que procurou
serviço especializado com queixa de fraqueza intensa associada à perda ponderal de
15 kg em sete meses Ao exame apresentava-se em REG, emagrecido, desnutrido, com
linfonodomegalia cervical e submandibular bilateral. A radiografia de tórax e a
sorologia afastou o diagnóstico de tuberculose. A linfonodomegalia cervical além de
mesenterial foi demonstrada pela ultrassonografia e tomografia cervical e abdominal.
Optou-se pela excisão do linfonodo cervical para o diagnóstico histopatológico que
teve confirmou a presença do Paracoccidiodes brasiliensis na coloração da
hematoxilina-eosina e Grocot (impregnação pela prata). No momento, o paciente
encontra-se no segundo mês de tratamento com Itraconazol na dose de 200mg/dia,
com remissão dos sintomas e recuperação ponderal de 9 Kg. O comprometimento
linfonodal cervical e mesenterial na ausência de comprometimento primário pulmonar
é uma forma de apresentação pouco comum da paracoccidioidomicose.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: A perfuração do intestino delgado secundária à diverticulite jejunal
causada por enterolito é uma condição extremamente rara. Revisão da literatura
mostra que existem apenas 37 casos publicados. O objetivo deste estudo foi relatar
um caso de perfuração do intestino delgado causada por enterolito formado no
interior de um divertículo jejunal. RELATO DO CASO: Mulher com 86 anos foi atendida
quadro de dor abdominal difusa há 4 dias apresentando sinais de peritonite
gereralizada. Após a recuperação hidroeletrolítica e realização de exames laboratoriais
e de imagem foi submetida a laparotomia exploradora de urgência com o diagnóstico
de abdome agudo inflamatório. A cirurgia mostrou que a paciente apresentava doença
diverticular do intestino delgado localizada, principalmente, no jejuno proximal. A
peritonite ocorreu em conseqüência a perfuração intestinal causada por enterolito,
medindo 8 cm de diâmetro e localizado dentro de um dos divertículos. O segmento
intestinal perfurado foi removido realizando-se uma anastomose término-terminal
para reconstrução do trânsito. A recuperação pós-operatória trancorreu sem
intercorrências tendo a paciente recebido alta no quinto pós-operatório. Apresenta-se
bem um ano após o procedimento cirúrgico. CONCLUSÃO: Apesar de rara a perfuração
do intestino delgado por enterolitos localizados em divertículos jejunais deve, deve ser
sempre considerada, principalmente no paciente idoso, quando as causas mais
comuns de peritonite foram excluídas.
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Resumo:
Introdução: A ingestão de corpo estranho é uma ocorrência clínica relativamente
comum nos Serviços de Emergência, mas a maioria passa pelo trato gastrointestinal
sem qualquer intercorrência. A incidência de perfuração do trato gastrointestinal é de
apenas 1% dos casos. Os segmentos mais afetados são pontos fixos em que ocorre a
mudança brusca da direção do intestino. Entre eles, os mais comumente perfurados
por corpos estranhos são duodeno, íleo terminal, válvula íleo-cecal e transição retosigmóide. Porções medianas do intestino delgado, como o íleo proximal, são
raramente descritas. <br><br>Objetivos: relatar um caso de perfuração de íleo
proximal por palito de dente ingerido acidentalmente. <br><br>Métodos: Paciente, 59
anos, masculino, apresentou-se a emergência com um quadro brando de abdomen
agudo. Encontrava-se estável hemodinamicamente e sem alterações laboratoriais
expressivas. Os exames de imagem não confirmaram a presença de corpo estranho,
mas apresentavam alguns sinais sugestivos de perfuração bloqueada. O diagnóstico foi
feito somente no transoperatório e tratado através de ressecção do segmento
afetado, seguido da reconstrução primária do trânsito intestinal. <br><br>Resultados:
O fato da ingestão de corpos estranhos ser acidental somado a apresentação clínica
inespecífica, tornam o diagnóstico etiológico pré-operatório difícil. O Rx de abdomen é
pouco específico e a tomografia computadorizada abdominal apresenta alguns sinais,
como pequenas áreas de pneumoperitôneo associada a espessamento de alça
intestinal, que podem inferir o diagnóstico. O tratamento cirúrgico não deve ser
postergado em virtude do estabelecimento do diagnóstico. <br><br>Conclusão: O
cirurgião sempre deve levar em conta a possibilidade de perfuração gastrointestinal
em pacientes que apresentam sintomas abdominais agudos atípicos. A perfuração do
íleo proximal deve ser considerada.
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Resumo:
Introdução: A perfuração esofágica por corpo estranho é rara e apresenta elevada taxa
de morbimortalidade quando associada ao retardo diagnóstico e à mediastinite. O
tratamento permanece controverso, as recomendações variam entre abordagem não
cirúrgica e o tratamento cirúrgico agressivo. Relato de caso: Paciente feminina, 36
anos, queixava-se de disfagia, odinofagia e edema cervical há 4 dias após ingestão de
espinha de peixe. Apresentava-se taquicárdica, taquidispnêica e com murmúrio
vesicular diminuído bilateralmente. A TC de tórax e de região cervical confirmou
perfuração do esôfago cervical e derrame pleural bilateral. Foi submetida à abordagem
cirúrgica imediata, feita exploração cervical com incisão transversa na região da fúrcula
e cervicotomia esquerda, com drenagem ampla associada à gastrostomia alimentar.
Do ponto de vista torácico, foi submetida à toracoscopia, pleurectomia, abertura da
pleura mediastinal, lavagem exaustiva da cavidade pleural e drenagem em selo d’água.
Iniciada antibioticoterapia de amplo espectro no pré-operatório com meropenem e
linezolida. A paciente foi encaminhada a UTI, onde permaneceu até estabilização do
quadro. Após re-abordagem torácica, teve boa evolução clínica, foi realimentada por
via oral e teve alta. Discussão: O tratamento da perfuração esofágica permanece
controverso. Em perfurações com diagnóstico precoce, dentro das primeiras 24 horas,
deve-se tentar a sutura primária da lesão. Quando esta não é possível, pode ser
necessária a esofagectomia, com esofagostomia cervical e gastrostomia. Por outro
lado, perfurações tardias podem ser inicialmente tratadas com drenagem ampla do
mediastino que preferencialmente deve ser feita por videotoracoscopia acarretando
menor dor e menor prejuízo a ventilação. O tratamento agressivo da sepse e das
coleções pleurais trata a causa primária da morbimortalidade, evita cirurgias agressivas
e permite a cicatrização do esôfago, com resultados favoráveis.
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Resumo:
Pilomatricomas são tumores cutâneos superficiais benignos, tipicamente localizados
em topografia de cabeça e pescoço, geralmente ocorrendo em pacientes abaixo de 20
anos de idade, sendo raros em pacientes mais idosos. A apresentação clínica mais
comum é de uma massa de crescimento lento, superficial, indolor, firme e solitária na
derme. O tratamento consiste na excisão cirúrgica, sendo rara a recorrência. Relato de
caso: paciente masculino, de 57 anos, com uma massa de 10cm endurecida e indolor
na parede abdominal em hipocôndrio esquerdo. O paciente foi submetido ‘a exésere
da lesão, sob anestesia local, que se apresentava extensamente calcificada e de
consistência pétrea. O anatomopatológico da lesão revelou achados típicos de
pilomatricoma, tais como a presença de "shadow cells", depósitos de material
eosinofílico e agregados de células matriciais. Por serem raros em adultos, os
pilomatricomas são frequentemente confundidos com outras doenças da epiderme,
sendo o diagnóstico histopatológico na maioria dos casos. Apresenta-se os achados
clínicos, macroscopia e microscopia deste caso e os mesmos são analisados em
comparação com os da literatura.
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Resumo:
Situs inversus é anomalia congênita rara e significa inversão dos órgãos abdominais e
torácicos,podeno ser parcial ou total,abdome e toráx acometido.Não altera a
sobrevida e não é considerada pré-maligna.Geralmente é diagnosticada
incidentalmente com exames de imagem.Pneumotórax é uma condição freqüente na
prática clínica.O diagnóstico é baseado na história e exame físico, e confirmado com a
utilização de métodos de imagem.Relato de caso:PSC, masculino, 45 anos, vitima de
acidente automobilístico,realizado ABC do trauma onde foi constatado diminuição do
murmúrio vesicular a direita,apresentava-se eupneico e foi optado por sequência
radiológica do trauma,com pequeno pneumotórax a esquerda que não se confirmava
ao exame físico.Optado por TC de tórax que confirmava pneumotórax a esquerda.Foi
realizado drenagem em selo d`água a esquerda.Após 12 horas,sem melhora,observouse pneumotórax a direita conforme exame físico inicial,realizado
drenagem.Conclusão:Trauma é a terceira causa de morte nos EUA,superado somente
pelas doenças cardiovasculares e câncer. O traumatismo torácico é responsável por 20
a 25% das causas de morte por trauma.A conduta inicial deve, sempre que possível,a
anamnese e exame físico, que muitas vezes nos levará ao diagnóstico das patologias
do evento traumático.É de suma não considerar o exame físico inferior ao método de
imagem, a correta identificação do RX,já que neste caso foi feita identificação
errônea.A presença de um radiologista experiente se faz necessário em casos como
estes.Após a segunda drenagem foi feita a anamnese completa do paciente e
constatou-se que era portador de situs inversus totalis, sabido desde a infancia.Em
nossa experiência uma boa avaliação do paciente, com anamnese e exame físico bem
feito, minimizam o erro dignóstico e leva a uma conduta correta, falando-se de
pneumotórax traumático. Em nosso serviço temos uma política de sempre preservar e
acreditar em um exame físico bem feito, idenpendente de exames radiológicos.
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Resumo:
Introdução: Pneumotórax, ou a presença de ar no espaço pleural, é classificado como
espontâneo (primário ou secundário) ou traumático. O pnemotórax primário ocorre na
ausência de causa subjacente, ao passo que o secundário ocorre como complicação de
uma doença pulmonar pré-existente. Sem dúvida, a doença pulmonar mais
comumente associada ao pneumotórax espontâneo secundário é a DPOC. Essa
entidade é responsável pelo segundo pico de incidência de pneumotórax espontâneo,
entre as idades de 45 e 65 anos. Geralmente ocorre com o paciente em repouso,
raramente durante exercício. Dor torácica e dispnéia são os sintomas mais freqüentes.
Material e método: Material e método: Paciente do sexo masculino, 58 anos,
trabalhador rural, solteiro, leucoderma, tabagista há 30 anos (oito cigarros ao dia).
Apresentava dispnéia de forte intensidade, associada ao aparecimento de
abaulamento em região cervical, iniciou ao repouso, nega trauma torácico e nega
precordialgia. Encontrava-se estável hemodinamicamente, Freqüência respiratória =
26 i.r.p.m, Freqüência cardíaca = 98 b.p.m, Pressão arterial = 140x90 mmHg,
Temperatura axilar: 36ºC. Ao exame físico, apresentava enfisema subcutâneo em
hemitórax direito e região cervical, ausência de estase de jugular, acianótico e
murmúrio vesicular fisiológico diminuídos em terço médio e base de hemitorax a
direita. Foi realizado raio-x de tórax que evidenciou um pequeno pneumotórax a
direita com grande enfisema subcutâneo em região cervical e torácica, assim foi
realizado a drenagem torácica no sistema fechado em selo d’água, no quinto espaço
intercostal direito. Após a drenagem, o paciente evoluiu com resolução do quadro de
dispnéia. Realizada TC de tórax que demonstrou enfisema centrolobular e paraceptal
bilateral, pneumotórax mínimo à direita, bronquiectasia com espessamento de parede
brônquica e pneumomediastino. Após quatro dias de internação, foi retirado o dreno
de tórax, e em vigência da resolução do quadro o paciente recebeu alta hospitalar
Discussão: O diagnóstico do pneumotórax é baseado na história e exame físico, e
confirmado com a utilização de métodos de imagem. Nesse paciente foi realizado
drenagem de tórax em selo d’água, com resolução completa do quadro, além disso, o
paciente recebeu as devidas orientações de que a etiologia da sua doença era o
tabagismo.
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Resumo:
Introducao: A Ureterocele constitui-se numa dilatação do ureter distal que se projeta
para a luz da bexiga ou colo vesical. É ectópica, quando o ureter tem desembocadura
cervicouretral. Ocorre mais no lado esquerdo, no sexo feminino, e em caucasianos. Em
10% dos casos é bilateral e em 80% surge do pólo superior dos rins com duplicidades
pielocalicinais. Costuma ser diagnosticada no periodo intra-uterino ou na infancia. Em
adultos costuma ser unilateral e causar menos danos à função renal. Esses podem
apresentar infecções urinárias recorrentes, litíase, hematúria e prolapso uretral. O
diagnóstico é feito por Ultrassonografia e Urografia Excretora, ou por Tomografia
Computadorizada. O tratamento endoscópico por punção da ureterocele é o mais
empregado, contudo, pode ser realizada incisão endoscópica e cirurgias reconstrutivas
do trato urinário superior. Objetivo: relatar um caso de uma paciente adulta que
apresentou ureteterocele exteriorizando-se através da uretra. Metodologia: S.A.S., 24
anos, foi admitida no serviço com queixa de lesão nodular exteriorizada através do
meato uretral há dois dias, dor intensa e retenção urinária. Relatava vários episódios
de infecção urinária recorrente nos últimos 5 anos. A Ultrassonografia pélvica
mostrava imagem anecóica sugestiva de dilatação ureteral em região anexial
esquerda, com hidronefrose ipsilateral. A Tomografia Computadorizada com contraste
endovenoso mostrava dilatação pielocalicial e do ureter esquerdo, até o seu terço
distal onde se caracterizava uma dilatação sacular de maior expressão que se
projetava inferiormente em direção à região uretral. Resultados: Durante o período de
internação, enquanto aguardava procedimento cirúrgico, ocorreu a perfuração
espontânea da ureterocele, levando a regressão do prolapso uretral. Foi retirada a
sonda vesical de demora e a paciente não apresentou qualquer queixa urinária. A
paciente foi submetida a nova Tomografia Computadorizada, para controle, onde não
foi mais visualizada hidronefrose à esquerda com regressão quase completa do volume
da ureterocele. Conclusao: A Ureterocele não é uma patologia freqüente, porém sua
possibilidade deve ser sempre lembrada devido às repercussões da patologia no trato
urinário superior. Nos casos de ureteroceles prolapsadas o tratamento cirúrgico se
impõe. Nesse caso, devido à resolução espontânea e a paciente apresentar melhora
completa da hidronefrose nos exames de controle, procedemos apenas com
acompanhamento clínico da mesma.
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Resumo:
Objetivo: apresentar um caso com baixa casuística na literatura. Introduçao: o
pseudomixoma peritoneal (PMP) caracteriza-se por ser um tumor indolente, com baixo
grau de malignidade e metastatizaçao.De incidência rara, 2/10000 laparotomias, mais
frequente em mulheres, apresenta-se como acsite mucinosa.Freqüentemente
relacionado a cistoadenocarcinomas, geralmente ovarianos ou do apêndice. Os
achados clínicos são inespecíficos.As principais queixas sao dor e distensão
abdominal.Febre, anorexia, náuseas, vômitos e perda ponderal podem estar
associados, assim como sintomas urinários.Encontra-se material gelatinoso como
achado intra operatorio e nódulos que aderem às superfícies peritoneais.O diagnóstico
pode ser feito por métodos de imagem ou por PAAF.O tratamento inclui resseccao do
peritoneo e quimioterapicos. Relato de caso:N.S.C., 83 anos, feminina, deu entrada no
pronto socorro com queixa de inapetência, adinamia e dor abdominal em hipogastro
ha 2 meses.Ha 10 dias da admissão iniciou quadro de febre, disuria, emagrecimento e
dor abdominal generalizada, sem melhora com tratamento para ITU, diagnosticada em
outro servico. Ao exame fisico encontrava-se em BEG, descorada 2+/4+, hidratada.
Abdome globoso, acsitico, doloroso a palpacao difusa, sem sinais de peritonite.
Exames laboratoriais: Hb 8,6 Ht 25,5 leucocitos 135000 sem desvio.Albumina 2,4.
Realizada TC de abdome que evidenciou volumosa colecao liquida em cavidade
abdomino pelvica com material gasoso de permeio, ocupando regiao hipo e
mesogastro (25X15X10 cm, 2000ml) estendendo-se a cavidade pelvica e regiao
perihepatica.Indicada exploracao cirurgica com biopsias de peritoneo e coletado
liquido com caracteristica coloide para analise. Resultado do anatomo patológico:
pseudomixoma peritoneal. Conclusão: segundo dados literários, os tumores primários
geralmente estão no ovário ou no apêndice.Diferente do observado no caso
apresentado, em que ambas as estruturas nao apresentavam sinais de doença vistos a
TC.
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Resumo:
A síndrome de Meigs é uma tríade composta por: fibroma ovariano, ascite e derrame
pleural. Quando envolve outros tumores ovarianos é conhecida como pseudosíndrome
de Meigs. Objetivo: Apresentar um caso de pseudosíndrome de Meigs com diagnóstico
confirmado por estudo histopatológico. Relato do caso: Mulher, 67 anos, com
aumento progressivo do volume abdominal há seis meses, associado à dispnéia aos
esforços. Relatava perda ponderal de 5 quilos tendo evoluído com cólicas abdominais
e obstipação. Ao exame físico encontrava-se em REG, emagrecida e desnutrida. Ao
exame do tórax mostrava macicez a percussão das bases pulmonares com MV abolido
e egofonia. O abdome encontrava-se distendido por ascite volumosa. A radiografia de
tórax confirmou presença de derrame pleural bilateral maior à direita. A TC do
abdômen mostrou que a cavidade estava ocupada por volumoso tumor cístico,
medindo 30 cm em seu maior eixo e volumosa ascite, confirmando ainda o derrame
pleural. Com hipótese diagnóstica de provável síndrome de Meigs foi indicada
laparotomia exploradora que Identificou volumoso tumor de ovário direito, medindo
30x25 cm de diâmetro sendo realizada ooforectomia bilateral. O estudo
histopatológico revelou cistoadenoma mucinoso de ovário e a citologia oncótica do
líquido ascítico foi negativa. Após a cirurgia evoluiu bem recebendo alta no 6° pósoperatório com regressão completa do derrame pleural e da ascite após 60 dias. No
momento encontra-se bem, um ano após a intervenção não apresentando recidiva dos
sintomas. Conclusão: Apesar da pseudosíndrome de Meigs sugerir doença maligna
trata-se de uma enfermidade benigna com bom prognóstico após remoção do tumor
ovariano.
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Resumo:
<br>Objetivos: Avaliar a qualidade de vida de crianças vítimas de trauma entre 6 a 10
anos após o evento. Analisando-se, especialmente, a adequação comportamental e o
déficit de desenvolvimento de aprendizado, comparado com uma população que não
foi vítima de trauma. <br>Métodos: A avaliação foi feita através do Questionário de
Avaliação de Qualidade de Vida em Crianças e Adolescentes (AUQEI) de Magnificat e
Dazord16. O questionário tem 26 testes com 4 alternativas cada, cada alternativa vale
de 0 a 3. Para intervalo de confiança de 95%, o ponto de corte foi determinado em 48,
abaixo do qual é considerada afetada a qualidade de vida. O questionário AUQEI foi
aplicado a 10 adolescentes que, 6 a 10 anos atrás, sofreram trauma fechado e foram
atendidos na UE-HCFMRP. O mesmo questionário foi aplicado a 10 adolescentes da
mesma faixa etária e que nunca sofreram trauma fechado. Foi feita comparação entre
os resultados dos dois grupos. <br>Resultado: Quando os grupos foram analisados
quanto ao sexo, a média da pontuação para o sexo feminino foi 53,7 e 44,6, e para o
sexo masculino 51,5 e 50,8, respectivamente Grupo Controle e Traumatizados.
<br>Conclusões: Em 40% do grupo de crianças traumatizadas encontramos
pontuações abaixo de 48, enquanto no grupo controle isso ocorreu apenas em 10%
dos indivíduos. Este resultado foi ainda mais intenso entre os traumatizados do sexo
feminino. Pode-se concluir que dentre as crianças traumatizadas, mesmo depois de 6 a
10 anos, a qualidade de vida está comprometida em comparação às crianças da
mesma faixa etária que nunca sofreram trauma fechado.
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Resumo:
Introdução: A Epilepsia refratária ao tratamento medicamentoso é condição que
interfere direta e negativamente na qualidade de vida dos pacientes, dificultando-lhes
principalmente a integração social. Estima-se que 25 - 35% dos pacientes sofram de
epilepsia refratária a todo tipo de terapia médica. Com o avanço e a precisão dos
exames por imagem e do monitoramento pelo Eletroencefalograma (EEG) a cirurgia
para epilepsia está se tornando cada vez mais precisa e usual, pois a seleção correta
dos pacientes pode trazer consideráveis benefícios, reduzindo a incapacitação dos
pacientes refratários, por exemplo. Além disso, outros grupos podem se enquadrar no
tratamento cirúrgico, como os pacientes que apresentam as crises controladas, porém
possuem características atípicas ou lesões que necessitam de intervenção. Objetivo:
Avaliar principalmente a eficácia do tratamento cirúrgico para epilepsia refratária,
correlacionando-a a qualidade de vida dos pacientes no pós-operatório. Métodos:
Foram revisados periódicos nacionais e internacionais relevantes indexados no
MedLine, Scileo, LILACS e Bireme, publicados entre 1990 e 2012, entre eles artigos
originais e de revisão, além de estudos de caso. Discussão: Uma vez constatada a
refratariedade das crises, o paciente deverá ser investigado para a correta localização
da área responsável pelas crises, utilizando-se o EEG para registro das crises, a
avaliação neuropsicológica e os exames de neuro-imagem. O maior objetivo da cirurgia
é o controle absoluto das crises, embora isso nem sempre seja viável, os resultados já
se mostram favoráveis. Por exemplo: na comparação entre os estudos que avaliaram
períodos pré-operatório e pós-operatório, observou-se a melhora global da qualidade
de vida no pós-operatório. Além disso, em sua totalidade constatou-se a melhora em
aspectos gerais da saúde, eventos adversos de drogas antiepilépticas e relacionamento
com a sociedade, indicando uma evolução positiva na qualidade de vida dos pacientes.
Considerações Finais: Quando indicada adequadamente, passando por todos os passos
de análise do paciente e enquadramento do mesmo nos critérios para a cirurgia, esta
tem efeitos positivos, pois melhora a qualidade de vida, controlando as crises,
aumentando o desempenho cognitivo e a inclusão social.
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Resumo:
Introdução:O paciente vitimado por queimadura de grande extensão sofre uma das
maiores agressões que o organismo humano pode suportar,e as primeiras 48 horas
após o trauma constituem o período crucial da chamada fase aguda ou urgência das
queimaduras.Nota-se que não há diferença entre o atendimento,de acordo com a
ATLS,entre o grande queimado e o politraumatizado,pelo fato da grande ocorrência de
lesões associadas nessas situações.Objetivo:Relatar um caso grave de tentativa
suicida,através de queimadura corporal por gasolina e múltiplas perfurações
abdominais com arma branca.Caso:N.A.S.,masculino,28 anos,deu entrada no prontosocorro de Sorocaba com quadro de tentativa suicida há 01 hora com gasolina e arma
branca.Chegou consciente em prancha rígida e colar cervical.Ao exame A:vias aéreas
pérveas,sem sinais de queimadura facial,e colar cervical bem locado B:boa
expansilidade,MV presente bilateral sem ruídos adventícios,FR 30 C:PA
80x60,FC122,bulhas rítmicas normofonéticas em 2 tempos sem sopros,abdome
doloroso difusamente,múltiplas perfurações no mesogastro,RHA
ausentes,descompressão brusca positiva D:Glasgow 15,PIFR,sem déficits evidentes
E:queimaduras de 2° e 3° graus nos membros superiores(não
circunferenciais),abdome,genitais,membros inferiores(não
circunferenciais),totalizando pela regra dos nove 50% da ASCT.Múltiplas perfurações
no mesogastro com 2 violações da cavidade peritoneal.Iniciada reposição volêmica de
acordo com a fórmula de Parkland e passagem de sonda vesical de demora após toque
retal para quantificação da diurese.Feita rotina radiológica do trauma,após
estabilização hemodinâmica,sem evidência de lesões.Indicada laparotomia mediana
exploradora que verificou apenas discreta lesão de meso à 140cm do Treitz,corrigida
com rafia primária.Paciente evoluiu instável após abordagem e foi encaminhado ao
centro de tratamento de queimados evoluindo à óbito no 2°PO.Discussão:Como
qualquer paciente traumatizado,a avaliação inicial do queimado se divide em inspeção
primária e secundária.Na primária,as condições que ameaçam a vida são rapidamente
identificadas e tratadas.Na secundária,procede-se uma avaliação mais completa
crânio-caudal.Conclusão:Os óbitos por queimaduras geralmente ocorrem em uma
distribuição bimodal,imediatamente após a lesão ou tardiamente como resultado da
falência múltipla dos órgãos,um padrão similar a todos os óbitos relacionados com os
politraumatizados.
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Resumo:
Introdução: O restabelecimento cirúrgico do trânsito intestinal na colostomia
temporária, ainda é motivo de preocupações devido a sua alta morbimortalidade.
Objetivo: Relatar um caso de reconstrução espontânea do trânsito intestinal após
ostomia. Relato de caso: JML, masculino, 49 anos, com dor abdominal há 10 dias, em
fossa ilíaca direita, de forte intensidade e em cólica. Exame abdominal: discreta
distensão, ruídos hidroaéreos presentes, palpação dolorosa em fossa ilíaca direita e
descompressão brusca negativa. Rx de abdome agudo sem sinais específicos.
Tomografia de abdome: sinais de apendicite aguda e de coleção retrocecal. Hipótese
diagnóstica de abdome agudo. Indicado laparotomia exploradora, evidenciando
apendicite perfurado e bloqueio em ceco e íleo terminal. Realizada hemicolectomia
direita com anastomose íleo-transversa e colocação de dreno túbulo-laminar. No 4°dia
de pós-operatório evolui com secreção entérica em dreno e ferida operatória.
Conduzida com lavagem da cavidade abdominal e cirurgia de Mikulicz I. Evoluiu
satisfatoriamente recebendo alta. Após 2 meses, paciente procurou o serviço médico
referindo eliminação de fezes pelo orifício anal e estomia sem saída de conteúdo.
Exame abdominal: abdome flácido com ruídos hidroaéreos presentes, indolor à
palpação e presença de hérnia paracolostômica. Tomografia de abdome: presumível
trajeto fistuloso, hérnia paracolostômica e passagem de contraste por todo o trato
gastrointestinal. Indicada cirurgia para correção da hérnia. No procedimento
constatou-se reconstrução espontânea do trânsito intestinal. A hérnia foi reduzida e
desfeita fístula entre delgado e cólon, com sua posterior reconstrução do trânsito
intestinal por anastomose íleo-transversa. Discussão/Conclusão: O caso apresenta
relevante importância médica, devido à rara evolução de ostomia para reconstrução
espontânea do trânsito intestinal. Não encontramos quadro semelhante descrito na
literatura o que corrobora para o valor científico do caso.
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Resumo:
Objetivo: Apresentar o caso de paciente com queixa de dor abdominal localizada em
fossa ilíaca esquerda, conseqüente a abdome agudo inflamatório, resultante de
apendicite de apresentação atípica. Discussão de caso: Mulher, 26 anos, apresentou
quadro de dor difusa em todo o abdome, tipo cólica menstrual, acompanhada de
febre, e que piorou sendo, posteriormente, localizada em mesogastro, flancos, região
lombar, sendo diagnosticada com nefrolitíase. Nesse mesmo dia, apresentou nova
piora da dor, sendo agora localizada em fossa ilíaca esquerda, ocorrendo distensão
abdominal e febre. Durante a noite a paciente procurou o serviço hospitalar onde
foram realizados exames. Sem nenhum resultado conclusivo foi indicada então a
realização de laparoscopia, durante a qual foi observada apendicite supurativa. A dor
abdominal é uma queixa frequente e inespecífica, sendo, portanto necessário a
realização de vários exames complementares e atenção especial devido ao grande
número de diagnósticos diferenciais e ao seu potencial para complicações severas caso
o diagnóstico tenha sido equivocado. A apendicite aguda apresenta quadro atípico
cerca de 20% a 33% dos pacientes, sendo necessário o uso dos métodos de imagem
para diagnóstico destes pacientes, como ultra-sonografia e a tomografia
computadorizada. Conclusão: A paciente tinha quadro de abdome agudo, sendo
necessário investigar os diversos diagnósticos diferenciais, por apresentar um quadro
atípico. Devido ao quadro clínico e exames complementares terem oferecido poucas
informações, foi feito então uma laparoscopia e através desta foi possível realizar o
diagnóstico o e a intervenção cirúrgica.
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Resumo:
Introdução: Os tumores císticos do pâncreas correspondem a cerca de 10% das
neoplasias do pâncreas. São eles o cistoadenoma microcístico, cistoadenocarcinoma
seroso, cistoadenoma mucinoso, neoplasia intraductal papilar mucinosa e neoplasia
sólida pseudopapilar. O cistoadenoma seroso é mais comum no sexo feminino, acima
dos 50 anos, correspondendo a 20% destes tumores. Geralmente benigno,
assintomático, localizado em corpo e cauda de pâncreas. O diagnóstico é geralmente
incidental, feito por US, TC ou RNM, observando-se lesões tipo “favo de mel”. A
cirurgia é indicada se há sintomas devidos a compressão de órgãos vizinhos, e na
suspeita de malignidade. Objetivos: Relato de caso de adenoma microcístico de
pâncreas. Método: Informações contidas no prontuário médico, exames de imagem e
anatomo patológico. Relato de Caso: Paciente A. C., 76 anos. Queixa de epigastralgia,
náuseas e inapetência há um ano, e perda de 4 kg em um mês. Ex. físico: descorada e
emagrecida. Abdome: ruídos hidroaéreos presentes, flácido, massa palpável em
epigástrio, limites imprecisos, endurecida, doloroso a palpação. Hemograma
evidenciava anemia microcítica e hipocrômica. CEA e CA 19,9 normais. US abdome:
massa em topografia do pâncreas. TC de abdome: lesão expansiva sólida, heterogênea,
na cauda do pâncreas, medindo 10x8cm, íntima relação com estômago, pequena
curvatura, aparentemente sem plano de clivagem. EDA mostrou gastrite erosiva leve
em antro e compressão extrínseca de corpo gástrico. Anatomo patológico: gastrite
crônica em atividade e focos de metaplasia intestinal em mucosa antral e H. pylori
negativo. Cirurgia: pancreatectomia corpo caudal e esplenectomia. Anatomo
patológico: macroscopia: estrutura nodular, lobulada, com 322gr e 10x8,0x6,0cm.
Múltiplos cistos, medindo 0,8 a 2,0 cm, e segmento de pâncreas de 3,4x3,3x1,2cm.
Microscopia:Cistoadenoma microcístico do pâncreas e hematoma subcapsular do
parênquima esplênico. Paciente em acompanhamento ambulatorial, sem queixas.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: A Tromboangeíte obliterante (TAO) é uma doença vascular inflamatória
que afeta predominantemente artérias das extremidades de pequeno calibre. A
sintomatologia isquêmica nos membros superiores e inferiores é a forma mais habitual
de apresentação, sendo o comprometimento visceral muito pouco freqüente e muitas
vezes desvalorizado. RELATO DO CASO: Paciente do sexo feminino, 52 anos,
diagnosticada com TAO há 24 anos. Em fevereiro de 2010 apresentou-se com queixa
de dor abdominal há 1 ano. Há 2 meses essa dor se intensificou, sendo do tipo pontada
em flancos esquerdo e direito com alteração do hábito intestinal que alternava entre
episódios de constipação e diarréia. Em seus antecedentes, relata vários surtos agudos
isquêmicos de mão e pé que acarretaram gangrena e amputação de várias
extremidades dos dedos, que continuam isquêmicos compensados clinicamente. Ao
exame, estava em REG, desnutrida 1/4 e fácies cushingóide. Ao exame físico, o
abdome apresentava-se flácido, com RHA presentes e dor à palpação superficial e
profunda em epigástrio e flanco esquerdo. Ao exame vascular, apresentava pés e mãos
com hiperemia reflexa de dedos, sem pulsos periféricos, com seqüelas de amputação
de extremidades dos dedos. Solicitada aortografia abdominal, constatou-se uma
oclusão da artéria mesentérica superior a partir do 1/3 médio e a não visualização da
artéria mesentérica inferior. DISCUSSÃO: A TAO é uma arteríte que raramente
acomete a circulação digestiva, sendo a sintomatologia digestiva mais freqüente as
dores abdominais crônicas associadas a perda de peso. Nossa paciente apresentou
crises diarréicas com perda de sangue vivo alternando quadro de dor e distensão
abdominal importante. Durante esse longo seguimento da paciente, ela apresentou
vários surtos agudos de isquemia pelo fato de ser fumante passiva. Dado a exigüidade
de casos semelhantes, e com a comprovação radiológica apresentada, acreditamos
que a divulgação deste caso venha a enriquecer a comunidade médica.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: A incidência de crimes violentos tem aumentado nas últimas décadas,
paralelamente, os ferimentos por armas de fogo (FAF) têm-se tornado cada vez mais
frequentes. A avaliação clínica da vítima de FAF deve ser individualizada e padronizada.
RELATO DO CASO: Paciente do sexo feminino, 22 anos, com FAF, tendo a bala se
originado frontalmente à vítima e à aproximadamente 3 metros de distância da
mesma. Na análise de admissão hospitalar o quadro mostrava-se estável
hemodinamicamente, apresentando como alterações: MV abolido em tórax direito;
ferimento de entrada à 1 cm abaixo do mamilo direito, sem ferimento de saída;
abdômen tenso, com RHA diminuídos e dor difusa à palpação. Foi realizada a
drenagem de tórax à direita, com débito inicial 1000 ml. A TC de abdômen e tórax
mostrou presença de líquido livre em abdômen, lesão hepática transfixante e
hematoma extenso, sem lesão vascular aparente. A paciente foi submetida
imediatamente a uma laparotomia exploratória + ráfia diafragmática + drenagem de
cavidade abdominal, e depois ao controle de danos. No 3º P.O. realizou-se uma
toracofrenolaparotomia + hepatorafia + drenagem da cavidade, sendo evidenciado,
entre outras coisas, um corpo estranho intra-hepático no segmento V, compatível com
um arame de base de soutien. DISCUSSÃO: O paciente com trauma hepático
corresponde a aproximadamente 5% das admissões das salas de urgência, sendo que
as causas das lesões refletem o grau de violência da sociedade contemporânea e são
desafios para os médicos responsáveis pelo tratamento. A nossa paciente contemplou
a casuística, porém o real mecanismo traumático do caso se deu com a transfixação do
artefato estético e locação intra-hepática do mesmo, aumentando então o risco e
dificuldade cirúrgica. Dado a exigüidade de casos semelhantes e a frequência com a
qual podemos encontrar mulheres trajando em seus corpos tais artefatos, acreditamos
que a divulgação deste caso venha a enriquecer a comunidade médica.
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Resumo:
O termo abdômen agudo se caracteriza pelo início de dor abdominal, de forte
intensidade, suficiente para necessitar assistência médica e/ou cirúrgica de
emergência, à qual se associam, freqüentemente, manifestações locais e sistêmicas,
com mais de seis horas de duração. A dor abdominal da apêndicite, inicialmente, pode
se manifestar de caráter insidioso na linha média, tipo peso ou cólica, traduzindo
envolvimento do peri¬tônio visceral, evoluindo posteriormente para dor bem
localizada em fossa ilíaca direita, de maior intensidade. No caso da etiologia da
apendicite, encontramos como causa secundária à obstrução por fecalitos,
hi¬perplasia linfóide, tumores, corpo estranho ou, raramente, torção apendicular, com
conseqüente infecção por proliferação bacteriana, podendo ser complicada por
perfuração, com formação de abscesso e/ou peritonite. Descrevemos o caso de
mulher, 30 anos, deu entrada no pronto-socorro com queixa de dor abdominal em
cólica há 6 horas, localizada principalmente em fossa ilíaca direita, associada a mauestar e anorexia. Solicitado tomografia computadorizada contrastada onde foi
visualizado inflamação peri-apendicular sugestiva de apendicite aguda, sem outros
sinais. Foi realizado apendicectomia clássica, com incisão tipo MacBurny, divulsão por
planos, identificação do apêndice vermiforme em localização habitual com sinais de
isquemia rodado sobre o próprio eixo na base, realizado ligadura da base e dos vasos
do meso apêndice. O apêndice vermiforme é uma estrutura tubular, alongada, de
aproximadamente 6 a lOcm de comprimento, e que tem origem na parede
pósteromedial do ceco, no local onde ocorre a confluência das tênias do cólon. São
descritos menos de 30 casos de torção apendicular como causa de apendicite, sendo
menos comum em apêndices de bases largas. No caso de torção apendicular, o
apêndice roda sob o seu eixo, seja por variações anatômicas como apêndice de grande
tamanho, base curta, vícios de rotações má aderência ao meso apêndice. A partir da
torção do apêndice vermiforme, inicia-se o processo de obstrução venosa e arterial, de
modo a promover isquemia precocemente, seguida de necrose inicialmente distal do
mesmo, levando a um maior risco de perfuração e complicação. Assim, relatamos um
caso raro de apendicite por torção de apêndice vermiforme com boa evolução devido
ao diagnóstico e tratamento precoces.
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Resumo:
Introdução: O abdome agudo (AA) pode ser definido como uma dor abdominal súbita,
não traumática. Pode ser classificado em inflamatório, perfurativo, vascular,
hemorrágico e obstrutivo. As principais causas de obstrução são: aderências, seguido
de hérnia inguinal estrangulada e de neoplasia intestinal, abrangendo 80% de todas as
obstruções. Raros são os casos de obstrução provenientes de processos inflamatórios
das vias biliares. Objetivo: relatar caso de AA obstrutivo a partir de colecistite
desencadeando vacuolização da mesma para o lúmen ileal. Método: Análise de
prontuário e revisão de literatura. Resultados: R.G.C.O, 43 anos, feminino, admitida no
pronto socorro com dor abdominal e colestase com 15 dias de evolução. Exames
realizados: USG ABD: barro biliar e dilatação de vias biliares. BT: 9,95 BD: 8,1; GGT:
2150; FA: 281; DHL: 612; AMI: 75; Admitida na clínica cirúrgica para segmento
diagnóstico. A EDA evidenciou esofagite leve; gastrite leve; TC ABD: sem alterações.
Paciente evoluiu com piora da icterícia; realizado CPRE: estenose de colédoco distal
com colocação de prótese e papilotomia. Após melhora, recebeu alta hospitalar.
Retornou após 10 dias com dispnéia, obnubilação, icterícia e dor abdominal. Exames
realizados: Leuco 23,09, Ure: 125,8 Cre: 1,4; BT: 2.2; GGT: 715; FA: 361; PCR: 38. TC
ABD: presença de abscesso peri-vesicular, com captação de contraste formando um
halo, englobando a vesícula biliar; tumoração heterogênea em cabeça de pâncreas.
Submetida a laparotomia exploradora, com os achados de aderências em hilo
hepático; vesícula biliar vacuolizada por íleo distal (a 50cm da válvula íleo-cecal),
formando um bloqueio; massa pétrea em cabeça de pâncreas, estendendo-se até
tronco celíaco. Vesícula biliar apresentava-se íntegra no lúmen de íleo bloqueado,
sendo removida. Realizado enterectomia (de 20cm) de íleo distal, a 50cm da válvula
íleo-cecal, seguida de anastomose primária. Paciente evoluiu com instabilidade
hemodinâmica, sendo encaminha para UTI nos pós-operatório. Devido as
complicações cardio-pulmonares e sépticas, evoluiu com óbito. Conclusão: a principal
causa de obstrução intestinal por patologias da via biliar é o íleo biliar, no entanto, foi
evidenciado que a própria vesícula também pode ser a causa. Apesar de não ser bem
relatada na literatura, deve sempre ser lembrada.
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Resumo:
A maior parte dos pacientes acometidos por um abscesso esplênico experimenta um
infarto esplênico concomitante a um evento de bacteremia. Atualmente, a tomografia
computadorizada do abdome é a principal arma utilizada nesse diagnóstico. Sua
sensibilidade é de 96%, superior à ultra-sonografia (76%) e a cintilografia
hepatoesplênica (75%). As manifestações clínicas mais frequentes são febre recorrente
ou persistente apesar do uso de antibióticos, calafrios, hiporexia, náuseas e vômitos,
dor em quadrante superior esquerdo e esplenomegalia. Também podem estar
associados, derrame pleural à esquerda e infarto esplênico. A doença tem altos índices
de mortalidade de até 47%, podendo chegar a 100% nos pacientes que não recebem
terapia antibiótica O tratamento clássico preconizado é a esplenectomia.
Recentemente, com o aperfeiçoamento dos métodos de imagem, foi possível a
introdução de drenagem percutânea guiada. Paciente OR, do sexo masculino, 61 anos,
em acompanhamento com equipe de cardiologia, para tratamento de infarto agudo do
miocárdio, onde foi realizado cateterismo, evoluindo com dor abdominal em epigastro
e hipocôndrio esquerdo e febre. Foi solicitado avaliação da Cirurgia Geral foi realizada
tomografia de tórax e abdome com contraste EV, que no tórax foi observado derrame
pleural à esquerda e no abdome área hipodensa no polo superior do baço, falando a
favor de infarto parenquimatoso. Realizado esplenectomia. Embora bem infrequente o
abscesso esplênico, necessita de alto grau de suspeição do cirurgião, muitas vezes não
está relacionado com outro foco infecioso, como é este caso onde o abscesso
esplênico é decorrente de um infarto esplênico, em um paciente com cateterismo
cardíaco recente para tratamento de infarto agudo do miocárdio.
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Resumo:
Introdução: A derivação gástrica em Y de Roux é um dos procedimentos preferenciais
para tratamento da obesidade. Esta técnica de gastroplastia via laparoscópica tem se
mostrado um método seguro e efetivo tendo como vantagem a redução das
aderências pós-operatórias, ao mesmo tempo em que estas são responsáveis pela
maior incidência de hérnias internas. A anastomose retrocólica nesta cirurgia cria um
espaço no mesentério, possibilitando a Hérnia de Petersen(HP). Cerca de 50% dos
casos ocorrem no primeiro mês de pós-operatório. O tratamento inclui redução da
hérnia e fechamento do espaço retroanastomótico. Objetivos Relato de caso de Hérnia
Petersen pós cirurgia bariátrica videolaparoscópica. Método: Análise de prontuário e
revisão de literatura. Discussão: E.C.A, 29 anos, masculino, admitido em pronto
socorro no dia 01/08/2011 com quadro de abdome agudo obstrutivo e irritação
peritoneal. Submetido a cirurgia de Fobi-Capela há 02 anos. Exames: 1)Rx ABD: níveis
hidroaéreos difusos; 2)EDA: estômago reduzido, às custas de gastroplastia redutora
com reconstrução término-lateral. Coto gástrico de 5cm. Boca anastomótica de bom
aspecto. 3)USG ABD: imagem cística em epigástrio sugestiva de estômago distendido;
4)TC ABD: distensão gástrica com ar em sua parede. Paciente submetido à laparotomia
exploradora, achados: hérnia interna formada a partir da insinuação de segmento de
delgado pelo espaço de Petersen. Identificado distensão importante do estômago
sepultado, com pequena perfuração em fundo gástrico bloqueado, com sinais de
isquemia em fundo e grande parte do estômago. Realizada redução da hérnia, oclusão
do espaço de Petersen e ressecção do estômago sepultado. Anátomo-patológico de
estômago: necrose e hemorragia de parede. Boa evolução pós operatória, alta no 14º
dia de pós-operatório. Apesar da literatura mostrar que a maioria dos casos de HP
ocorrerem no primeiro mês pós operatório, estivemos diante de um caso estabelecido
no pós-operatório tardio de 2 anos. Conclusão: Evidencia-se a importância do
seguimento e orientações desses pacientes para as possíveis complicações precoces ou
tardias dessa tipo de cirurgia.
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Resumo:
Apesar do intestino delgado contribuir com 80% do comprimento e 90% da superfície
mucosa intestinal, as neoplasias desse segmento são raras. No intestino delgado
originam-se 3-6% dos tumores e 1% das neoplasias malignas gastrointestinais. O
leiomioma é o mais comum dos tumores benignos (35%), sendo usualmente
encontrado no segmento jejuno-ileal. Apesar dos leiomiomas serem os tumores
benignos mais comuns do intestino delgado, frequentemente o diagnóstico não é
realizado no pré-operatório. Paciente AMGLS, do sexo feminino, 57 anos, branca, com
história de dor abdominal em flanco esquerdo, há cinco dias e constipação há 2 dias.
Na tomografia foi evidenciado imagem de espessamento de alça intestinal com área
nodular em seu interior sugestiva de invaginação e Trânsito intestinal processando-se
lentamente sendo que o mesmo em radiografia tardia (480 minutos) não houve
progressão do contraste além do jejuno. Apesar dos avanços nos métodos diagnósticos
o leiomioma é insidioso e frequentemente seu diagnostico não é realizado no préoperatório e o resultado imunoistoquimico é determinante para o seguimento do
tratamento da paciente.
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Resumo:
INTRODUÇÃO - O osteocondroma é uma exostose óssea, produzida por uma
ossificação progressiva da capa de cartilagem hialina, classificada como lesão benigna
latente ou ativa. É considerado o tumor ósseo benigno mais comum e costuma ser
detectado na infância e adolescência. A lesão é freqüentemente descoberta
incidentalmente no exame radiográfico ou durante a palpação de uma massa na região
acometida. A localização principal é a região metafisária de ossos longos e tende a
crescer no sentido da diáfise, afastando-se da epífise. OBJETIVO – Relatar caso de
osteocondroma de arcos costais em paciente adulto. PACIENTE E MÉTODO - Paciente
do sexo masculino, 43 anos, hipertenso, com queixa de dispepsia há cerca de 03 anos.
Negou tabagismo e etilismo. Ao exame físico, palpava-se massa extensa em região de
hipocôndrio esquerdo, contígua à ossatura da caixa torácica a partir da região
subcostal esquerda. Foi submetido a TC de Tórax e Abdômen, em que foi visualizada
extensa massa, com comprometimento do terço inferior do hemitórax esquerdo,
cúpula diafragmática esquerda e cavidade peritoneal em quadrante superior
esquerdo. O paciente foi submetido a toracolaparotomia esquerda com ressecção em
bloco da massa e três segmentos costais em região anterior por envolvimento
indissociável à dissecção. Por meio de utilização de tela, houve fechamento da falha
deixada em diafragma esquerdo. Em quinto pós-operatório, o paciente apresentou
dispnéia súbita e atelectasia extensa, seguida de óbito. DISCUSSÃO - A tomografia axial
computadorizada é de valia no estudo dos osteocondromas, mostrando com precisão
o verdadeiro tamanho da lesão e sua relação com as estruturas vizinhas. Durante a
cirurgia, a exostose com sua capa cartilagínea e o pericôndrio devem ser removidos
como um bloco, na tentativa de se evitar a recorrência do processo. A malignização do
osteo condroma deve ser suspeitada quando o osteocondroma começa a crescer
rapidamente e o paciente refere aparecimento de dor.

Código:20592
Título:RELATO DE CASO- ÍLEO BILIAR
Modalidade: Pôster
Autores: Carlos Armando Ribeiro dos Santos; Marcella Monique Castanho Barros Haddad; José
Francisco de Mattos Farah; Adorísio Bonadiman; Bruno Yuki Yoshida; Ulisses Inácio da Silva
Junior; Evandro José Miranda do Espírito Santo;

Resumo:
Introdução: O íleo biliar é uma causa rara de obstrução, afetando principalmente
idosos, correspondendo de 1 a 3% das obstruções intestinais, sendo mais frequente
em mulheres. Apresenta significativa taxa de mortalidade, se não diagnosticada
precocemente. Existem controvérsias no tratamento cirúrgico dessa condição: alguns a
favor somente da enterotomia com retirada do cálculo; outros, preconizando também
a colecistectomia com correção da fístula colecisto-entérica. Objetivos: Relatar o caso
de uma paciente, 55 anos, sexo feminino, com quadro de abdome agudo obstrutivo,
de apresentação típica, já com diagnóstico pré-operatório de íleo biliar evidenciado
pelos achados radiológicos de aerobilia e imagem sugestiva de cálculo impactado no
intestino delgado. Métodos: Acompanhamento clínico da paciente, associado a revisão
do prontuário, da literatura e relato fotográfico detalhado do procedimento cirúrgico.
Resultados: Após a discussão com a equipe da radiologia, foi indicado tratamento
cirúrgico. Realizada pequena incisão mediana supra-umbilical. Inventário: encontrando
cálculo em jejuno distal, a 60cm da válvula íleo-cecal, ocasionando distensão de
intestino delgado proximal ao mesmo, com pequena quantidade de líquido livre na
cavidade. Feita a enterotomia com retirada do cálculo, seguida de fechamento
primário, sem abordagem da fístula colecisto-entérica. Paciente apresentando boa
evolução, com alta no 5º pós operatório, em bom estado geral; foi encaminhada ao
ambulatório, solicitado colangiorressonância, está em programação para futura
cirurgia definitiva da via biliar. Conclusão: Tendo em vista que a maioria das
laparotomias exploradoras para abdome agudo obstrutivo é desconhecida, é
importante salientar que o diagnóstico prévio de íleo biliar, nos permite obter o
melhor planejamento cirúrgico, o qual deverá ser, preferencialmente, minimamente
invasivo; além do que, em centros especializados, com pacientes apresentando boas
condições clínicas, tendo-se o diagnóstico prévio evidente, oferece mais subsídios ao
cirurgião para abordar a via biliar. Embora, como demonstrado no caso, a enterotomia
exclusiva, é uma eficiente opção terapêutica.

Código:20748
Título:RELATO DE CASO: CISTOADENOCARCINOMA MUCINOSO DE PÂNCREAS
Modalidade: Pôster
Autores: Elisabeth de Albuquerque Cavalcanti Callegaro; Stephanie Ondracek Lemouche;
Gabriela Suemi Shimizu; André de Moricz; Tércio Campos; Adhemar Monteiro Pacheco Junior;

Resumo:
Introdução: As lesões císticas do pâncreas compõem uma ampla variedade de
doenças, incluindo lesões benignas e malignas. Os tumores císticos mucinosos
caracterizam-se por serem císticos, conterem mucina, geralmente serem observados
no corpo e cauda do pâncreas, sendo observado quase que exclusivamente em
mulheres. O objetivo deste trabalho é relatar um caso de cistoadenocarcinoma
mucinoso e suas particularidades, juntamente com o tratamento cirúrgico. Relato do
caso: homem branco, de 57 anos, natural de Guaratinguetá-SP e procedente de São
Bernardo do Campo, assintomático que em consulta de rotina com urologista foi
solicitado ultrassonografia (USG) abdominal, revelando tumoração cística em flanco
direito, sendo encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Durante a
investigação foi realizada tomografia computadorizada (TC) de abdômen superior em
que foi observada volumosa formação expansiva complexa sólido-cística septada,
localizada na cabeça pancreática (13,5 x 11,4 x 10,5), não se observando nítida
comunicação da lesão com o ducto pancreático principal. Optou-se pela ressecção
cirúrgica sendo feito uma duodenopancreatectomia com preservação pilórica sem
intercorrências. A peça anatômica foi enviada para estudo anatomo-patológico,
diagnosticando-se cistoadenocarcinoma mucinoso não invasivo do pâncreas, medindo
15x10x5,0 cm. Atualmente o paciente se encontra no segundo mês pós operatório, em
acompanhamento ambulatorial, evoluindo estável clinicamente e sem queixas.
Conclusão: Devido à malignidade ou potencial de malignidade, as neoplasias císticas
mucinosas devem sempre ser consideradas no diagnóstico diferencial das lesões
císticas do pâncreas mesmo quando as características do caso divergem da
epidemiologia descrita, para que seja decidido o melhor tratamento para o paciente.
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Resumo:
Introdução:Aneurismas viscerais consistem em dilatações segmentares dos ramos
viscerais da aorta abdominal, pouco frequentes, mas é um importante grupo de
doença vascular. Os aneurismas de artéria Gastroepiplóica e artéria Gástrica totalizam
4%, sendo os de artéria Esplênica os mais prevalentes (60%). O diagnostico geralmente
é incidental e o sintoma mais comum é a dor abdominal.Objetivo:Ressaltar do
pseudoaneurisma de a. gastroepiplóica como diagnóstico diferencal. Resultados:
Paciente, homem, 55anos, durante investigação diagnóstica de conglomerado
linfonodal retroperitoneal realizou Endoscopia Digestiva Alta (EDA) compatível com
gastrite enantemátca antral e Colonoscopia normal. Vem ao serviço com hematêmese
e enterorragia volumosos, EDA com erosões hemorrágicas em cárdia, sem
sangramento ativo. Apesar de transfusão de hemoderivados e tratamento clínico,
paciente apresentou-se em instabilidade hemodinâmica e sem parada do
sangramento. Submetido à angiografia de aorta abdominal, com cateterização
superseletiva de artéria gastroepiplóica direita foi observada uma dilatação sacular
sugestiva de aneurisma desta artéria, realizada embolização com PVA proximal e distal
a dilatação sacular, com resultado técnico satisfatório. Paciente permaneceu em
cuidados intensivos, com aceitação da dieta, estabilidade hemodinâmica e
hematimétrica. Porém, Endoscopias de controle revelaram lesão ulcerada extensa de
corpo e antro, evoluindo com isquemia desta região e estenose pilórica. Paciente
clinicamente estável e sem queixas recebe alta hospitalar. Porém, após trauma
abdominal fechado, manifestou outro quadro de melena. EDA: retração cicatricial
extensa de antro gástrico, erosão central de 7 cm, recoberta por fibrina e sem pontos
de sangramento. Após melhora clínica recebeu alta hospitalar. Conclusão:Em casos de
hemorragia digestiva maciça, psudoaneurisma visceral deve ser considerado, para
garantir um diagnóstico precoce, tratamento adequado e evolução favorável dos
pacientes.
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Resumo:
INTRODUÇÃO Hérnia é definida como protrusão anormal de um órgão ou tecido
através de malformação ou fragilidade de suas paredes adjacentes. É considerada
estrangulada quando apresenta comprometimento do suprimento sanguíneo de seu
conteúdo, o que representa uma complicação grave e potencialmente fatal. OBJETIVO
Relatar o caso de L.R., 43 anos, sexo feminino, em pós-operatório (PO) tardio de
cesariana que fora acometida de hérnia incisional estrangulada. A paciente tinha como
comorbidade obesidade grau III (IMC=47,02) e evoluiu com abdome agudo obstrutivo
e necrose extensa da parede abdominal. No intra-operatório, verificaram-se: extensa
necrose acometendo pele, tecido celular subcutâneo, íleo terminal e ceco. Foram
realizados: ressecção de 10cm de íleo terminal e hemicolectomia direita com
anastomose íleo-transverso; ressecção de pele e tecido celular subcutâneo
comprometidos pela necrose, correspondendo à aproximadamente 6,5Kg; fechamento
de aponeurose com reforço utilizando tela de polipropileno 30x30cm; realização de
dermolipectomia em âncora para melhor fechamento de parede abdominal. MÉTODO
A paciente foi acompanhada desde sua admissão ao hospital escola até um período de
pós-operatório de 06 meses com retornos frequentes. Foi também avaliado o
prontuário da mesma para informações adicionais. RESULTADO A paciente
permaneceu 12 dias internada no hospital para realização de antibioticoterapia,
necessitando de cuidados clínicos intensivos nos primeiros 8 dias. A dieta foi
reintroduzida por sonda nasoenteral a partir do 3ºPO e, por via oral, a partir do 8º PO
com boa aceitação. Na alta hospitalar, apresentava como sintoma diarreia líquida e foi
orientada suplementação vitamínica via oral. Ao retornar no pós-operatório tardio de
04 meses, referia melhora da diarreia e importante perda de peso, sendo classificada
como obesidade grau I (IMC=34,18). CONCLUSÕES O caso relatado é compatível com
estatísticas de hérnia incisional estrangulada apresentado pela literatura: idade
superior a 40 anos, obesidade, incisão mediana infraumbilical após procedimento
obstétrico/ginecológico. O tratamento cirúrgico precoce e a ressecção de segmentos
viscerais inviáveis se impõem devido à gravidade da hérnia estrangulada a fim de
evitar sua progressão. Sempre que houver condições clínicas favoráveis, a
dermolipectomia deve ser associada a fim de ressecar a pele necrosada e proporcionar
melhora funcional e estética à paciente.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: O Íleo Biliar (IB) é uma obstrução mecânica ao trânsito alimentar no
trato gastrointestinal causada por impactação de um ou mais cálculos de origem biliar
na luz intestinal. Tal patologia perfaz 1 a 4% dos casos de obstrução intestinal
mecânica, sendo que 0,3 a 0,5% dos casos são de pacientes portadores de colelitíase
assintomática, o que evidencia que o IB é uma complicação rara da colelitiase.
OBJETIVO: Relatar caso de IB e discutir a importância da colecistectomia eletiva.
RELATO DE CASO: J.M.S., 76 anos, sexo feminino, hipertensa, diabética e portadora de
colelitíase. Internado com quadro clínico e radiológico de abdômen agudo obstrutivo,
sendo evidenciada na laparotomia exploradora IB e fístula colecistogástrica com
comunicação intraperitoneal da fístula e extravasamento de resíduo alimentar na
cavidade. Realizou-se nesta cirurgia, enterolitotomia, antrectomia com reconstrução a
BII e colecistectomia. No intraoperatóio paciente evolui com IAM. Foi transferida no
POI para a UTI onde foram revertidos quadros de choque séptico e cardiogênico.
Porém no 20ºPO paciente evolui com deiscência de coto duodenal e fístula colônica,
sendo reabordado por 2 vezes. No 32ºPO paciente evoluiu com novo quadro séptico e
óbito. CONCLUSÃO: A colelitíase mesmo que assintomática, deve ser indicativa de
colecistectomia, pois o tratamento precoce e eletivo desta patologia que apresenta
baixas taxas de complicações, diminui os riscos de complicações severas como o íleo
biliar.
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Resumo:
Os Autores exibem um caso de obstrução intestinal por semente de maracujá. A
presença de corpo estranho levando a um quadro de obstrução intestinal é um evento
raro. Tal achado é mais comum em pacientes psiquiátricos, pela ingestão de objetos
metálicos ou bezoar. Trata-se de paciente, masculino, 56 anos, casado, apresentou
quadro de dor lombar associada à parada de eliminação de gases e fezes, anorexia e
insônia, que após três dias evolui com febre 39°C, calafrios, desconforto e dor em
região de fossa ilíaca direita (FID). Historia patológica prévia de febre reumática,
amidalectomia e nefrolitíase bilateral. Ao exame físico, possuía abdome distendido,
timpânico, flácido, doloroso à palpação em FID, Blumberg positivo e ruídos
hidroaéreos aumentados. Após cerca de 24 horas de tratamento clínico instituído,
tomografia abdominal evidenciando fecalito em região de ceco com processo
inflamatório e líquido pericecal associados e sem melhora significativa dos sintomas,
foi indicado tratamento cirúrgico com realização de hemicolectomia à direita e
anastomose íleo-transverso – material enviado para anatomopatológico. Evoluiu de
forma satisfatória no pós-operatório, porém manteve dor em flanco esquerdo e
ausência de evacuação sugerindo o diagnóstico de íleo adinâmico ou mesmo
nefrolitíase. No quinto dia de pós-operatório, não apresentava queixa de dores e
possuia boas condições clínicas; recebeu alta hospitalar. Resultado do ANATOMO
PATOLOGICO: 1) intestino grosso apresentando áreas de ulceração recoberta por
exsudato necro-fibrino-leucocitário abaixo da qual há proliferação vascular
fibroblástica além de supuração que se extende e se deposita na serosa. Apêndice
cecal sede de peri-apendicite aguda. 2) Material constituído por células vegetais
(semente de maracujá). Realizou apenas controle ambulatorial habitual.
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Resumo:
Resumo Indroduçao O S. mansoni é o agente responsável pela esquitossomose no
Brasil , sendo uma doença infecciosa granulomatosa. O diagnóstico é baseado no
quadro clínico e na epidemiologia, e confirmado por exames laboratoriais que
demonstram ovos do parasito nas fezes, sorologias ou em biópsias. Histologicamente,
caracteriza-se por granuloma não caseoso, com ovo do shistossoma central. A seguir,
relata-se um caso de abdomen agudo obstrutivo por estenose de delgado devido a
granuloma esquitossomotico, confirmado pelo anatomopatologico (AP). Relato de
Caso A.M.C, feminino, 61 anos, procedente de Carapicuiba-SP, encaminhada ao serviço
de cirurgia geral do Hospital Geral de Carapicuiba com quadro de dor abdominal apos
alimentação associado a vomitos e diarreia. Ao exame fisico apresentava-se com
abdomen pouco distendido, flacido, RHA diminuidos, descompressao brusca negativa
e cicatriz previa (cesariana). O raio x de abdomen evidenciou sinais de empilhamentos
de moedas, niveis hidroaereos alem de presença de ar na topografia do reto. Tomado
como conduta internaçao e observaçao por 48h pos diagnostico de abdomen agudo
obstrutivo por bridas. Paciente evoluiu sem melhora do quadro, sendo necessario a
realização de laparotmia exploradora no terceiro dia de internaçao. No intra
operatorio foi indentificado bridas e pontos de estenose no delgado (macroscopia
semelhante a doença inflamatorio intestinal), optado por enterectomia e desfeito
bridas. Evoliu satisfatoriamente recebendo alta no oitavo pos operatorio. No retorno
ambulatorial, veficiou se que o AP conclui Enterite Granulomatosa Cronica susgestivo
de Esquitossomose – Microsopia evidenciando ovos de Shistossoma mansoni.
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Resumo:
INTRODUÇÃO <br> A Gangrena de Fournier é uma afecção polimicrobiana causada por
microorganismos aeróbios e anaeróbios que determinam uma fasceíte necrotizante
acometendo principalmente as regiões genital, perineal e perianal. <br> Sem
tratamento, o processo pode não só estender-se rapidamente a outras regiões
anatômicas bem como induzir à sepse, à falência de múltiplos órgãos e à morte.
<br>OBJETIVO <br> Relatar o caso de M.J.P.M., 61 anos, sexo feminino que deu
entrada no hospital queixando-se de escurecimento e dor em região perianal há 01
dia, de piora progressiva. Como antecedentes pessoais, era portadora de obesidade,
Diabetes Mellitus (DM) e hipertensão arterial sistêmica (HAS) em acompanhamento
clínico regular. <br> Ao exame físico apresentava lesão necrótica envolvendo região
perianal e se estendendo até região de grandes lábios. Pela lesão havia saída de
secreção escurecida, formação de bolhas e presença de enfisema subcutâneo. <br> No
dia da entrada da paciente ao nosso Serviço, foi introduzida antibioticoterapia e
iniciado desbridamento cirúrgico. Durante o ato cirúrgico, foi verificado extensão da
necrose até gordura perirretal com envolvimento do canal anal. Após desbridamento
cirúrgico, foi realizado colostomia em alça com a finalidade de desvio de trânsito
intestinal. Foi realizado curativo do ferimento com Sulfadiazina de Prata. <br>MÉTODO
<br> A paciente foi acompanhada desde sua admissão ao hospital escola até um
período PO de 10 horas, quando ocorreu óbito da mesma. Foi também avaliado seu
prontuário para informações adicionais. <br>RESULTADO <br> A paciente permaneceu
internada no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital recebendo
antibioticoterapia. Evoluiu com choque séptico grave não responsivo às medidas
clínicas falecendo após aproximadamente 10 horas de pós-operatório.
<br>CONCLUSÕES <br> O caso relatado é compatível com as estatísticas de síndrome
de Fournier apresentadas pela literatura: portadora de DM, HAS e obesidade.
Entretanto, o sexo feminino é considerado menos comumente afetado pelos trabalhos
analisados e a média de idade de aparecimento da síndrome situa-se ao redor de 50
anos . A síndrome de Fournier, compatível com o relato de caso apresentado,
apresenta elevada mortalidade – alcançando em algumas séries 40-67% - necessitando
de tratamento cirúrgico de emergência a fim de interromper a progressão do processo
infeccioso e minimizar os efeitos tóxicos sistêmicos.
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Resumo:
Introdução: A esquistossomose é um problema de saúde pública mundial, no Brasil é
causada exclusivamente pelo Schistosoma mansoni, com cercade 4 milhões de pessoas
infectadas. A forma mais grave é a hepatoesplênica (3 a 10%), com: esplenomegalia de
grandes proporções, fibrose hepátia, hipertensão portal, circulação colateral,
Hemorragia Digestiva Alta - HDA (11-25%) por ruptura de varizes esofagianas e
hiperesplenismo. Para controlar a HDA, apesar dos avanços na terapêutica
endoscópica, o tratamento cirúrgico está indicado como profilaxia secundária. Dentre
outras técnicas, a mais empregada é a desconexão ázigo-portal associada à
esplenectomia (DAPE), que elimina o aporte sangüíneo esplênico do fluxo portal. O
tipo de operação ainda é controverso, uma vez que nenhuma intervenção mostrou-se
plenamente eficaz e isenta de efeitos adversos. Objetivo: Destacar tratamento
cirúrgico como uma opção para casos selecionados de esquistossomose. Resultados:
M. S. C, feminina, 53 anos, natural de Alagoas, procedente de Jundiaí. Paciente com
esquistossomose diagnosticada há 18 meses associado à anemia crônica, cirrose
hepática e varizes esofágicas. Procura este serviço por hematêmese e melena há 8
horas. Relata icterícia há 1 mês. Exames laboratoriais com pancitopenia, devido ao
hipereplenismo. Realizou EDA: varizes de esôfago de grosso calibre associada a varizes
de cárdia e gastropatia hipertensiva sem sangramento ativo; USG Abdominal:
esplenomegalia e coledocolitíase. O tratamento de escolha após estabilização clínica
foi a DAPE associado a colecistectomia, exploração de vias biliares com colocação de
dreno de kher. Paciente evoluiu com estabilidade hemodinâmica, reversão da
pancitopenia, melhora da icterícia. Recebe alta no nono dia de pós operatório.
Conclusão: A abordagem cirúrgica neste caso esquistossomose foi fundamental para a
evolução satisfatória desta paciente.
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Resumo:
INTRODUÇÃO O baço é o órgão mais frequentemente atingido no trauma abdominal
fechado e, por várias décadas, a esplenectomia constituiu-se a única opção terapêutica
para esse tipo de lesão. No entanto, após a esplenectomia, cerca de 4% desses
pacientes evoluem para sepse e 3% para infecção fulminante. Atualmente, o trauma
fechado de abdome com lesão esplênica é tratado em cerca de 72% dos casos
conservadoramente. OBJETIVO Relatar o caso de S.E.M., 29 anos, sexo feminino, que
deu entrada no hospital vítima de trauma abdominal fechado. Foi atendida conforme
protocolo do ATLS e como alterações apresentava instabilidade hemodinâmica – a qual
foi corrigida com reposição volêmica – e dor abdominal difusa, porém sem sinais de
irritação peritonial. Conforme Escore de Trauma Revisado (RTS) apresentava
pontuação 7,84 correspondendo à probabilidade de sobrevida de 96,9%. Após
radiografias do trauma, foi realizado tomografia computadorizada de abdome que
evidenciou trauma esplênico grau IV – conforme classificação da American Association
for the Surgery of Trauma (AAST). Foi optado por tratamento não operatório e
cuidados clínicos intensivos. MÉTODOS A paciente foi acompanhada desde sua
admissão ao hospital até um período de 04 meses com retornos frequentes. Foi
também avaliado o prontuário da mesma para informações adicionais. RESULTADOS A
paciente permaneceu 3 dias internada no Centro de Terapia Intensiva e 2 dias na
enfermaria do hospital. Durante a internação manteve-se afebril, estável
hemodinamicamente e saturação de oxigênio superior a 95% em ar ambiente. Não
houve necessidade de transfusão de concentrados de hemácias. A dieta foi
reintroduzida após o segundo dia de internação hospitalar com boa aceitação.
Recebeu alta hospitalar sem intercorrências e foi acompanhada ambulatorialmente
durante um período de 4 meses. CONCLUSÕES A taxa de falha do tratamento
conservador é cerca de 10% e é relacionada ao grau do trauma, à quantidade de
hemoperitônio e à necessidade de hemotransfusão. No caso relatado, devido às
condições clínicas da paciente e à estrutura hospitalar, foi possível o tratamento não
operatório da lesão esplênica. A paciente apresentou evolução favorável apesar da
gravidade da lesão (33,3% risco de falha do tratamento conservador no trauma
esplênico grau IV). O período de internação (5 dias) foi inferior à média dos pacientes
submetido a procedimento cirúrgico e não houve necessidade de hemotransfusão.
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Resumo:
Introdução: Traumas penetrantes na região facial são raros e pouco relatados na
literatura. Por outro lado, traumas cervicais penetrantes são frequentemente
relatados, sendo assim denominadas as lesões penetrantes que ultrapassam o músculo
platisma. Objetivos: Será descrito um caso de ferimento penetrante com objeto
alojado resultando em injúria em região cervical com o objetivo de evidenciar e
discutir o diagnóstico e tratamento desse tipo de evento. Relato de caso: CJS,
masculino, 25 anos com história de trauma penetrante em face por objeto contusomadeira-ejetado em grande velocidade por serra elétrica fixa. Após avaliação inicial e
exames de imagem o paciente foi submetido a procedimento cirúrgico pela equipe de
Cirurgia Geral em conjunto Buco-Maxilo-Facial. O objeto removido foi um fragmento
de madeira de estrutura flexível cuja extremidade alojada em região cervical. A
evolução pós-operatória não apresentou intercorrências com seguimento conjunto da
Cirurgia Geral, Otorrinolaringologia e Cirurgia Buco-Maxilo-Facial. Discussão: O
tratamento inicial do paciente deve sempre priorizar a estabilização seguindo
protocolo do Advanced Trauma Life Support. Somente após, submeter o paciente a
exames de imagem e procedimento cirúrgico de remoção do objeto alojado. Como o
paciente não possuía sinais de alarme que exigissem abordagem cirúrgica emergencial,
foi possível avaliar por exames de imagem o trajeto e possíveis estruturas lesadas.
Embora o ferimento apresentasse características de trauma cervical, com objeto
presente entre suas estruturas, o procedimento evidenciou a ausência de lesões na
musculatura platisma. Em virtude desse achado, não é possível assim denomina-lo, já
que esse constitui-se em critério para tal classificação, fazendo-se então necessário o
uso do termo “injúria” para evocar a violação cervical secundária ao ferimento
penetrante acima relatado. O procedimento cirúrgico foi relacionado a exploração
cervical que revelou ausência de lesões cervicais que exigissem reparo, bem como a
retirada do objeto sob visão direta através da via de entrada com hemostasia em
condições controladas. Conclusão: O presente caso exemplificou trauma de
mecanismo pouco frequente que inclusive traz conflitos em relação a definição de
penetração cervical. É importante salientar o exame clínico inicial adequado com
imediatos controles e estabilização do traumatizado e tratamento dos ferimentos por
uma equipe multiprofissional.
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Resumo:
O condiloma acuminado gigante, neoplasia intraepitelial anal (NIA) ou tumor de
Buschke-Löwenstein (TBL) é uma forma rara de apresentação do condiloma acuminado
anogenital, com uma incidência na população de 0,1%. É conseqüência da infecção
crônica pelo HPV na região perianal e parece ser causada por uma carga viral elevada,
cujo crescimento rápido costuma estar associado a deficiências da imunidade.
OBJETIVO - Relatar caso de tumor de Buschke-Löwenstein em paciente diabético.
PACIENTE E MÉTODO - Paciente do sexo masculino, 23 anos, diabético (Tipo I), usuário
de drogas endovenosas, com queixa de aparecimento de verrugas em região perianal
há cerca de dois meses. Negou intercursos sexuais passivos anais. A ectoscopia
demonstrou a presença de extensa les� �o perianal, de aspecto verrucoso e
vegetante, séssil, acometendo quase que a totalidade do perímetro perianal. A
anuscopia e retossigmoidoscopia excluíram acometimento esficteriano, bem como do
reto e canal anal. A TC de Abdome e Pelve contrastada excluiu a presença de
linfonodomegalias ou acometimento do canal anal e reto. O paciente foi submetido a
ressecção da lesão em toda a sua extensão, com o cuidado de manter o nível da
exérese restrito à epiderme. O paciente evoluiu com melhora das queixas de dor, sem
sequelas funcionais e a cicatrização da ferida operatória foi considerada de aspecto
estético aceitável. O seguimento foi realizado com orientação de controle estrito do
diabetes. A Anatomia Patológica descreveu papiloma viral gigante com discreta
coilocitose e hiperplasia linfóide reacional. DISCUSSÃO - O TBL acomete
preferencialmente homens. Está relacionado com a infecção do papilomavírus humano
tipos 6, 11, 16, 18 e 54. Apesar de sua aprese ntação extensa, a NIA não cursa com
invasão linfática, vascular ou neuronal, além de não possuir potencial de
metastatização. São varias as possibilidades terapêuticas para o TBL, mas a excisão é
considerada a melhor opcão terapêutica inicial. CONCLUSÃO - O TBL possui elevada
taxa de recorrência e de transformação maligna, sendo a cirurgia o tratamento inicial
recomendado. A vigilância para lesões malignas deve fazer parte do seguimento dos
casos.
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Resumo:
INTRODUÇÃO A úlcera crônica em regiões de cicatriz de queimadura é um dos
principais fatores carcinogênicos para o carcinoma espinocelular; sendo denominada
úlcera de Marjolin. Para explicar esse fato, tem-se aceito que há uma liberação de
substâncias carcinógenas pelo tecido fibroso concomitante à proliferação celular
aumentada para corrigir o defeito da queimadura. O tempo entre a lesão inicial e a
malignização é de cerca de 32 anos, sendo maior esse período em pessoas jovens.
OBJETIVO Relatar o caso de M.G.L., 85 anos, sexo masculino, vítima de queimadura por
fogo aos 2,5 anos de idade acometendo toda a região dorsal. Na época da ocorrência,
não procurou atendimento médico e refere ter realizado tratamento domiciliar. Há 2
anos, relata aparecimento de lesão em cicatriz prévia de crescimento progressivo. Ao
exame físico, apresentava lesão ulcerada de aproximadamente 7x4cm² de área,
contornos mal definidos. Foi realizado exérese de lesão com margem cirúrgica superior
a 2cm devido às bordas mal delimitadas (peça:11,5x11,5cm). A reconstrução foi
primária com duplo retalho romboide dorsal. MÉTODO O paciente foi acompanhado
desde sua admissão ao hospital escola até um período de PO 02 meses com retornos
frequentes. Foi também avaliado o prontuário do mesmo para informações adicionais.
RESULTADO O paciente permaneceu 01 dia internado no Hospital escola e recebeu alta
hospitalar. No retorno ambulatorial em 10º PO, apresentou seroma que foi
puncionado com saída de 80ml de secreção serosa. No 18º PO, a região dorsal foi
novamente puncionada com saída de 40ml de líquido de aspecto semelhante. No
retorno em 26º PO, ocorreu resolução do seroma, entretanto apresentou epidermólise
de aproximadamente 1cm em borda distal do retalho inferior; na qual foi realizado
desbridamento e orientação para curativos domiciliares com papaína e iruxol. Ao
retornar no 32ºPO, apresentava retalho epitelizado sem novas complicações.
CONCLUSÕES O caso relatado é compatível com as estatísticas de úlcera de Marjolin
apresentadas pela literatura: sexo masculino, idade superior a 40 anos, tempo de
evolução superior a 30 anos. Porém, a localização dorsal é considerada rara pelos
trabalhos analisados - que apontam o membro inferior como sitio primário mais
prevalente. A ressecção com margens cirúrgicas adequadas e a reconstrução primaria
devem ser preconizadas sempre que houver possibilidades clínica e cirúrgica.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: Dentre as causas de obstruções intestinais, o volvo de ceco é
responsável por apenas 1 a 1,5% dos casos. Sua incidência anual é de 2,8 a 7,1 por
milhão de pessoas, sendo o sexo feminino mais acometido. Os fatores predisponentes
mais importantes, além das comorbidades, são as anomalias anatômicas como a má
rotação intestinal, dilatação, fixação deficiente e hipermobilidade do cólon. OBJETIVO:
Relatar caso de volvo de ceco e discutir seu tratamento e prognóstico. RELATO DE
CASO: O.M.T., 83anos, sexo masculino, internado no Complexo Hospitalar do
Mandaqui por quadro de distensão abdominal associada a parada de eliminação de
flatus e fezes há 3 dias, vômitos concomitantes e leucocitose sem desvio. Aos exames
radiológicos foi evidenciada distensão de ceco até hipocôndrio esquerdo com nível
hidroaéreo. Dada a impossibilidade de realização de colonoscopia em caráter de
urgência, efetuou-se laparotomia exploradora, evidenciando-se volvo de ceco e
necrose do mesmo. Realizou-se hemicolectomia direita com ileotransverso
anastomose. No 5ºPO paciente evoluiu com queda do estado geral e insuficiência
respiratória, sendo diagnosticada pneumonia grave, com necessidade de suporte
ventilatório. No 9ºPO evolui com choque séptico, sem resposta ao suporte clínico e
evolui a óbito. CONCLUSÃO: Estudos recentes da literatura, evidenciam que o melhor
tratamento cirúrgico desta afecção, sempre que possível, é a realização
exclusivamente de uma “cecopexia”, devido ao menor tempo cirúrgico e menor stress
metabólico que desencadeia, tirando o paciente da urgência, permitindo assim
melhorar a condição clínica, o que leva a um melhor prognóstico para os paciente. A
colonoscopia com desconfecção do volvo na urgência, atualmente é a melhor opção
no arsenal diagnóstico e terapêutico, evitando cirurgias desnecessárias e contribuindo
de forma menos invasiva no tratamento dos volvos intestinais.
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Resumo:
Dentre as principais causas de sangramento para cavidade peritoneal encontra-se os
traumas abdominais após acidentes automobilísticos. Todavia, um caso interessante
remete à ocorrência de hemoperitônio após a rotura de mioma uterino. O diagnóstico
se faz por um quadro de abdome agudo hemorrágico, associado a história pessoal ou
investigação positiva de leiomioma uterino. Apesar de a maioria desses tumores
benignos ser assintomática, a ocorrência de lesão de vasos dessas estruturas pode
culminar com hemoperitônio e finalmente com choque hemorrágico, levando a
paciente aos serviços de urgência. Relatamos quadro de mulher, 43 anos, deu entrada
no setor de emergência com quadro hipotensão e taquicardia súbita associada a dor
abdominal difusa, principalmente em mesogastro. Na admissão, apresentava pressão
arterial de 90x60mmHg, pulsos simétricos e finos de 115 batimentos por minuto. Ao
exame físico, apresentava sudorese fria, descoramento de mucosas, no exame
abdominal com abdômen globoso, distendido, doloroso à palpação profunda em
mesogastro e hipogastro com descompressão brusca positiva. Foi levantado hipótese
de abdômen agudo hemorrágico, realizado reposição volêmica com Ringer Lactato e
solicitado bolsas para transfusão sanguínea. Levada ao centro cirúrgico, onde foi
realizado laparotomia exploratória com incisão mediana, no inventário da cavidade,
identificado massa uterina com coágulos aderidos, com identificação de rotura de
miométrio em região de fundo uterino. Realizado histerectomia subtotal. No anátomopatológico verificado mioma uterino trasmural com sinais de rotura hemorrágica. A
identificação correta de um quadro de abdome agudo é essencial durante os
atendimentos em serviços de urgência. Quando relacionado a etiologias hemorrágicas
ganha importância ainda maior, uma vez que a principal causa de choque no mundo é
a hemorragia. O serviço de cirurgia geral está apto para tal ação, a partir da
identificação correta da etiologia do hemoperitônio, assim como a conduta mais
adequada para não só aumentar a sobrevida da paciente, mas também evitar possíveis
repercussões negativas do tratamento, como esterilidade e dores crônicas. O que
corrobora para a importância do caso relatado.
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Resumo:
A fístula anorretal é um trajeto epitelizado entre um orifício primário, interno,
normalmente originado em criptas anais e orifício secundário, externo, na região
perineal ou adjacente a esta. A classificação de Parks demonstra as possíveis variações
do trajeto fistular em referência aos músculos esfíncter interno e externo, temos assim
a fístula interesfincteriana, transesfincteriana, supraesfincteriana e extraesfincteriana.
Outra classificação propõe a divisão das fístulas anorretais em simples e complexa.
Simples são as fístulas de apresentação anatômica baixa que costumam envolver
pequena porção dos músculos esfincterianos e complexas são fístulas altas que
costumam envolver relevantes porções dos músculos esfincterianos, possuem mais
que um trajeto e podem exteriorizar para outros órgãos (p.ex. vagina). Esse trabalho
procura evidenciar, através de relato de caso, a resolução de fístula complexa,
debatendo as diferentes abordagens cirúrgicas existentes para seu tratamento; além
de demonstrar a cirurgia de escolha utilizada para esse caso e relatar a compensação
de quadro diabético da paciente no período pós-operatório. FMS, sexo feminino, 56
anos, diabética de difícil controle, veio encaminhada com hipótese de cisto pilonidal
infectado. Ao exame físico específico constatou-se fístula anorretal com orifício
externo distante da região perianal, indicou-se cirurgia. Tratando-se de uma fístula
extra-esfincteriana alta no seu trajeto, e envolvendo grande massa muscular, optou-se
por tratá-la em 2 tempos utilizando a técnica do seton, sendo o segundo tempo
cirúrgico realizado 2 meses após o primeiro. Após o primeiro tempo cirúrgico já houve
uma grande melhora do seu diabetes, evoluindo também sem intercorrências após o
segundo tempo cirúrgico tanto em relação ao quadro infeccioso, como em relação à
continência fecal. A paciente apresenta-se em acompanhamento ambulatorial há 1
ano sem sinais de recidiva até o momento.
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Resumo:
O tumor estromal gastrointestinal (GIST) é uma neoplasia do trato gastrintestinal rara
que acomete de 10-20 pessoas por milhão de habitantes anualmente no mundo. A
cirurgia é o tratamento de eleição na doença localizada e ressecável ou na não
metastática, caso contrário, recorre-se à terapia com Imatinibe. As complicações são
raras e possuem piores prognósticos, sendo descritas obstrução intestinal, hemorragia
digestiva ou ruptura tumoral. O caso clínico relatado é de paciente do sexo feminino,
55 anos, que deu entrada por meios próprios no Serviço de Emergência, apresentando
hemorragia digestiva alta há 1 dia, encaminhada de outro serviço. Encontrava-se
hemodinamicamente estável, hipocorada (3+/4+), abdome flácido e doloroso à
palpação, com massa palpável em quadrante superior esquerdo de aproximadamente
10 cm e toque retal com melena. A endoscopia digestiva alta mostrou extensa lesão
ulcerada na topografia da grande curvatura do corpo gástrico, com suspeita de
perfuração. A tomografia computadorizada (TC) evidenciou grande massa retrogástrica
com compressão do estômago e fistulização com o mesmo, sem plano de clivagem
com o pâncreas e dois nódulos hepáticos. Submetida à laparotomia exploradora, foi
observada grande tumoração abscedada em fundo e corpo gástrico, com extensão
para retroperitôneo, envolvendo pâncreas e mesocólon transverso, aderida ao jejuno.
Realizou ressecção em bloco e reconstrução em Y de Roux. O laudo histopatológico
revelou GIST com alto grau de malignidade. Apresentou boa evolução com alta
hospitalar no 15º dia e tratamento adjuvante com Imatinibe, encontra-se no 9º mês de
pós-operatório assintomática em programação de hepatectomia das metástases
hepáticas e reconstrução do transito intestinal.
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Resumo:
Hipogonadismo em homens refere-se à diminuição de duas funções principais: a
produção de testosterona ou a produção de esperma. A deficiência gonadal primária é
acompanhada por altos níveis circulantes de gonadotrofina devido a falta de feedback
negativo de esteróides gonadais. As formas mais freqüentes de hipogonadismo
hipergonadotrófico estão associadas a anormalidades de cariótipo e somáticas. Em
pacientes do sexo masculino, o diagnostico diferencial de disgenesia testicular deve ser
considerado. Habitualmente, o tratamento consiste na reposição hormonal com o uso
de testosterona. A adenomatose hepática é caracterizada pela presença de múltiplos
adenomas hepáticos em um parênquima hepático sadio. Tanto o adenoma hepático
quanto a adenomatose são mais comuns no sexo feminino e em pacientes em uso de
anticoncepcional oral há mais de 10 anos, sendo raro em homens. O desenvolvimento
em homens esta associado ao uso de esteróides anabolizantes para o tratamento de
impotência, síndrome de Fanconi, desenvolvimento de massa muscular em
halterofilistas e transsexuais O tratamento é indicado de acordo com o tamanho do
adenoma devido a correlação com sangramento e transformação maligna. Relatamos
caso de paciente com hipogonadismo hipergonadotrófico, com reposição com
testoterona há 19 anos, que evoluiu com adenomatose hepática, associação pouco
descrita, motivo de nosso relato. Submetido à hepatectomia do segmento VI onde
apresentava um adenoma maior que 5 cm sem intercorrências. Paciente encontra-se
em acompanhamento ambulatorial no pós-operatório 10 meses, assintomático,
realizando exames de imagem de rotina para monitorar tamanho dos outros
adenomas.
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Resumo:
Objetivo: Apresentar caso de retocolite ulcerativa. Introdução: A retocolite ulcerativa é
uma doença inflamatória intestinal que possui origem idiopática, acometendo a
mucosa intestinal, sempre afetando o reto e também variáveis porções proximais do
colón, em geral de forma contínua, ou seja, sem áreas de mucosa normais entre as
porções afetadas. Além do acometimento da mucosa há surgimento de múltiplas
pequenas úlceras na parede intestinal, devido à inflamação profunda. As principais
manifestações da doença são diarréia e perda de sangue nas fezes, isso devido às
inflamações intensas que acomete a mucosa dos cólons. Material e método: Paciente
sexo feminino, 51 anos, natural de Alfenas/MG, chegou ao HUAV queixando diarréia.
Refere quadro de diarréia líquida de cor amarelada apresentando mais ou menos 15
episódios nas últimas 18 horas. Nega presença de muco, pus ou sangue e relata
associação com náuseas, mas nega vômitos. Nega mudança de hábito alimentar.
Relata ser portadora de retocolite ulcerativa com diagnóstico há seis anos. Faz uso de
Mesalazina 400mg via oral de 8/8 horas, contudo queixa de queda capilar, por isso faz
uso irregular do mesmo. Ao exame, a paciente encontrava-se em BEG, somente com
dor à palpação superficial e profunda em flanco inferior esquerdo, sem outras
alterações. Entre os sintomas mais comuns, já havia apresentado dor abdominal e
intensos quadros de diarréia, sendo facilmente explicados devido à presença de
retocolite ulcerativa em atividade. Discução:Uma vez que a paciente não apresentava
conhecimento das medidas gerais para controle da doença, fazia utilização do
medicamento de escolha de maneira errada devido queixa de queda capilar. Desta
forma, não procurou auxílio médico para informar sobre o quadro em questão e,
assim, fazer a troca do medicamento.
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Resumo:
Objetivo: Relatar caso de rotura traumática de aorta torácica por desaceleração
vertical em queda da própria altura de alto impacto. Introdução: A rotura traumática
da aorta torácica geralmente ocorre em traumas que produzam desaceleração aguda.
O arco aórtico e a aorta torácica descendente desaceleram em velocidades diferentes,
resultando numa rotura transversa da aorta ascendente ou do istmo aórtico. A lesão
traumática da aorta torácica é a segunda causa mais comum de óbito por trauma
fechado (15 a 20% dos óbitos) nos EUA e acarreta alta mortalidade pré-hospitalar.
Cerca de 80% dos pacientes com rotura traumática da aorta exsanguinam
imediatamente. Em geral, a lesão dos sobreviventes localiza-se logo após a emergência
da artéria subclávia esquerda. Nesses pacientes, a hemorragia é contida pela
adventícia da aorta e/ou pela pleura mediastinal. Os principais sinais que dirigem o
foco do diagnóstico para a lesão da aorta são: a informação do mecanismo de lesão
(quando envolve impacto e desaceleração), a associação de trauma de coluna,
escoriações torácicas e esternais e fratura de arcos costais, particularmente da
primeira costela. Os métodos diagnósticos são amplamente abordados pela revisão
dos Drs. Vishal Bansal, Jeanne Lee e Raul Coimbra, que chama a atenção para a
suspeita baseada na informação do mecanismo do trauma. Relato de caso: Paciente do
sexo masculino, 60 anos, com história de queda da própria altura sob tração abrupta
dos membros inferiores, deu entrada no Pronto-Socorro consciente, com sinais
clássicos de choque, presença de ferimento corto-contuso em couro cabeludo,
ausência de pulsos em membros inferiores e alteração do timbre de voz. Avaliação
complementar evidenciou murmúrio vesicular diminuído à esquerda, RX de tórax com
alargamento de mediastino. Submetido a drenagem torácica com saída imediata de
aproximadamente 400mL de sangue. Encaminhado rapidamente ao Centro Cirúrgico,
com realização de toracotomia anterolateral esquerda e achado de rotura de aórtica
torácica com trombose distal, hematoma cuja expansão atingiu o nervo laríngeo
recorrente. Paciente evoluiu durante o ato operatório para parada cardiorrespiratória
não responsiva às manobras de reanimação. Conclusões: A rotura de aorta torácica é
lesão grave e fatal na maioria dos casos. A suspeita diagnósitica e abordagem precoces
são essenciais para melhora na sobrevida, embora o sucesso terapêutico dependa
essencialmente da gravidade da lesão.
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Resumo:
Hemorroidas são causas freqüentes de sangramentos nos pronto-socorros de Cirurgia.
Raramente os sangramentos hemorroidários levam a quedas hematimétricas
significativas e instabilidade hemodinâmica, em pacientes sem outras patologias.
Vamos relatar 02 casos de pacientes com doença hemorrodária com sangramento
maciço, sem coagulopatias. Foram investigados com Coloniscopia, Tomografia,
Endoscopia e etc, para outras causas de sangramento porém não foram encontradas
outras explicações. Em ambos os casos os paciente receberam varios
hemoconcentrados devido a queda importante dos valores hematimétricos. Os
pacientes foram tratados adequadamente e continuam em acompanhamento no
serviço sem novos episódios de sangramentos.
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Resumo:
A criptorquidia é um conhecido fator de risco para cancer testicular, especialmente o
seminoma. Na maioria dos casos de criptorquidia, os testículos são palpáveis e
localizam-se distalmente ao anel inguinal externo. Testículos criptorquídicos não
palpáveis geralmente localizam-se dentro do canal inguinal. A variante intra-abdominal
é rara sendo considerada como a de maior risco para transformação neoplásica. A
incidência da criptorquidia em meninos com um ano de idade é de 0,8%. Nesses casos,
preconiza-se a realização da orquidopexia até os dois anos, uma vez que a incidência
de neoplasia é até 48 vezes maior nos testículos criptorquídicos. Esse procedimento
não elimina o risco de câncer, mas permite um diagnóstico precoce. Atualmente, a
incidencia de câncer em testículos intra-abdominais é muito baixa, sendo encontrados
apenas alguns casos isolados na literatura. O presente trabalho relata o caso de um
paciente adulto com queixa de massa abdominal, sendo esta diagnosticada como
seminoma de testículo intra-abdominal. Relato do Caso: MCS, masculino, 32 anos,
queixava-se de aumento progressivo do volume abdominal há quatro semanas, sem
outros sintomas. Era portador de malformações congênitas como pectus escavatum,
luxação congênita bilateral dos quadris e pé torto congênito unilateral. Ao exame físico
apresentava ascite, derrame pleural e uma massa palpável endurecida em flanco e
fossa ilíaca direita de aproximadamente 20cm de diâmetro. Detectou-se ausência do
testículo direito na bolsa testicular. A TC e RM confirmaram a volumosa ascite e a
massa pélvica heterogênea. O estudo citopatológico do líquido ascítico e do derrame
pleural revelou ausência de células neoplásicas. A laparotomia exploradora identificou
uma grande tumoração sólida em fossa ilíaca direita parcialmente aderida ao canal
inguinal, sendo ressecada com facilidade. A peça operatória mediu 25x19x12cm e
pesou 2350g. O exame histopatológico demonstrou seminoma de testículo
criptorquídico. O paciente recebeu alta no sexto dia de pós-operatório. O testículo
esquerdo foi avaliado e não apresentou alterações. O estadiamento foi completado e
uma vez considerado no estádio III (ascite) foi submetido a quatro ciclos de
quimioterapia com bleomicina, cisplatina e etoposide. Houve normalização dos
marcadores e melhora da ascite. Atualmente, sete anos após a operação, encontra-se
sem doença mensurável aos exames de sangue e imagem.
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Resumo:
Introdução: A Síndrome de Boerhaave foi descrita pela primeira vez por Herman
Boerhaave, em 1724. Trata-se de perfuração de esôfago decorrente do aumento
súbito da pressão interna do órgão, precipitado pelo ato de vomitar. Representa 10% a
15% dos casos de perfuração do esôfago torácico. A ruptura abrange todas as camadas
da parede esofagiana e ocorre frequentemente na face póstero-lateral esquerda do
esôfago inferior. A apresentação clínica típica é dor súbita, torácica ou epigástrica,
após episódio de vômito antecedido por abuso alimentar e ou alcoólico. Seu
diagnóstico é frequentemente retardado por ser rara e confundida com outras
patologias, como o IAM. O prognóstico depende do tempo decorrido entre o
diagnóstico e o tratamento. A mortalidade relatada na literatura pode chegar a 92%
nos casos não tratados e de 60% nos tratados tardiamente. O tratamento
recomendado é a toracotomia, associada ou não a laparotomia nos casos de lesão
distal. A sutura primária da lesão, quando factível, com ou sem reforço local e a
jejunostomia para suporte nutricional são o tratamento de escolha. Relato de caso:
Paciente de 56 anos, masculino, transferido com hipótese diagnóstica de IAM, foi
admitido na emergência com dor torácica, taquicardia e dispnéia há oito horas, após
episódio de vômito intenso. O exame físico evidenciou ausculta pulmonar diminuída à
esquerda e a toracocentese evidenciou liquido enegrecido, o que direcionou a
hipótese diagnóstica. A TC de tórax e abdome e o esofagograma confirmaram ruptura
esofágica distal associada à pneumomediastino e pequeno pneumoperitônio. Optou-se
pela laparotomia exploradora para rafia primaria da lesão esofágica, jejunostomia para
suporte nutricional, esofagostomia cervical derivativa e drenagem pleural bilateral. O
paciente teve evolução pós-operatória difícil com quadro de sepse, revertida com
antibioticoterapia de amplo espectro, suporte nutricional e fisioterápico. Discussão: A
ruptura pós-emética do esôfago é quadro grave cujo diagnóstico é comumente
negligenciado na avaliação inicial. O quadro clínico típico deve levar a suspeição e,
associado aos exames complementares adequados, o diagnóstico pode ser preciso
tornando a indicação cirúrgica imperativa. A evolução pós-operatória pode ser
complicada por falências orgânicas e requer suporte intensivo. No caso referido, o
paciente evoluiu bem após longo período de internação e entendeu-se como
fundamental o suporte multidisciplinar para a boa evolução do quadro.
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Resumo:
A síndrome de Bouveret se caracteriza por fístula colecistoduodenal com obstrução
causada pela presença de cálculo biliar no duodeno. A primeira publicação é atribuída
a Leon Bouveret em 1896. A fístula colecistoduodenal ocorre em menos de 1% dos
pacientes com coledocolitíase, podendo evoluir para ileobiliar e, uma pequena parcela,
para síndrome de Bouveret. O diagnóstico baseia-se na observação dos sintomas de
vômitos, dor e distensão abdominal compatíveis com obstrução alta, muitas vezes com
antecedente de colelitíase. Ocorrendo mais em mulheres, idade média de 74 anos (a
partir dos 40 anos), obesas. A confirmação diagnóstica geralmente é feita no exame
endoscópico. A radiografia de abdômen identifica obstrução intestinal, aerobilia,
cálculo biliar em localização próxima à fossa ilíaca direita, enquanto a tomografia
abdominal demonstra, com maior sensibilidade, a aerobilia, os sinais de obstrução
intestinal e o calculo biliar na luz duodenal. Relatamos mulher, de 60 anos de idade,
deu entrada na emergência com quadro de dor abdominal em hipocôndrio direito,
associada a náuseas e vômitos, há 5 horas. Foi optado por estabilização clínica com
passagem de sonda nasogástrica e anti-eméticos. Manteve alto débito persistente e
vômitos intratáveis apesar das medicações. Nos exames subsidiários foi solicitado
ultrassonografia onde foi identificado dilatação de vias biliares intrahepáticas,
colédoco de calibre normal. Na endoscopia digestiva alta, identificado cálculo de
grande tamanho em região duodenal que impedia a progressão do aparelho e
insucesso na tentativa de retirada. Foi, então, proposto tratamento cirúrgico, realizado
laparotomia exploratória mediana, com identificação de fístula colecistoduodenal, com
exérese do cálculo pela fístula, realizado também colecistectomia e colagiografia intraoperátoria sem alterações. Feita a ráfia duodenal em dois planos e drenagem da
cavidade. A síndrome de Bouveret é uma entidade rara de complicação de cálculo
biliar. O quadro clinico inespecífico de dor abdominal, náuseas e vômitos sugerem
abdômen agudo obstrutivo. Através das técnicas de imagem e endoscopia é possível
diagnóstico precoce e tratamento adequados. A estabilização clínica do paciente,
levando em conta as comorbidades e o acompanhamento pós-cirúrgico devem ser as
bases do sucesso do tratamento.
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Resumo:
A Síndrome de Mirizzi é uma condição rara em pacientes com colecistolitiase de longa
data, variando de 0,3 a 3% dos pacientes submetidos a colecistectomia.
Aproximadamente 1/3 dos pacientes são pobres em sintomas e anictéricos. Objetivo:
descrever os 9 últimos casos de pacientes operados com síndrome de Mirizzi, cujo
diagnóstico foi intraoperatório. Avalia-se retrospectivamente a apresentação clínica,
exames do pré-operatório, achados cirúrgicos, procedimentos operatórios e
complicações. Resultados, todos os pacientes eram anictéricos no pré-operatório,
realizou-se em todos exames de hemograma, glicemia, uréia, creatinina e
coagulograma que foram inespecíficos. A ecografia abdominal foi realizada em todos
os pacientes, com achados de colecistite calculosa, sem outras alterações que
sugerissem a síndrome. Pôde-se observar que 90% dos casos tiveram várias crises de
cólica biliar antes da cirurgia. Apesar do diagnóstico pré-operatório apresentar
dificuldades quando os pacientes são anictéricos, a síndrome de Mirizzi deve ser
suspeitada em pacientes com idade superior a 50 anos e histórico de crises de cólica
biliar. São apresentados os achados dos nossos pacientes e comparados com os da
literatura.
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Resumo:
RELATO DE CASO Paciente de 26 anos, sexo feminino, estudante de Medicina, natural
de São Paulo,SP, procurou o serviço de Cirurgia Vascular com quadro de dor a
deambulação por 30 metros, de início há 6 seis meses, típica de claudicação com piora
recente. Ao exame físico observou-se pulsos diminuídos em membro inferior direito e
presentes sem alterações em membro inferior esquerdo. Indice tornozelo-braço de
0,6. Pressão supramaleolar direita de 60 mmHg e Pressão arterial sistêmica de 120
mmHg. Solicitados dupplex scan que revelou fluxo trifásico em artérias femorais e
poplítea supragenicular e monofásico em artérias distais da perna em MID; fluxo
trifásico em todas as artérias de MIE. Solicitado então angio-ressonância magnética de
MID que revelou estenose segmentar de a poplítea direita por banda fibrosa na fossa
poplítea e reabitação de todas as artérias distais. Chegou-se ao diagnóstico de
Síndrome do Aprisionamento da Artéria Poplítea (SAAP) clássica e foi indicação de
tratamento com AAS 100 mg BID e cilostazol 100 mg BID.A paciente evoluiu com
melhora do quadro e da dor com seis meses de tratamento e deambulação diária no
plano diária durante 40 minutos.
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Resumo:
A lesão traumática da artéria subclávia, além de rara, é grave e de elevada
mortalidade, chegando a 66% se for incluída mortes no local do trauma, e em torno de
15% se considerarmos os casos que chegam ao centro cirúrgico com vida. O
diagnóstico nem sempre é simples, e o tratamento é complexo, pois exige perfeito
conhecimento da anatomia e das peculiaridades da região. A associação da lesão da
veia subclávia esta entre 20 e 45% dos pacientes. O mecanismo de trauma mais
importante é o ferimento penetrante, sendo mais comum por arma de fogo. O acesso
cirúrgico é complexo, devido às estruturas ao redor, sendo que, em muitas vezes, é
necessário um acesso por toracotomia ou esternotomia para se obter adequada
hemostasia. Relatamos caso de paciente trazido por policiais encontrado caído
inconsciente com ferimento por arma branca e região supraclavicular direita, deu
entrada com sangramento ativo, pressão inaudível, taquicardico e agonizante.
Realizado drenagem de hemotórax de 500 ml. Paciente evolui com parada cardíaca
sendo realizado toracotomia esquerda, clampeamento de aorta descendente e
reanimação com sucesso. Realizado Incisão supra e infraclavicular direita, osteotomia
de clavícula, clampeamento vascular proximal e distal. Dissecado artéria e veia
subclávia sendo evidenciada lesão parcial em ambos os vasos, realizado sutura
primária com bom aspecto final. Realizado osteossíntese com placa na clavícula.
Paciente evolui bem recebendo alta hospitalar. Relatamos o presente caso pela
raridade da lesão de ambos os vasos por arma branca bem como para destacar a
dificuldade de abordagem dos pacientes com essas lesões.
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Resumo:
Teratomas são neoplasias de células germinativas compostas de diferentes tecidos e
sua localização no omento é muito rara.Acredita-se que sua origem poderia ocorrer
após torção de teratoma ovariano com auto-amputação e reimplante ou ainda
desenvolver-se num ovário supranumerário.A maioria dos relatos mostra lesões
benignas,em mulheres e boa evolução após a exérese simples. Relato do
caso:QGS,feminina,33 anos,referia dores em flanco direito há cinco anos com piora
progressiva há seis meses,associada a mal-estar,náuseas,vômitos,empachamento e
diarreia. Apresentava massa no flanco direito,móvel e com cerca de 10 cm,sem
ascite.A tomografia de abdome revelou massa complexa mesentérica em flanco direito
de componentes com atenuação de gordura,osso e partes moles,de contornos bem
definidos,medindo 8,5 x 8,0 x 7,5 cm.Foi realizada laparotomia exploradora,que
identificou no grande omento uma lesão cística e endurecida,medindo 8,0 cm e
aderida ao apêndice.Foram realizadas omentectomia,incluindo o tumor e
apendicectomia.Na revisão da cavidade identificou-se ovário esquerdo em fita,estando
o direito sem anormalidades.O exame macroscópico da peça operatória identificou
massa cística com conteúdo untuoso e piloso, com paredes espessadas e áreas de
consistência variável e grande omento aderido à superfície do tumor.O exame
histológico evidenciou teratoma cístico maduro e tecido ovariano com sinais de infarto
hemorrágico. A hipótese de possível torção de teratoma ovariano com autoamputação e reimplante justificam o achado operatório e o diagnóstico do presente
caso.O teratoma cístico de omento é uma lesão rara,geralmente diagnosticada ao
exame físico na forma de massa palpável,apresenta achados característicos nos
exames de imagem e frequentemente pode ser confundida com lesões ovarianas.O
prognóstico depende da diferenciação histológica.A grande maioria das lesões tem
características benignas e sua remoção cirúrgica permite ótima evolução.
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Resumo:
A torção omental com infarto segmentar é infrequente, acometendo pacientes de
meia-idade, com predomínio do sexo masculino (3:2). São considerados fatores
predisponentes a obesidade, a presença de omento redundante e exageradamente
móvel ou com variações anatômicas, porém muitos casos são considerados
idiopáticos. Os sintomas são semelhantes aos observados nas causas mais comuns de
abdômen agudo inflamatório. A US e a TC podem apresentar imagens características e
específicas como o sinal do rodamoinho, permitindo um diagnóstico seguro. A
abordagem terapêutica ainda é controversa. Apesar da tendência atual favorável ao
tratamento conservador, alguns autores preferem a omentectomia por
videolaparoscopia ou laparotomia. Apresentamos dois casos com abordagens
diferentes ilustrando essa situação incomum. Caso1: DAV, feminina, 33 anos, obesa,
referia dor em fossa ilíaca direita, contínua e com piora progressiva há três dias.
Negava febre, náuseas e vômitos. O exame abdominal identificou massa dolorosa na
fossa ilíaca direita, sem sinais de irritação peritoneal. Os exames laboratoriais
revelaram leucocitose (11800) e PCR aumentada (24). A ultrassonografia foi
inconclusiva. A TC de abdômen e pelve com duplo contraste evidenciou imagem
nodular, alongada, com atenuação de gordura junto à borda anti mesentérica do cólon
descendente, associada à densificação dos planos adiposos e lâminas líquidas
adjacentes, indicando infarto omental segmentar. A paciente foi tratada com
antimicrobiano e medicações sintomáticas, ambulatorialmente e com sucesso. Caso 2:
RSM, feminina, 39 anos, referia dor na fossa ilíaca direita há quatro dias com piora
progressiva e febre (38º C). Apresentava dor na fossa ilíaca direita com descompressão
brusca positiva. Realizou US e TC que foram interpretados como sugestivos de
apendicite aguda. O achado intraoperatório foi de apêndice normal e omento bífido
com torsão. Foram realizadas apendicectomia e omentectomia com evolução sem
intercorrências.

Código:20727
Título:TRATAMENTO CIRÚRGICO DA HIDROADENITE CRÔNICA - RELATO DE CASO
Modalidade: Pôster
Autores: Rita de Cássia Neves Noronha; Antonio Maurício Rodrigues de Souza; Elcicler Pinheiro
de Freitas; Ubajara de Freitas Guazzelli; Marcos Antônio Neves Noronha; Genaro Pereira
Trojahn;

Resumo:
A hidroadenite supurativa é uma doença crônica que acomete as glândulas
sudoríparas apócrinas e mistas. Pode ocorrer na região axilar, perianal,
inguinoperineal, submamária, areolar e nádegas.quando apresenta evolução
progressiva, torna-se incapacitante do ponto de vista social,acarretando muita dor e
odor desagradáveis. Vários tratamentos têm sido propostos, mas a cirurgiacontinua
sendo o método de eleição para o tratamento desta doença.OBJETIVO:o objetivo deste
trabalho é apresentar um relato de caso de tratamento cirúrgico de hidroadenite
crônica supurativa grave em regiões axilares direita e esquerda, utilizando retalho
paraescapular. MÉTODOS:Foi realizado um estudo descritivo do tipo exploratório do
caso de uma paciente com diagnóstico de hidroadenite crônica supurativa com
refratariedade ao tratamento clínico.RELATO DO CASO : M.J.A., sexo feminino, branca,
56 anos evoluía há dois anos e seis meses com lesões nodularescom drenagem de
secreção purulenta em regiões axilares direita e esquerda refratárias a tratamento
clínico(antibioticoterapia, anti-inflamatório, corticoterapia). Foi solicitada a primeira
avaliação da equipe de cirurgia plástica.na ocasião , a paciente apresentava grande
volume de secreção purulenta e sanguinolenta nas lesões bilateralmente.foi
recomendado tratamento cirúrgico. O primeiro tempo cirúrgico seria para correção da
axila direita e o segundo tempo cirúrgico para correção da axila esquerda.depois de
um mês, foi realizada a primeira cirurgia para correção de brida axilar direita com
retalho paraescapular.evoluiu com deiscência de um segmento da sutura que
posteriormente foi solucionada.três meses depois, foi realizada a segunda cirurgia para
correção de brida axilar esquerda com retalho paraescapular.Evoluiu bem sem
complicações. Atualmente, a paciente está bem e curada da
hidroadenite.CONCLUSÕES: O retalho paraescapular é adequado para a cura da
hidroadenite supurativa , sendo a técnica de moderada dificuldade.o diâmetro do
pedículo arterial e venoso do retalho paraescapular são favoráveis.é preferível o uso
de retalhos a enxertos na área da axila , devido a grande movimentação e proliferação
bacteriana da região.O resultado estético é bom , apesar da tendêcia de hipertrofia da
cicatriz. Oestudo segue com tratamento e acompanhamento cirúrgico de outros
pacientes acometidos por hidroadenite supurativa crônica.
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Resumo:
Introdução: A doença de Chagas, que ocorre no México, América Central e do Sul,
continua representando um grave problema de saúde publica. A prevalência global de
infecção humana pelo Trypanossoma cruzi foi estimada em 28 milhões no ano de
2007, sendo a cardiopatia chagásica a forma mais comum de cardiomiopatias em
algumas áreas geográficas. Até o momento não existem formas de tratamento eficazes
para as doenças, exceto o farmacológico ou o transplantario. O tratamento com
células tronco de várias origens tem mostrado eficácia, tanto em humanos quanto
animais, com destaque para a melhora de algumas funções cardíacas afetadas pelo
quadro crônico. Objetivo: o presente estudo tem como objetivo revisar, discutir,
buscando o estado da arte a respeito do uso de células tronco para o tratamento da
cardiopatia chagásica. Método: Foram revisados periódicos nacionais e internacionais
relevantes indexados no MedLine, Scileo, LILACS e Bireme, além de dissertações e
capítulos de livros, publicados entre 2000 e 2011. Resultados: As pesquisas indicam
uma real melhoria em algumas funções cardíacas e na qualidade de vida dos pacientes
tratados com células da medula óssea. Conclusão: A terapia celular vem sendo
utilizada cada vez mais para o tratamento da cardiopatia chagásica crônica, apesar de
recente, os estudos e aplicações sugerem uma resposta satisfatória ao tratamento, em
relação à melhoria da fração de ejeção do coração, qualidade de vida e regeneração do
músculo cardíaco.
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Resumo:
A desconexão ázigo-portal com esplenectomia (DAPE) é a cirurgia de escolha para o
tratamento da hemorragia digestiva alta por varizes em pacientes esquistossómoticos
em nosso serviço, entretanto 10-12% dos pacientes apresentam recidiva do
sangramento, sendo realizada embolização da veia gástrica esquerda quando esta é
patente. Realizamos a DAPE em 444 casos no período de 85 a 2008 e 9 embolizações
de veias gástrica esquerda neste período. A recidiva pós-embolização e sua conduta
tem sido pouco estuda motivo de nossa apresentação. Paciente admitido no serviço de
emergência com sangramento gastrointestinal alto, caracterizado por hematêmese e
melena. Apresentava pós-operatório de 20 anos de DAPE por sangramento de varizes
esofágicas de etiologia esquistossomótica e há 5 anos após recidiva da hemorragia foi
submetido procedimento endovascular com embolização da veia gástrica esquerda,
ambas realizadas em nosso serviço. Realizada Endoscopia Digestiva Alta com ausência
de varizes esofágicas e a presença de variz duodenal com sangramento ativo, em que
foi realizado tentativa de tratamento endoscópico com Histoacryl por 3 vezes, com
recidiva do sangramento. Foi tentada nova terapêutica endovascular com embolização
venosa e devido impossibilidade de progressão pela veia porta cavernomatosa, já
evidenciada em USG Doppler, novamente não se obteve êxito. Optou-se pela
realização de laparotomia com duodenotomia na segunda porção do duodeno, sutura
direta da variz duodenal sangrante, duodenorrafia e piloroplastia. Após o
procedimento, o paciente evoluiu sem sinais de recidiva hemorrágica, mantendo
estabilidade hemodinâmica, recebeu alta hospitalar no 23º dia pós-operatório.
Encontra-se atualmente em seguimento ambulatorial, com nove meses de
acompanhamento, sem recidiva hemorrágica.
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Resumo:
O uso de colostomia tem diminuído ao longo do tempo, sobretudo pelas anastomoses
primárias nas cirurgias colorretais e preservação do esfíncter em tumores de reto, mas
ainda é muito realizada, sobretudo na urgência. As taxas de complicações de
colostomia são muito variáveis podendo ocorrer em 3 a 58% dos casos ao longo dos
anos, de acordo com características com tipo de colostomia e indicação. As
complicações relatadas na literatura são: Irritação da pele adjacente, sangramento,
prolapso, necrose, abscesso, afundamento ou retração evisceração, hérnia, estenose,
obstrução e perfuração. As mais frequentes são necrose, hérnia paracolostômica
(7,5%) e retração. O prolapso tem sido descrito mais comumente quando a colostomia
realizada é a transversostomia em alça. Paciente do sexo feminino de 92 anos,
internada por volvo de sigmoide com megacólon senil, desfeito com colonoscopia, já
havia apresentado o mesmo quadro em outras ocasiões e a família se recusava ao
tratamento cirúrgico devido as condições clínicas (idade e Alzheimer). Nesta
internação familiar optou pelo tratamento cirúrgico apesar do risco, sendo então
realizado apenas sigmoidostomia em alça, para diminuir tempo cirúrgico e morbidade.
Paciente encaminhada para terapia intensiva, sendo que 48 horas após evoluiu com
prolapso da colostomia. Foi reoperada sendo realizado retossigmoidectomia a
Hartmann após ampliação da incisão da colostomia. Paciente evoluiu bem, com
colostomia funcionante, recebendo alta hospitalar no 10º pós-operatório. No
momento de ir embora, paciente apresentou um episódio de vomito, com evisceração
de alças de delgado por orifício de colostomia. Reoperada novamente sem
necessidade de ressecção intestinal, apresentou boa evolução. Encontra-se hoje no 4º
mês pós-operatório em acompanhamento ambulatorial sem queixas ou
intercorrências.
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Resumo:
A hemorragia digestiva alta esta presente mais comumente em pacientes com
gradiente de pressão porto-cava acima de 10 mmHg. A causa intra-hepática mais
comum é a cirrose. As causas pré-hepáticas são a trombose da veia porta e obstrução
da veia porta e/ou da veia esplênica por neoplasia de pâncreas, pancreatite crônica,
pancreatite aguda e pseudocisto pancreático. As neoplasias avançadas ou recidivadas
que não podem ser ressecadas cirurgicamente, frequentemente invadem órgãos e
estruturas adjacentes, no caso de invasão da veia porta e sua consequente oclusão
apresenta sintomas relacionadas à hipertensão portal e disfunção hepática, incluindo
icterícia, ascite e tendência a sangramentos. Relatamos caso de paciente com
antecedente de cirrose por álcool deu entrada em nosso serviço com hemorragia
digestiva alta por varizes sendo realizado ligadura elástica, apresentava aumento da
bilirrubina direta. Realizou tomografia de abdome que evidenciou aumento das
dimensões da cabeça e colo pancreáticos, associada à heterogeneidade do
parênquima determinando moderada dilatação das vias biliares intra e extra-hepáticas
e colabamento do segmento retropancreático da veia porta. Evolui com colangite
sendo submetido a CPRE com passagem de prótese. Devido a recidiva de sangramento
foi realizada arteriografia mesentérica e esplênica demonstrando oclusão do eixo
mesentérico – portal e hipertensão portal associada, com um gradiente porto
sistêmico de 26mmHg. Foi optado por tratamento endovascular com TIPS (shunt
portossisêmico intra-hepático transjugular) com queda do gradiente para 13 mmHg e
recanalização do eixo mesentérico portal com stent e com resolução do sangramento.
Entretanto, paciente evolui com piora da insuficiência hepática evoluindo a óbito. O
uso do TIPS já esta bem estabelecido nos pacientes com cirrose que apresentam
recidiva do sangramento, entretanto o uso de stents nos casos de compressão ou
invasão da veia porta tem sido pouco descrito, motivo de nosso relato.
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Resumo:
Introdução: A lesão aórtica é a maior causa de morte dentro do traumatismo contuso,
apesar de representar menos de 1% das lesões nos pacientes envolvidos em eventos
com moto. Estima-se que 80-85% evoluem para óbito antes de chegar ao hospital. Os
pacientes sobreviventes ao trauma inicial irão evoluir a óbito nas primeiras 24 horas se
não tratados. Cerca de 15-20% sobrevivem tempo suficiente para receberem reparo
cirúrgico e aqueles que realmente o recebem aproximadamente 70-90% sobrevivem
após o procedimento, com taxas de mortalidade ainda menores quando o reparo é
endovascular. A endoprótese tem sido indicada nas lesões de aorta torácica com bons
resultados iniciais, representando alternativa aceitável, especialmente devido aos
riscos do tratamento operatório convencional. Por este motivo, algoritmos de
tratamento vem sendo redefinidos e a avaliação dos resultados a longo prazo ainda
estão por vir. Objetivo: Relatar um paciente vítima de trauma torácico com lesão
aórtica consequente, cujo tratamento foi a colocação de endoprótese vascular.
Método: Relato de caso de paciente atendido no SUS, Jundiaí-SP, 2012. Resultado:
Paciente masculino, 22 anos, vítima de evento moto versus automóvel, com
traumatismo crânio encefálico, torácico e abdominal, sendo encontrado estável
hemodinamicamente e em ECG15. Admitido em unidade de emergência, onde, após
avaliação incial, foi feito diagnóstico tomográfico e confirmação aorteriográfica de
rotura de istmo de aorta, procedendo-se à colocação de endoprótese vascular.
Conclusão: A afecção foi tratada com sucesso, evidenciada pela exclusão da lesão
localizada previamente no istmo aórtico, por cirurgia endovascular. O diagnóstico
precoce e o reparo cirúrgico em tempo adequado são questões cruciais para a boa
evolução deste tipo de lesão, potencializando-se ainda mais o sucesso do caso quando
tratada sob a forma de Cirurgia Endovascular.
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Resumo:
TRATAMENTO NÃO OPERATÓRIO EM TRAUMA ABDOMINAL FECHADO <br>RESUMO
<br>Introdução: Em pacientes vítimas de trauma abdominal fechado estáveis
hemodinamicamente o tratamento não operatório de lesão parenquimatosas, vem se
tornando o tratamento de escolha, mesmo em lesões maiores. Objetivos: Relato de
um caso de tratamento não operatório em paciente vítima de trauma hepático grau IV.
Métodos: Estudamos o caso de um paciente de 32 anos, vítima de evento carro x
objeto fixo (árvore) com posterior capotamento e ejeção do veículo. Este recebeu
primeiro atendimento em outro serviço, onde foi realizado estabilização
hemodinâmica e drenagem de hemotórax a esquerda (saída de 300ml de liquido
sanguinolento). Apresentava escoriações e dor em hemitórax direito e hipocôndrio
direito, descompressão brusca negativa. Paciente deu entrada em nosso serviço
mantendo estabilidade hemodinâmica e com a persistência da dor abdominal, sendo
então realizado TC de abdômen identificado lesão hepática grau IV e lesão esplenica
grau I. Resultados: Foi optado por tratamento não operatório com seguimento
tomográfico em Unidade de Terapia Intensiva. Paciente evoluiu bem recebendo alta
no 17°dia pôs trauma. Conclusão: O tratamento não operatório de lesões
parenquimatosas, em pacientes estáveis é o tratamento de escolha e deve ser optado
em casos selecionados.

Código:20763
Título:TRATAMENTO VIDEOLAPAROSCÓPICO DA SUBOCLUSÃO INTESTINAL POR BRIDAS ANÁLISE DE 2 CASOS
Modalidade: Pôster
Autores: Claudio Bresciani; Roger Beltrati Coser; Lucas Evangelista da Costa; Rodrigo Marcus
Cunha Frati; Guilherme Barucci; Bruno Mattos;

Resumo:
Introducão: A utilização da videolaparocopia para o tratamento de suboclusão
intestinal tem sido cada vez mais frequente. Neste contexto, diversos estudos vêm
apontando para bons resultados no emprego da abordagem videolaparoscópica.
Objetivos: Discutir, tendo por base a apresentação de dois casos clínicos, as vantagens
e desvantagens do tratamento videolaparoscópico para lise de bridas. Apresentação
dos casos e discussão: Serão apresentados dois pacientes com quadro de suboclusão
intestinal que foram submetidos a tratamento cirúrgico videolaparoscópico. O
primeiro paciente é do sexo feminino, 74 anos, com dores recorrentes em baixo
ventre, vômitos e história de apendicectomia há 50 anos. Foi realizada
videolaparoscopia com lise de brida na FID, tendo o paciente recebido alta no terceiro
dia pós-operatório sem intercorrências. O segundo paciente é do sexo masculino, 47
anos, com história de dor abdominal súbita e sem antecedentes cirúrgicos abdominais.
Realizada videolaparoscopia com lise de brida formada por apêndice epiplóico do
cólon transverso aderido ao cólon descendente, com alta no segundo dia pós
operatório, evacuando, afebril e sem intercorrências. Resultados: A abordagem
videolaparoscópica em ambos os casos foi possível, rápida e resolutiva, favorecendo os
pacientes com menor trauma cirúrgico e menor tempo de internação hospitalar.
Conclusão: A videolaparoscopia é opção factível e segura para o tratamento da
suboclusão intestinal em casos selecionados.
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Resumo:
Introducao: Quelóide é uma cicatriz espessa e elevada, de superfície bocelada ou lisa, e
de coloração variando entre cor de pele, avermelhada e hipercrômica. São lesões
geralmente limitadas à derme cutânea, exceto raros casos em que ocorre no epitélio
da córnea (Síndrome de Lowe). Devido ao fato de crescer e invadir tecidos vizinhos, o
quelóide é considerado por pesquisadores como uma neoplasia benigna. Os queloides
se desenvolvem a partir do tecido conectivo como resposta a trauma como
inflamação, queimaduras, “piercings” ou cirurgias em áreas de alta tensão no corpo,
em indivíduos predispostos. Podem ocorrer em qualquer idade e não tem preferência
por sexo, mas tendem a ocorrer mais frequentemente em indivíduos entre 10 e 30
anos. Há uma predominância maior em pacientes de pele escura e áreas de orelha,
ombros e tórax. O papiro de Smith, em 1700 a.C., já fazia menção à formação anormal
de cicatrizes. O quelóide foi primeiramente descrito, em 1806, por Alibert1 . Naquela
época, ele denominou o mesmo les cancroïdes, ou seja, lesões semelhantes ao câncer.
Mais tarde, em 1816, introduziu, então, o termo quelóide. O termo tem origem do
grego: khele (garra, pinça) e oeides (semelhante a). Objetivo: O objetivo deste trabalho
é avaliar os resultados de pacientes submetidos a tratamento cirurgico de queloides
auriculares após lesoes traumaticas por “piercing” em nosso servico. Método: Relato
de dois casos de nosso servico, através de análise de prontuários e consultas
ambulatoriais previas e apos o tratamento cirurgico e acompanhamento ambulatorial,
dos pacientes submetidos a tratamento cirurgico associado a betaterapia de queloides
auriculares. Resultados: Dois pacientes foram avaliados, sendo submetidos a ressecção
cirurgica e betaterapia adjuvante, Não houve recidiva nos casos tratados com
betaterapia no pós-operatório precoce e tardio. Conclusão: O tratamento das
cicatrizes hipertróficas e quelóides é extremamente complexo e ainda repleto de
questionamentos. Portanto tao importante quanto um metodo ideal de tratamento e
a prevencao do surgimento desse tipo de lesao. Enquanto novas técnicas não são
desenvolvidas, a ressecção seguida de betaterapia precoce ainda é a melhor opção.
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Resumo:
Introdução: Trauma pancreático isolado em trauma abdominal fechado é incomum,
correspondendo a apenas 1 a 4% dos casos, sendo um desafio diagnóstico. Objetivos:
relatar casos de trauma abdominal fechado com trauma pancreático grau 3, com
realização de tratamento cirurgico tardio. Caso: J.C.S., masculino, 28 anos, vítima de
atropelamento por automóvel, no atendimento primário apresentando-se com vias
aéreas pérveas, murmurio vesicular presente bilateralmente, sem ruídos adventícios,
frequencia respiratória: 14, pressão arterial: 120x80, Frequencia cardiaca: 86, glasgow
15, abdome flacido discretamente doloroso a palpação de epigastro, descompressão
brusca negativa. Realizados Raio-x de tórax, cervical e pelve que mostraram-se sem
alterações, realizada analgesia, paciente apresentou melhora da dor abdominal,
permanecendo por 12h em observação no serviço, recebendo alta posteriormente. 24
horas após atendimento inicial, paciente passou a apresentar retorno das dores
abdominais acompanhadas de náuseas e vômitos, ao exame abdominal apresentavase com abdome flácido, doloroso a palpação difusamente, descompressão brusca
negativa. Trazia USG abdominal que mostrava líquido livre abdominal, Raio-x de
abdome sem sinais de pneumoperitônio, exames laboratoriais mostrando leucocitose
com desvio a esquerda e aumento de amilase sérica (543). Realizada TC de abdome
que evidenciou líquido livre em moderada quantidade em cavidade abdominal e
trauma pancreático onde não era possível visualização de lesão ductal. Paciente
evoluiu nos primeiros dias de internação com queda da amilase e melhora da
leucocitose, porém mantinha dor abdominal discreta, realizada TC abdominal de
controle 5 dias após admissão que mostrou grande quantidade de líquido
peripancreático, indicada CPRE, que mostrou pequena lesão de ducto pancreático,
paciente passou a apresentar aumento da leucocitose novamente. Indicada
laparotomia com realização de pancreatectomia corpocaudal, não sendo possível
preservação esplênica pela grande quantidade de aderências, paciente evoluiu com
fístula pancreática de baixo débito que apresentou melhora após 5 dias de tratamento
conservador, recebendo alta hospitalar no 9º PO..Discussão:Trauma pancreático
fechado é um quadro de difícil diagnóstico e manejo, onde a lesão ductal é o divisor de
águas entre tratamento conservador e operatório.Conclusão:Há necessidade de
grande atenção e experiência para diagnóstico e manejo destes casos, para que haja
boa evolução dos pacientes.
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Resumo:
Introdução:É uma das causas mais comuns de abdome agudo no pronto-socorro,com
pico de incidência entre 10 e 30 anos,com discreta preferência ao sexo masculino.Esse
tipo de afecção do apêndice pode se manifestar através de uma enorme gama de
sintomas e sinais que podem variar de acordo com o sexo e a idade do
paciente,tornando muitas vezes difícil o seu diagnótico.Objetivo:Relatar um caso de
trauma abdominal fechado que evoluiu após 6 horas com apendicite grau
II.Caso:S.P.B.,masculino,24anos,deu entrada no pronto-socorro vítima de acidente
motocicleta versus poste.Chegou consciente,negou vômitos no local,trazido em
prancha rígida e colar cervical.Ao exame:A:vias aéreas pérveas e colar cervical bem
locado B:boa expansibilidade,MV presente bilateralmente sem ruídos adventícios,FR16
C:PA120x75,FC 90,bulhas rítmicas normofonéticas em 2 tempos sem sopros,abdome
com discreta dor periumbilical,escoriações e hematoma no mesogastro,RHA
presentes,descompressão brusca negativa D:Glasgow 15,PIFR,sem déficits evidentes
E:dor no membro inferior esquerdo e cólica abdominal periumbilical com aumento
significativo.Realizada rotina radiológica do trauma e de abdome sem evidência de
alterações.Após 6 horas de evolução a dor migrou para fossa ilíaca direita,e o paciente
apresentou descompressão brusca positiva mesmo após analgesia.Solicitado exames
laboratoriais que demonstraram uma leucocitose de 17800,e uma tomografia de
abdome sugerindo processo inflamatório do apêndice.Indicada a laparotomia
infraumbilical que demonostrou intenso processo inflamatório do apêndice e grande
quantidade de fibrina,assim como pequena quantidade de líquido seroso ao redor do
ceco.Realizada a apendicectomia com confecção do coto cecal em bolsa de tabaco e
limpeza da cavidade.Evoluiu com melhora significativa da dor abdominal,ferida
operatória sem sinais flogísticos e teve alta no 3°PO.Discussão:A apendicite na sua
apresentação clássica,que ocorre em 50% dos casos,apresenta uma sequência típica de
sintomas,começando com dor abdominal vagamente localizada no epigastro ou
mesogastro,seguida de anorexia e vômitos.Dor essa,que se localiza posteriormente na
fossa ilíaca direita no ponto de McBurney.Conclusão:O exame físico é de fundamental
importância para o diagnóstico,iniciando-se pela inspeção,ausculta e posterior
palpação.A presença da localização da dor no quadrante inferior direito sempre deve
chamar a atenção do cirurgião para esse diagnóstico,independente da situação
envolvida.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: O fígado é o órgão mais comumente lesado no trauma abdominal
fechado. O tratamento cirúrgico da lesão hepática é reservado para minoria (14%) dos
pacientes, os hemodinamicamente instáveis após a apresentação inicial e com falha no
tratamento conservador.O Sistema de Classificação da Associação Americana para a
Cirurgia do Trauma (AAST)é útil para avaliar a possibilidade do tratamento não
cirúrgico, com maior sucesso para lesões menos complexas e de baixo grau . Tal
abordagem repercutiu em redução de mortalidade nos pacientes com lesão hepática
após trauma. OBJETIVO: Relatar caso de trauma abdominal fechado de lesão hepática
Grau III-IV com tratamento conservador. Resultados:A Paciente de 32 anos vítima de
trauma abdominal fechado e encontrada hemodinamicamente instável. No intrahospitalar, alterados: murmúrio vesicular diminuído e enfisema subcutâneo à direita,
dessaturação em ar ambiente e taquipneica. Drenagem de tórax à direita com saída de
ar. Hemodinamicamente instável e após reposição volêmica apresentou estabilidade.
Abdome flácido, mais doloroso em flanco direito, DB negativo. Esplenectomia eletiva
há 4 anos. TC Abdome: laceração hepática do lobo direito e hematoma associado (grau
III-IV) e líquido livre na cavidade. Angiografia de tronco celíaco não evidenciou
alterações. Evolui com pneumonia, hemotorax drenado a esquerda, TVP de membro
inferior direito com contra-indicação à anticoagulação, colocado de filtro de veia cava.
Tomografia de Abdome após 22 dias: fígado com contusão em segmentas VII, VII parte
do VI e fina coleção líquida intrabdominal. Apresentou sepse com trocas suscessivas de
antibióticos e pneumatocele abordada por toracoscopia. Após 37 dias de cuidados
semi-intensivos: afebril, em bom estado geral, aceitação de dieta geral e recebe alta
hospitalar no 39o dia. CONCLUSÃO: Trauma abdominal fechado com lesão hepática, se
estabilidade hemodinâmica e cuidados intensivos, o tratamento não cirúrgico pode ser
considerado.
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Resumo:
Traumatismos crânio-encefálicos por objetos de baixa energia cinética são raros,
ocorrendo principalmente em jovens, do sexo masculino, com menor nível
sociocultural, alcoolizados e, geralmente, após desinteligências ou assaltos. Objetivo:
Apresentar um caso de traumatismo penetrante crânio-encefálico por arma branca
com evolução favorável. Relato do caso: Homem, 37 anos vitima de agressão por arma
branca após desinteligência admitido imobilizado e com colar cervical. Segundo
informantes não apresentou perda de consciência, convulsão ou déficit motor. Ao
exame apresentava-se confuso, agitado, alcoolizado, queixando-se de cefaléia. No
exame físico encontrava-se eupnêico com vias aéreas pérvias, PA 140x100mm/Hg,
pulso:110 bpm e perfusão periférica preservada. Não se detectavam outros ferimentos
no tórax, abdome e membros. Apresentava pupilas isocóricas e foto-reagentes, sendo
classificado na pontuação 14 da escala de Glasgow. Na região occípito-parietal direita,
havia objeto pérfuro-contuso (faca), penetrando profundamente o crânio. Após
máscara de O2, monitorização, reposição volêmica, analgesia e medicação
antitetânica, foram colhidos exame hematológico e tipagem sangüínea, sendo
solicitada TC de crânio. Pela intensa agitação psicomotora optou-se por sedação e
entubação orotraqueal para realização do exame. Verificou-se que a faca ultrapassava
a calota craniana penetrando encéfalo até a base do crânio. Como a faca encontravase aderida a calota craniana foi removida após craniotomia. O doente evoluiu com
hemiplegia à esquerda sem déficit cognitivo, recebendo alta no 5º pós-operatório.
Atualmente está em programa de reabilitação fisioterápica, já deambulando com
apoio, três meses após a agressão. Conclusão: A rápida intervenção por equipe
médica, multidisciplinar, pode minimizar os riscos de complicações pós-operatórias
nos ferimentos penetrantes crânio-encefálicos.
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Resumo:
Objetivo: Apresentar caso de lesão traumática do tronco pulmonar por arma-branca.
Introdução: As lesões do tronco pulmonar são graves e provocadas por agressão por
arma-de-fogo ou arma branca. O hematoma mediastinal que se forma comprime as
estruturas do mediastino como traquéia, brônquios e nervos (vago, laríngico
recorrente), veia cava superior, veias braquiocefálicas. O tratamento é cirúrgico e de
emergência e a morbimortalidade é expressiva (20-40%). Apresentamos caso de lesão
traumática do tronco pulmonar por arma-branca tratado com sucesso. Material e
método: Paciente do sexo feminino, 77 anos, do lar, solteira , tentativa de autoextermínio. Apresentava arma branca (punhal) em hemitórax E em região supraclavicular E com pulsação do punhal. Queixava-se apenas de dor no local da inserção
da arma branca. Encontrava-se estável hemodinamicamente, com Escala de Coma de
Glasgow = 15, Freqüência respiratória = 20 i.r.p.m, Freqüência cardíaca = 70 b.p.m,
Pressão arterial = 120x80 mmHg, Temperatura axilar: 36ºC. Ao exame físico
encontrava-se sem alterações.Foi realizado Rx de tórax, ecocardiograma e triplex-scan
de artérias e veias subclávia à E .A arma branca encontrava-se posicionada
longitudinalmente da região supraclavicular E em direção ao mediastino. Não se
constatou lesão cardíaca ao ecocardiograma. As artérias e veias subclávias esquerdas
estavam íntegras. Os exames de imagem não foram conclusivos sobre a localização
exata do punhal. No bloco cirúrgico procedeu-se a toracotomia exploradora em livro
aberto. Foi retirada a arma branca da região supraclavicular E desde o hilo pulmonar.
Não houve lesão cardíaca. Constatou-se lesão do tronco da artéria pulmonar de 1 cm
tamponada. Feito rafia com fio prolene 40. Constatado fístula aérea em lobo superior
esquerdo corrigida com fio prolene 2.0 em dois planos. Feito drenagem pleural
tubular. No pós-operatório o paciente evoluiu bem e recebeu alta no oitavo dia de
internação. Discussão: As lesões do tronco pulmonar por arma-branca passíveis de
correção cirúrgica na urgência são raras. Atualmente se dispõe da abordagem
endovascular porém em muitas situações a abordagem convencional é a única opção
de emergência para o tratamento efetivo.O presente relato demonstra como é
possível o diagnóstico e o tratamento efetivos através de abordagem precoce com
cirurgia convencional.
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Resumo:
Bezoares são massas formadas no interior do tubo digestivo pelo acúmulo de materias
não digeridos. Tricobezoares gástricos são bezoares formados pela ingestão
compulsiva de cabelos, encontrados, principalmente, em mulheres jovens com
tricotilomania. Quando não diagnosticados precocemente podem crescer de tamanho
aumentando a possibilidade de complicações, principalmente representadas pela
ulceração e perfuração da parede gástrica A formação de cálculos biliares no interior
de tricobezoares (tricolitobezoares) é uma possibilidade ainda não descrita na
literatura. Relato do caso: Mulher, 22 anos foi admitida com quadro de dor abdominal
generalizada que iniciou-se há 12 horas. Acompanhantes referiam que a doente fazia
tratamento para trastorno obscessivo compulsivo e tinha hábito de remover e ingerir
cabelos. Com o diagnóstico de abdômen agudo obstrutivo, foi submetida à
laparotomia exploradora em caráter de urgência. Durante a operação encontrou-se
perfuração na parede gástrica por onde se observava presença de volumoso
tricobezoar que apresentava na sua extremidade distal a formação de gastrólito,
removidos por gastrotomia anterior. O estudo bioquímico do cálculo encontrado no
interior do estômago mostrou que o mesmo era composto por sais biliares e restos
alimentares. Após evolução favorável a doente recebeu alta no 4o pós-operatório,
sendo encaminhada para acompanhamento psiquiátrico. Conclusão: O presente relato
é a primeira descrição na literatura da formação de um cálculo biliar no interior de um
tricobezoar.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: No Brasil o câncer de cólon é a 2ª causa de neoplasias malignas do trato
gastrointestinal. O adenocarcinoma (ACC) é a forma histológica em 90% das neoplasias
malignas de cólon. O sigmoide e cólon descendente são os locais de maior incidência,
seguido pelo ceco-ascendente e transverso. Entre os sexos a proporção é a mesma,
mais comum na 7ª década de vida. Hereditariedade, dieta, lesões pré-malignas e
inflamatórias intestinais são os principais fatores de risco. O tratamento é cirúrgico.
OBJETIVO: Descrever o caso clínico de uma paciente submetida à ressecção tumoral
em flexura colônica esquerda, obstruída por tricobezoar. MÉTODO: Mulher, 39 anos,
com dor em cólicas no baixo ventre há mais de um ano, associada à constipação e
hematoquezia, além de perda ponderal de 8 kg, foi encaminhada à Cirurgia Oncológica
do Hospital de Câncer de Anápolis/GO, para avaliação, exames de estadiamento e préoperatórios. A colonoscopia com biópsia evidenciou ACC de cólon esquerdo
subestenosante - exame incompleto. A paciente desenvolveu quadro compatível com
obstrução intestinal, com vômitos e distensão abdominal, indicando cirurgia de
urgência. O intra-operatório evidenciou uma massa tumoral de 5cm aderida ao cólon
esquerdo, em flexura esplênica, infiltrando na grande curvatura gástrica. Foi realizado
colectomia esquerda, com gastrectomia longitudinal, seguido de anastomose colocolônica término-terminal em 2 planos. No POi identificou-se tumoração intraluminal
compatível com tricobezoar. RESULTADOS: O anátomo-patológico mostrou ACC
infiltrativo em cólon esquerdo, com 5cm, bem diferenciado, de baixo grau, TNM
T3N0M0–EC-IIa. A paciente foi encaminhada ao ambulatório de Oncologia após alta
hospitalar. CONCLUSÃO: A obstrução intestinal pelo tricobezoar complicando caso de
ACC de cólon subestenosante levou ao tratamento de urgência, o que pode
comprometer a radicalidade do tratamento oncológico. Paciente em convalescença
cirúrgica, aguardando QT adjuvante.
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Resumo:
Introdução: Os bezoares são definidos como corpos estranhos formados na luz do
estômago e/ou intestino delgado devido ao acúmulo de substâncias deglutidas. Os
mais comuns são os fitobezoares contendo fibras ou sementes de vegetais e os
tricobezoares, compostos de cabelos ou pêlos. O primeiro caso de tricobezoar foi
descrito por Baudamant, em 1779. Os bezoares adquiriram importância clínica por
serem agentes causadores de várias patologias digestivas, incluindo obstruções,
intussuscepções, sangramentos, perfurações e outras e, quando a dissolução
enzimática ou a fragmentação endoscópica não resolvem, está indicada a laparotomia.
Relato de caso: Paciente feminina, 14 anos, deu entrada no serviço queixando de
epigastralgia que melhorava espontaneamente ou com antiespasmódicos. Referia
empachamento pós-prandial e abaulamento epigástrico. Ao exame físico apresentava
massa palpável em região epigástrica de aproximadamente 10cm, endurecida, móvel e
de limites imprecisos e a EDA confirmou Tricobezoar. Nenhum distúrbio psicológico foi
detectado na avaliação clínica inicial, mas após a confirmação diagnóstica quando
novamente questionada, revelou ingestão de seus cabelos desde a infância. Foi
submetida à laparatomia com realização de gastrotomia anterior seguida de remoção
de um volumoso tricobezoar, o qual moldava todo o fundo, corpo e antro gástrico,
atingindo o duodeno, através do piloro. A paciente teve boa evolução no pósoperatório, com alta hospitalar no 5o PO. A avaliação psiquiátrica a diagnosticou com
transtorno de ansiedade, sem necessidade de intervenção medicamentosa. Discussão:
A tricofagia ocorre principalmente no sexo feminino de pacientes com algum distúrbio
psiquiátrico, pode evoluir como bezoar volumoso e para tal, o tratamento cirúrgico é
imperativo. No entanto, o objetivo final desse tratamento deve ser a abordagem da
tricofagia, fitofagia ou outra, bem como a prevenção da recorrência e a para tal o
acompanhamento psiquiátrico é essencial.
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Resumo:
Três principais condições alteram a situação de equilíbrio do tecido hematopoiético
podendo ocasionar quadros trombóticos: hipercoagubilidade sanguínea, lesão
endotelial e estase sanguínea (Tríade de Virchow). Trombose de veia mesentérica
(TVM) é desencadeada por cirurgia abdominal prévia e hipercoagubilidade. É
importante destacar que a TVM é dificilmente encontrada por cirurgiões e seu
tratamento por trombectomia é raro, sendo a ressecção intestinal tratamento indicado
na maioria dos casos. RELATO DE CASO: R.C.A.G, sexo feminino, 50 anos, encaminhada
ao serviço com queixa de dor em abdome inferior há 01 dia, de moderada intensidade,
acompanhada de distensão abdominal. Referia hábito intestinal normal com
eliminação de flatos, negava febre ou disúria. Ao exame: abdome pouco distendido,
timpânico e doloroso a palpação infraumbilical, Sinal de Blumberg e Lapinsky
negativos. Ultrassonografia pélvica transvaginal constatou líquido livre no espaço
hepatorrenal e radiografias abdominais revelaram presença de nível hidroaéreo em
abdome superior e sinais de bloqueio em fossa ilíaca direita. Tomografia abdominal
evidenciou liquido livre na cavidade e distensão de estomago e intestino delgado com
lentificação do trânsito intestinal. Indicada laparotomia exploratória sendo realizada
enterectomia parcial com enteroentero anastomose por abdome agudo vascular. Foi
identificada TVM e isquemia de múltiplas alças. Ao exame macroscópico foi visualizada
serosa vinhosa e conteúdo hemorrágico na luz. À microscopia: áreas necróticas em
todas as túnicas intestinais e margens cirúrgicas preservadas. Foi realizada profilaxia
com heparina e a paciente recebeu alta com acompanhamento ambulatorial.
CONCLUSÃO: A trombose de vasos mesentéricos é rara e freqüentemente culmina
com o óbito do paciente. Sua ocorrência esta associada ao tabagismo e uso de
anticoncepção hormonal, ambos ausentes neste relato. Sucesso cirúrgico foi obtido,
com alta hospitalar e acompanhamento ambulatorial.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: Cisto mesentérico, definido como lesão cística localizada entre os
folhetos do mesentério, do duodeno ao reto, é um tumor intra-abdominal benigno
com uma incidência estimada entre 1/100.000 e 1/250.000 admissões hospitalares,
considerada como uma entidade rara pode acometer indivíduos de qualquer faixa
etária, com discreta predominância no sexo feminino. Ocorre preferencialmente no
íleo seguido pelo colón ascendente, não possui etiologia totalmente esclarecida,
porém admite-se que traumas abdominais, infecções, neoplasias, obstruções linfáticas
e desordens embrionárias possam propiciar sua formação. Frequentemente os cistos
são assintomáticos, porém podem se apresentar com quadro de dores abdominais
agudas e crônicas, náuseas, vômitos, obstruções intestinais até hemorragias e
infecções decorrentes de ruptura traumática ou torção. Seu diagnóstico normalmente
é realizado ao acaso durante exames de imagem ou exploração cirúrgica abdominal.
Seu tratamento envolve a retirada do cisto, seja por laparotomia ou laparoscopia,
possuindo bom prognóstico e baixa recorrência. OBJETIVO: Relatar caso de trombose
venosa profunda (TVP) em membro inferior esquerdo, causado por compressão
venosa devido a volumoso cisto mesentérico em fossa ilíaca esquerda. MÉTODO:
Paciente do sexo feminino, 48 anos, previamente hígida, deu entrada no prontosocorro com dor, e edema importante em MIE, sendo feito diagnóstico de TVP ao USG
Doppler. Realizada pesquisa para trombofilias, sendo todas negativas, e encontrado ao
USG abdominal imagem cística adjacente à aorta, de 14x12x9cm, confirmada
posteriormente por TC contrastada, em mesogastro, comprimindo estruturas
adjacentes. Após oito meses do diagnóstico de TVP, com a mesma já tratada, a
paciente foi submetida a exérese do cisto sem intercorrências. CONCLUSÃO: apesar de
ser uma afecção pouco comum, benigna e de bom prognóstico, devido ao seu volume
e localização o cisto mesentérico pode causar sintomas e complicações moderadas a
graves.
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Resumo:
Tuberculose (TB) abdominal é a forma mais prevalente de tuberculose extrapulmonar1
(12% dos casos), podendo comprometer todo trato gastrointestinal, peritônio,
linfonodos ou vísceras solidas2,3. Possui um curso insidioso como outras doenças
infecciosas crônicas, com nenhum achado característico laboratorial, clinico ou
radiológico, resultando em inúmeras complicações incluindo, obstrução, perfuração e
formações de fistulas4.
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Resumo:
Os tumores carcinóides são Tumores raros com uma incidência aproximada de
1/100.000 nos Estados Unidos. As manifestações clínicas são diversas, dessa forma de
dificil diagnóstico. Na maioria das vezes, essas neoplasias apenas são diagnosticas no
intra operatório ou apenas com o anatomopatológico. São classificadas como
funcionantes ou não funcionantes, conforme sua atividade de produção hormonal. Os
tumores carcinóides podem ter sua derivação embriológica do intestino anterior,
médio ou posterior. Esse tumores duodenais são derivados do intestino anterior, e
podem estar associados a hipergastrinemia e à NEM1. Vamos relatar um caso de uma
paciente de 64 anos, adimitida em nosso serviço com um quadro de hemorragia
digestiva alta, associada a astenia e sintomas dispépticos. Durante investigação, na
Endoscopia Digestiva Alta, evidenciou uma lesão nodular ulcerada, com 2cm de
diâmetro na primeira porção do duodeno; realizadas biópsias. O anatomopatológico
apresentou tumor de pequenas células mal diferenciado e a imunohistoquimica fo
compativel com tumor neuroendócrino. A paciente foi estadiada com exames de
imagem como tomografia de tórax, abdome e pelve sem alterações. Foram dosados
hormonios como: gastrina, insulina, metanefrinas urinárias, 5hidroxitriptofano
urinário, cromogranina A e hormônio tiroideos. Desses hormônios a gastrina, a
cromogranina A e o 5hidroxitriptofano urinario estavam elevados. A paciente foi
operada, realizada antrectomia com duodenectomia da primeira e segunda porção
com reconstrução à BII. Paciente evoluiu sem complicações no pós operatório. Foi
encaminhada para o serviço de referência de oncologis e continua em
acompanhamento no serviço sem sinais de recidiva.
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Resumo:
Dentre as neoplasias raras do pâncreas, o tumor Frantz mostra-se dentre uma delas.
Acomete principalmente pacientes jovens geralmente com bom prognóstico. Na
literatura nacional foram publicados poucos casos mundialmente. A neoplasia não
apresenta etiologia conhecida até o momento, apresenta-se como um tumor
pseudopapilar, com baixo potencial de malignidade e bom prognóstico, mesmo
quando o paciente apresenta invasão local ou metástases. Manifesta-se como massa
abdominal de crescimento insidioso, associado ou não a dor abdominal. A abordagem
é cirúrgica com a ressecção tumoral ou pancreatectomia. A recorrência ou as
metástases podem ser abordadas cirurgicamente ou por quimioterapia. Relato de
caso: REML, 28 anos, mulher, branca referindo desconforto abdominal há seis meses,
negava: perda ponderal, vômitos ou alteração do hábito intestinal. Ultrassonografia
abdominal e Ressonância magnética de abdome evidenciando formação expansiva em
corpo e cauda do pâncreas compatível com tumor pseudopapilar sólido-cistico (Tumor
de Frantz). A colangiografia retrógrada endoscópica não apresentou alteração nas vias
biliares ou pancreáticas. A paciente foi submetida a pancreatectomia corpo-caudal e
esplenectomia em monobloco, evoluiu bem, recebendo alta no 3ºPO. O laudo
anátomo-patológico foi de Tumor de Frantz (neoplasia papilar cística do pâncreas) com
margens livres. A paciente está em acompanhamento ambulatorial há um ano, sem
queixas, e, sem sinais de recidiva nos exames de imagem de controle. Conclui-se que a
neoplasia pancreática de Frantz é uma neoplasia rara que acomete indivíduos jovens
com quadro clínico inespecífico, e, que a abordagem cirúrgica deve ser a ressecção da
lesão tumoral.
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Resumo:
Descrito em 1959 por Frantz, o tumor papilar sólido-cístico do pâncreas é uma
patologia excepcionalmente rara, representando, aproximadamente, apenas 5% dos
tumores císticos do pâncreas e 1% a 2% dos tumores exócrinos pancreáticos, com
pouco mais de 300 casos descritos na literatura mundial. Com etiopatogenia
desconhecida, ocorre em mulheres jovens, tem bom prognóstico, acomete
principalmente o corpo e a cauda do pâncreas (dois terços dos casos), manifesta-se
clinicamente como massa abdominal de crescimento lento com ou sem dor e
raramente invadem estruturas vasculares e órgãos adjacentes. São relatados dois
casos de Tumor de Frantz em pacientes do sexo feminino, que apresentavam massas
palpáveis em região abdominal e cujos exames de tomografia computadorizada de
abdômen superior mostraram lesões expansivas de cauda do pâncreas. Elas foram
submetidas à pancreatectomia corpo-caudal, sendo realizada em apenas uma delas
esplenectomia devido ao comprometimento da vascularização esplênica. As pacientes
foram acompanhadas (uma por um mês e meio e outra por um ano e meio) e não
apresentam sinais da doença atualmente, confirmando o bom prognóstico da
patologia.
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Resumo:
Os tumores estromais gastrintestinais (GIST) são patologias bem definidas atualmente,
com sua origem nas células de Cajal e em 95% com expressão da proteína C-Kit CD117.
O tumor pode ser benigno ou com características malignas, dependendo do seu
tamanho, grau de mitoses, necroses e ulcerações. Podem estar localizados em todo
trato gastrintestinal, mas quando localizados no estomago, devido ao risco de
malignização, são cirúrgicos. O sítio preferencial de metástases é o fígado, e quando
presentes, em geral esta indicado o tratamento com o quimioterápico Imatinib. Vamos
relatar um caso de GIST, com proteína CKit positiva, que apareceu no pronto socorro
de nosso serviço com quadro de hemorragia digestiva. O tumor foi estudado e
estadiado. Realizou-se a gastrectomia para retirada do tumor, que no estudo anátomo
patológico possuia características malignas. A paciente encontra-se em
acompanhamento sem sinais de metastização até o momento.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: Os tumores estromais gastrointestinais (GISTs) derivam das células
intersticiais de Cajal presentes no plexo mioentérico, e com o advento da microscopia
eletrônica e da imunohistoquímica, além da descoberta dos marcadores c-Kit (CD117)
e CD 34, hoje se podem diferenciá-los de tumores mesenquimais como leiomiomas e
leiomiossarcomas. Atualmente os GISTs são os tumores não epiteliais mais comuns do
trato gastrointestinal, encontrados no estômago (70%), intestino delgado (20% a 30%)
e outros locais da cavidade abdominal (10%). Não apresentam prevalência entre
homens e mulheres, e ocorrem principalmente na 6ª década de vida. A ressecção
cirúrgica com margens livres é o tratamento mais efetivo para os GISTs sem lesão à
distância. OBJETIVO: Descrever o caso clínico de um paciente submetido à
enterectomia para ressecção de GIST em íleo terminal. MÉTODO: Homem, 53 anos,
assintomático, procurou o Serviço de Cirurgia do Hospital Santa Casa de Misericórdia
de Anápolis/GO depois do achado, em ultrassonografia para avaliação de rotina das
vias urinárias, de uma massa sólida hipoecóica e heterogênea em flanco inferior
direito. Submetido à Tomografia Computadorizada, evidenciou-se uma formação
expansiva na fossa ilíaca direita. No intra-operatório visualizou-se uma grande massa
hipervascularizada aderida ao íleo terminal a 50 cm da válvula íleo-cecal. Foi realizada
a ressecção em cunha da tumoração e do segmento do intestino delgado aderido à
mesma. RESULTADOS: O exame anátomo-patológico evidenciou um tumor estromal
gastrointestinal de 6 cm, com alto risco de malignidade. O paciente obteve alta
hospitalar e foi encaminhado ao ambulatório de Oncologia. CONCLUSÃO: Nos últimos
anos, o GIST vem se tornando cada vez mais reconhecido pela classe médica, apesar de
ainda ser pouco diagnosticado fora dos grandes centros oncológicos. Conhecer o GIST
é absolutamente fundamental, não só para que o diagnóstico seja feito, mas também
para que se possam oferecer tratamento e acompanhamento adequados, o que
resultará em inquestionável benefício para os pacientes.
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Resumo:
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O tumor estromal intestinal (GIST) é uma neoplasia rara
que acomete, principalmente, paciente acima de 50 anos de idade, sem predileção
pelo sexo. O diagnóstico é feito através da imunohistoquímica, com pesquisa do CD117 (C-Kit) e o tratamento cirúrgico associado à quimioterapia adjuvante em casos
avançados tem apresentado bons resultados. Este trabalho apresenta um caso de
tumor estromal intestinal (GIST) de delgado descoberto após episódio de hemorragia
digestiva baixa, tratado através de colectomia total associado à ressecção do segmento
de delgado (íleo) acometido. <br>RELATO DE CASO: E.N., 79 anos, com história de
fezes escurecidas (melena) há três dias, acompanhada de dor abdominal difusa e
astenia, negava quadro de hematêmese. Negava comorbidades, uso de medicações ou
historia prévia de hemorragia digestiva. Ao exame físico apresentava melena em
grande quantidade ao toque retal, acompanhado de mucosas hipocoradas. Exames
iniciais revelavam uma hemoglobina (Hb) de 6,4 mg/dL e um hematócrito (Ht) de
21,2% sendo aventada a hipótese diagnostica inicial de hemorragia digestiva alta
(HDA). <br>CONCLUSÃO: O tumor estromal intestinal de delgado se apresenta como
uma condição rara em nosso meio, seu diagnostico na grande maioria das vezes é feito
de forma incidental e apresenta prognóstico muito variável frente à dificuldade do
diagnóstico precoce. A terapêutica adequada esta intimamente ligada ao prognóstico
da doença sendo o tratamento cirúrgico o padrão ouro. O acompanhamento desses
pacientes ainda deve ser estudado, ainda não havendo dados sobre recidiva da doença
ou fatores predisponentes ou prognósticos da doença.
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Resumo:
INTRODUCAO <br>Tumores fibrosos solitários de extremidades, principalmente em
coxas são neoplasias malignas mesenquimais extremamente raras. Na revisão de
literatura foram encontrados pouco mais de 40 relatos de casos. Apesar de serem,
geralmente pouco agressivos, bem diferenciados os casos devem ser identificados e
acompanhados com cuidado para controlar o seu comportamento biológico. Em geral
para a classificação precisa e necessário o estudo imunohistoquimico do tumor. Uma
vez identificado pela biopsia pre operatoria a ressecção do tumor com cápsula intacta
pode resultar em recuperação completa do paciente. Revisando a literatura não há
razões validados para uma ampla ressecção. <br>RELATO DE CASO <br>O A.G.
paciente do sexo masculino de 48 anos de idade. Iniciou dor em coxa esquerda
irradiada para a face medial da mesma coxa . Como a ressonância nuclear magnética
sugeriu um tumor de partes moles foi realizada uma biópsia. O tumor foi classificado
como um tumor fibroso solitario. O diagnóstico baseado nos achados histológicos e a
presença do positivo imunohistoquímica marcadores vimentina, CD34, e CD99. A
ressecção completa do tumor com cápsula intacta foi conseguida em uma operação
final. Paciente evoluiu após resseccao sem nenhum déficit motor ou neurologico
<br>CONCLUSAO <br>Tumor fibroso solitário e um câncer raro, principalmente os
localizados em extremidade.O diagnostico pre operatório e de essencial importância
para a programação da tática cirúrgica, evitando resseccao com margens cirúrgicas
amplas.
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Resumo:
Introdução: Os tumores carcinoides do duodeno compreendem cerca de 2% dos
tumores neuroendócrinos (TNE) gastrointestinais. Têm origem nas células
enterocromafins e podem ou não apresentarem a síndrome carcinoide. A incidência
dos TNE é de 60,9% no TGI e 27,4% no aparelho broncopulmonar. Podem apresentar
metástases linfonodal e no mesentério adjacente ao diagnóstico. Metástases distantes
ocorrem no fígado (50% a 70%) e pulmões. O exame bioquímico diagnóstico é a
dosagem sérica de cromogranina A (CgA). Ultrassom abdominal, ecoendoscopia(EUS),
TC, ressonância magnética são úteis no seu estadiamento. Objetivo: Relatar caso de
tumor carcinoide de duodeno sintomático. Material e método: Dados relatados pelo
paciente, exames de imagens e trabalhos obtidos na BIREME e banco de dados
PUBMED. Relato de Caso: S.A.S.T., masculino, 58 anos, com dispepsia, empachamento,
pirose, sudorese, diarreia, taquicardia, dispneia e dor abdominal. Endoscopia digestiva
alta mostrou no duodeno, face bulbar, 2 lesões elevadas com 0,6 x 0,6cm, Yamada II,
mucosa irregular, sendo biopsiadas. Anatomopatológico mostrou proliferação celular
epitelióide padrão micronodular, esboçando rosetas, comprometendo a lâmina
própria, e imunoistoquimico revelou Ki67 clone MIB-1 positivo em1% dos núcleos,
AE1/AE3, Cg A e Sinaptofisina positivos, confirmando tumor carcinoide duodenal, com
baixa atividade proliferativa (Ki-67 cerca de 1%). Tomografia computadorizada de tórax
e abdome normais e EUS mostrou as lesões elevadas de 6 mm de diâmetro em parede
bulbar antero-inferior, ovaladas, hipoecogênicas, homogêneas, na segunda camada da
mucosa, preservando submucosa. Realizou-se mucosectomia endoscópica com
retirada das lesões. Paciente evolui bem e está em acompanhamento. Conclusão: O
tumor apresentado pelo paciente era de baixo grau, superficial, sem metástase,
justificando a mucosectomia endoscópica e boa evolução pós-operatória.
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Resumo:
Tumores pancreáticos são responsáveis por 2% de todos os cânceres diagnosticados
no Brasil. Acometem com maior freqüência homens, negros, tabagistas, com história
de pancreatite, alcoolismo e exposição a carcinogênicos. Causam sintomas obstrutivos
(icterícia, náuseas, vômitos) e dor abdominal acompanhada de perda ponderal, sendo
sua apresentação com apenas um sintoma quadro atípico. RELATO DE CASO: V.S.B., 68
anos, branco, homem, não tabagista, natural e procedente de Salvador - BA
queixando- se de dor abdominal há 01 ano de intensidade 10/10 do tipo cólica. Refere
ainda despertar noturno em decorrência da da dor. Procurou serviço em Janeiro de
2011 sendo solicitados TC de abdome superior que revelou presença de formação
sólido-cística em cabeça pancreática; RNM de abdome superior que mostrou formação
em cabeça do pâncreas e presença de microcalculos biliares. Em Outubro de 2011,
paciente procurou serviço de pronto socorro em decorrência de intenso episodio
doroso, foram realizados USG de abdome total que revelou aumento da área de
cabeça pancreática com característica nodular medindo aproximadamente 5,74 x 5,30
cm e dilatação do ducto pancreático; TC de abdome total evidenciando microcalculos
biliares, formação cística com septações internas com distenção do ducto pancreático
e compressão duodenal reduzindo sua luz. Em Novembro de 2011 paciente buscou
novo serviço para resolução cirúrgica. Foi solicitada USG de abdome total que
evidenciou formação nodular heterogênea medindo 6,1 x 4,8 cm em topografia de
cabeça pancreática sendo indissociável do corpo do pâncreas e dilatação do ducto
pancreático. No ato cirúrgico constatou-se presença de tumor volumoso em cabeça de
pâncreas com aderência em artéria e veia mesentérica superior foi realizada
duodenopancreatectomia sem preservação pilórica com recontrução em Y de Roux.
Paciente atualmente em acompanhamento ambulatorial com perda ponderal de 8 kgs
no ultimo mês e boa aceitação de dieta predominantemente líquida.
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Resumo:
O tratamento cirúrgico da O.I.A. é um desafio ao cirurgião principalmente na
recorrência, onde a conduta a ser tomada deve diminuir a chance de nova crise.
Objetivo: analisar a utilização de cateter intraluminal no intestino delgado no
tratamento da O.I.A.. Método e resultados:Foram operados três pacientes com O.I.
Caso 1: masc, 26a, no 7º PO, de transversectomia por volvo de transverso, com O.I. por
brida e volvo de íleo terminal. Submetido à lise de brida e distorção do íleo.
Recorrência no 7º PO da reoperação. Feito lise de bridas, apendicectomia e colocação
de cateter de Levine através da base apendicular progredindo em quase toda extensão
no íleo e exteriorizada como cecostomia. Boa evolução e retirada do cateter no 16º
PO. Caso 2: fem, 62a, com com O.I e apendicectomia há 50a. Achado de volvo de íleo
sob brida (íleo/parede abdominal) e sofrimento vascular reversível. Feito lise das
aderências e reposição de alças. Três meses recorrência da O.I.A.. Relaparotomia e
achado de volvo de íleo e aderências. Feito lise de aderências, reposicionamento de
alças e passagem de cateter de Levine intraluminal exteriorizado através do íleo distal
à Witzel. Boa evolução e retirada do cateter no 21º PO. Caso 3: masc, 71 a, submetido
a retossigmoidectomia por câncer de retossigmoide. No 11º PO apresentou O.I.A.. No
14º PO, relaparotomia. Achado de bolo de alças de jejuno alto com aderências firmes;
dificuldade p/ lise. Conduta: jejunostomia longa à Witzel c/ cateter de Levine. Boa
evolução e retirada do cateter no 30º PO. Todos assintomático com seguimento
variando de 24 anos a 1 ano. Conclusão: A “técnica de Whyte” modificada é fácil e
rápida de realizar, com bom índice de resolução da O.I.A. O cateter intraluminal por
meio do efeito de “memória do material” propicia controle de novas aderências
evitando torções e angulações.É uma opção nos casos recorrentes e com segmentos
extensos aderidos e com fibrose intensa

Código:20726
Título:ÚLCERA CRÔNICA : AVALIAÇÃO DA CICATRIZAÇÃO APÓS INJEÇÃO DE CÉLULASTRONCO DE TECIDO ADIPOSO
Modalidade: Pôster
Autores: Rita de Cássia Neves Noronha; Elcicler Pinheiro de Freitas; Antonio Mauricio
Rodrigues de Souza; Ubajara de Freitas Guazzelli; Claudio Jamil Akel; Simone Martins da Silva;
Flávio Franceschelli;

Resumo:
A úlcera é a complicação mais importante da insuficiência venosa crônica e representa
60% a 70% de todas as úlceras de perna. O enxerto de pele é uma boa opção
terapêutica para aquelas úlceras grandes em granulação e sem processo
infeccioso,pois encurta o tempo de epitelização. Gino Rigotti iniciou lipoenxertia para
melhora da cicatrização em úlceras venosas crônicas. OBJETIVO :Relatar a experiência
da aplicação de células-tronco de tecido adiposo autólogas em lesão trófica em
membro inferior direito pós-traumática CEAP 6, avaliando sua cicatrização. MÉTODO
Foi realizado um estudo descritivo do tipo exploratório do caso de um paciente com
diagnóstico de lesão trófica de difícil cicatrização em membro inferior direito (CEAP
6).O estudo e o acompanhamento da paciente foi realizado no ambulatório de cirurgia
vascular, cirurgia plástica, centro cirúrgico e enfermaria .RELATO DO CASO:A.M.D.,
sexo masculino, pardo, 63 anos, casado, residente e procedente de São Paulo – SP ,
sua queixa principal era o traumatismo em membro inferior direito há três meses e
formação de lesão trófica de difícil cicatrização. Já tinha sido atendido em outros
serviços e realizado diversos tratamentos sem melhora satisfatória. Em nosso serviço ,
realizou tratamento clínico com antibioticoterapia e curativos , sem sucesso durante
dois meses. Foi encaminhado ao ambulatório da cirurgia plástica, onde foi programada
lipoenxertia para melhora da cicatrização. O procedimento cirúrgico foi realizado após
um mês, sendo aspirada e centrifugada a gordura do abdome e, após infiltração,
injetado pura abaixo da lesão para melhora do tecido de granulação. Após dez dias , a
lesão estava mais superficial ,com pontos necrose e áreas com boa granulação. Até o
momento o paciente evolui com bom progresso da cicatrização, sendo mantido o
curativo com Nugel.CONCLUSÃO:o paciente com úlcera crônica de difícil cicatrização
em membro inferior direito realizou tratamento com células-tronco de tecido adiposo
apresentando até o momento melhora significativa da cicatrização principalmente se
comparado à alguns métodos de tratamento convencional.
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Resumo:
O câncer gástrico é um dos tumores malignos mais comuns e agressivos existente,
assumindo uma variedade de apresentações histológicas, sendo o adenocarcinoma o
tipo mais frequente. A sintomatologia inicial costuma ser inespecífica, o que dificulta o
diagnóstico precoce. Tendo em vista a necessidade de um estadiamento pré-cirúrgico
mais sensível, dado que o tratamento depende da extensão, da localização e do
padrão de disseminação da doença, foi desenvolvido um novo tipo de análise do
lavado peritoneal. Ao inventário da cavidade, foram realizados os procedimentos
protocolares e a inclusão do estudo do material biológico a fresco. Ambas as técnicas,
a proposta e a padronizada, determinaram a presença de células tumorais pela
observação direta por microscopia óptica. O objetivo principal foi aumentar a
sensibilidade dos testes diagnósticos de tumores gástricos, permitindo análise mais fiel
aos achados clínicos e anatomopatológicos. Para isso, foi realizada análise
comparativa, entre os métodos analíticos. Foram comparados o estadiamento clínico
com o patológico, determinadas suas possíveis correlações e avaliada a preditividade
do lavado peritoneal para a irressecabilidade tumoral. Os resultados deste estudo
apontaram para uma boa correlação entre os dois métodos diagnósticos, porém, a
correlação entre a presença de implante peritoneal e a positividade do lavado
peritoneal pelos métodos aqui utilizados mostraram uma fraca relação entre eles.
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Resumo:
A cricotireoidestomia foi inicialmente idealizada e descrita pelo cirurgião francês Vicq
d’Azyr, no século XVII. Posteriormente, foi detalhada por Tandler, em 1916, e
popularizada, nos Estados Unidos, por Sicher, em 1949, e apresenta como objetivo,
atingir as vias aéreas através da subglote de forma rápida, eficaz, simples e segura.
Tem indicação, sobretudo em caráter de urgência e emergência, particularmente no
paciente politraumatizado com lesões maxilofaciais graves. É comum verificar nos
livros de anatomia a descrição dos planos de dissecção compostos apenas de pele,
tecido celular subcutâneo e membrana cricotireóidea, dando a entender que não há
possibilidade de lesão de estruturas vizinhas. No entanto, há descrito na literatura
inúmeras complicações, sendo as precoces: hemorragia, enfisema subcutâneo ou de
mediastino, pneumotórax, perfuração de traquéia, mediastino ou esôfago, lesão de
corda vocal, aspiração do conteúdo gástrico, rotura de laringe; as tardias: estenose
traqueal ou subglótica, aspiração, fístula traqueo-esofágica, mudança na voz, infecção,
sangramento, traqueomalacia. Descrevemos uma variação anatômica encontrada em
cadáver do sexo masculino, idade aproximada de 50 anos, de dissecação da nossa
instituição, no qual se encontra o ramo istímico da artéria tireoidiana superior
passando anteriormente a membrana cricotireoidea. Até o momento, a descrição
anatômica de possíveis sangramentos seria proveniente das artérias laríngea anteroinferior e artéria cricotireóidea por dissecções exageradas para a região latero-superior
da membrana. Promovendo lesões, tanto nervosa quanto vascular. Não encontramos
descrições da variação anatômica ou de complicações da artéria tireoidiana superior.
Assim, apesar de ser um procedimento de urgência, deve ser realizado por um
cirurgião experiente, com conhecimento da técnica adequada, cuidado na dissecção
dos planos e noção das possíveis complicações, como a lesão da artéria tireoidiana
superior passando anteriormente a membrana cricotireoidea.
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Resumo:
O volvo gástrico é uma patologia rara do trato gastrintestinal, podendo apresentar-se
de forma aguda ou crônica. A forma aguda é menos frequente e uma urgência
cirúrgica, pois corre risco de isquemia gástrica, necrose e perfuração, apresentando
mortalidade de 30 a 50%. Já o quadro crônico o diagnóstico é difícil e os exames
podem se encontrar normais nas fases assintomáticas da doença. A ocorrência
concomitante do volvo gástrico juntamente a hérnia hiatal é uma patologia mais rara
ainda. Relato do caso: PP, 71 anos, homem, branco, natural e procedente de
Atibaia/SP, que apresentava a tríade de borchardt, referindo epigastralgia intensa, e
pirose há três dias com piora progressiva associado de vômitos incoercíveis. A
passagem da sonda nasogástrica não obteve sucesso bem como o exame endoscópico
que evidenciou grande quantidade de restos alimentares. A radiografia simples de
toráx evidenciava hérnia hiatal de grande volume. Foi submetido a tomografia
computadorizada e exame contrastado esôfago-estomago-duodeno que evidenciou
volvo gástrico e hérnia hiatal. Foi submetido a laparotomia exploradora, com correção
da hérnia hiatal e fundoplicatura com válvula parcial e redução do volvo gástrico que
se mostrava do tipo mesenteroaxial, uma vez que não apresentava comprometimento
vascular. O paciente evoluiu satisfatoriamente, e, está em acompanhamento
ambulatorial assintomático com EED de controle dentro dos padrões da normalidade.
Pode-se concluir que o volvo gástrico associado de hérnia hiatal é uma patologia rara,
e, que seu diagnóstico é difícil, sendo que o quadro agudo apresenta-se como uma
urgência cirúrgica, que deve ser abordado prontamente após seu diagnóstico pelo
risco do comprometimento vascular e risco de perfuração.
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Resumo:
O volvo gástrico é definido como uma rotação anormal do estômago sobre si mesmo, e
de acordo com o eixo de rotação classifica-se em organoaxial (60%), mesentérico-axial
(30%), e tipo misto ou combinado (10%). A ocorrência de necrose é descrita em apenas
5% dos casos. O baço móvel caracteriza-se pela ausência ou hipodesenvolvimento de
um ou de todos os ligamentos que o mantém na sua posição. O mesmo defeito já foi
descrito como desencadeante de volvo gástrico, geralmente em crianças. Descrevemos
um caso raro com manifestaçõs clínicas, achados de imagem e cirúrgicos de volvo
gástrico agudo na forma mista complicado com necrose e perfuração e associado a
baço móvel. Relato de Caso: TC, sexo feminino, 81 anos, referia dor abdominal intensa
nas regiões de epigástrio e hipocôndrio esquerdo há três dias com náuseas e distensão
abdominal. Ao exame físico apresentava abdome distendido, assimétrico e doloroso à
palpação e hipertimpânico. A radiografia abdominal simples apresentava níveis
hidroaéreos na topografia gástrica, e a tomografia computadorizada mostrou
estomago com dimensões aumentadas, acentuada distensão por conteúdo líquido e
gasoso e rotação do seu eixo cefálico, com deslocamento cefálico e à esquerda do
antro gástrico. O baço estava deslocado medial e inferiormente à direita da linha
média. Realizada laparotomia exploradora que confirmou o volvo gástrico misto
associado à rotação medial do baço e evidenciou área de necrose gástrica com
perfuração que motivou a realização de gastrectomia subtotal com reconstrução em Y
de Roux associada à jejunostomia e drenagem da cavidade. Apresentou embolia
pulmonar no pós-operatório recebendo alta no 28º dia de pós-operatório. O volvo
gástrico associado ao baço móvel é uma condição incomum, particularmente no idoso
e entre os casos relatados observa-se uma tendência à rápida progressão para
isquemia gástrica e perfuração como no caso aqui descrito.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: O volvo gástrico intratorácico é uma entidade incomum, na qual o
estômago sofre uma torção organoaxial (longitudinal) ou mesenteroaxial (vertical),
ocorrida na cavidade torácica consequente a ruptura ou alargamento do hiato
diafragmático, predispondo a estrangulamento e, posterior, necrose do órgão. Está
situação pode-se apresentar de forma crônica sem sintomas específicos, sendo
conduzida de maneira eletiva, ou de forma aguda. O pico de incidência está presente
na quinta década de vida e ocorre de forma equivalente entre homens e mulheres.
RELATO DE CASO: I.L.S., sexta década de vida, com queixa de epigastralgia há 3 anos,
de leve intensidade, com endoscopia digestiva alta com hérnia hiatal por deslizamento
com complementação por seriografia esofago-estomago-duodeno, com visualização
de hérnia hiatal por deslizamento associado à volvo gástrico. Paciente atualmente
assintomática, em preparação para cirurgia. CONCLUSÃO: em casos de epigastralgia
com hérnia de hiato deve-se aventar a possibilidade de volvo gástrico crônico mesmo
este sendo muito raro, podendo ser seu tratamento eletivo após a avaliação cuidadosa
do paciente.

Código:20819
Título:VOLVO GÁSTRICO MESENTEROAXIAL: RELATO DE CASO
Modalidade: Pôster
Autores: Ronaldo Nonose; Carlos Augusto Real Martinez; Enzo Fabrício Ribeiro Nascimento;
Danilo Toshio Kanno; Júlio Augusto Padovani; Roberta Laís dos Santos Mendonça;

Resumo:
O volvo gástrico é uma doença rara do trato gastrintestinal, podendo apresentar-se de
forma aguda ou crônica. A forma aguda é menos frequente, representando uma
urgência cirúrgica, pelo risco de isquemia, necrose e perfuração gástrica, com
mortalidade de 30 a 50%. Na forma crônica, como a torção do estômago é cíclica o
diagnóstico é mais difícil e os exames podem ser normais nas fases assintomáticas da
doença. O quadro clínico clássico cursa com tríade de Borchadt caracterizada pela
presença de dor abdominal, vômitos incoercíveis e impossibilidade da passagem de
uma sonda nasogástrica. Relato do Caso: Mulher, 50 anos, branca, natural e
procedente de Bragança Paulista, com queixa de epigastralgia e pirose há quatro anos
que apresentou piora progressiva no último ano. Apresentava antecedentes de
hipertensão arterial sistêmica tratada com antihipertensivos. A doente foi submetida a
três exames endoscópicos, sendo que nos dois primeiros não houve sucesso na
progressão do aparelho devido a grande quantidade de restos alimentares. A terceira
endoscopia mostrou apenas a presença de gastrite leve principalmente na região da
curvatura menor. A investigação radiológica com exame contrastado esôfagoestômago-duodeno demonstrou a presença de volvo gástrico do tipo mesenteroaxial.
Uma tomografia computadorizada subsequente não evidenciou mais o volvo gástrico
mostrando apenas discreto desvio medial do corpo do estômago. Com diagnóstico de
volvo gástrico crônico intermitente foi indicada a correção com fixação do estomago
em três pontos (parede abdominal, ligamento hepatogástico e diafragma) pelo acesso
laparoscópico. O volvo gástrico mesentéroaxial é uma doença rara de difícil
diagnóstico, potencialmente fatal que é passível de correção cirúrgica através de
cirurgia minimamente invasiva.
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Resumo:
Introdução: Cistos esplênicos constituem entidades raras, cuja etiologia e significância
clínica ainda não se encontram completamente elucidadas. Apesar dos avanços no
campo cirúrgico, o tratamento continua a se basear em esplenectomias, ainda que
conservadoras. Relato dos casos: Caso 1: Paciente do sexo masculino, 48 anos, com
história de dor em hipocôndrio esquerdo há 4 meses, com piora progressiva. Ao exame
físico, apresentava abdome doloroso nesta topografia e esplenomegalia. Negava
quaisquer comorbidades, cirurgias ou traumas prévios.Submetido a tomografia
contrastada de abdome, surpreendeu-se a presença de baço com dimensões
aumentadas secundário a três imagens císticas, no terço inferior desse órgão; Optouse então, por esplenectomia sem preservação do tecido esplênico, que transcorreu
sem intercorrências. Evoluiu bem em pós-operatório e lhe foram administradas
vacinas contra germes encapsulados. Ao anátomopatólogico do órgão, evidenciou-se
área cavitária circunscrita por hemorragia em organização, sem elementos
inflamatórios ou sinais de anaplasia. Caso 2: Paciente, 25 anos, feminino, com história
de dor súbita no hipocôndrio esquerdo há 20 dias, com piora à movimentação,
associada a vômitos frequentes. Apresentava, ao exame, abdome doloroso em mesma
localização e baço palpável, além de palidez. Submetida a tomografia de abdome
contratastada, foi diagnosticado volumoso cisto em pólo superior do baço. Realizou-se
então esplenectomia sem preservação do tecido esplênico e com boa evolução.
Administraram-lhe as vacinas contra germes encapsulados na alta hospitalar. O
anátomopatológico mostrava área cística de paredes fibro-hialinizadas e sem sinais de
anaplasia. Conclusão: Esforços devem ser empreendidos no sentido de reconhecer
possíveis complicações e o melhor tratamento a ser implementado nesses casos.
Apesar dos avanços na cirurgia do baço, muitos centros ainda optam pela
esplenectomia total, como aqui registrado.
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Resumo:
Introdução:Tireoidite supurativa aguda é um evento raro nas afecções da tireóide,
representando de 0,1 a 0,7% das doenças que acometem este órgão. Em crianças a
principal causa é a fístula do seio piriforme, sendo bastante incomum no adulto jovem.
Com isso, este trabalho tem por objetivo apresentar o caso de abscesso tireoidiano por
fístula do seio piriforme em paciente de 16 anos, mais tardiamente, portanto, do que
descrito na literatura.Relato do Caso:PTC, 14 anos deu entrada, em novembro de 2009,
no serviço de Urgência do Hospital e Maternidade Celso Pierro com quadro de
hiperemia e edema cervical, mais proeminente à esquerda, sinais toxi-infecciosos e
ultrassom evidenciando coleção densa na topografia do lobo tireoidiano esquerdo.
Assim, estabeleceu-se o diagnóstico de tireoidite supurativa sendo realizado o
tratamento de drenagem cirúrgica e antibioticoterapia. Durante o ano subseqüente,
apresentou mais dois episódios semelhantes, submetendo-se ao mesmo tratamento.
Na investigação ambulatorial observou-se trajeto fistuloso do seio piriforme esquerdo,
configurando persistência do quarto arco branquial. Optou-se pela lobectomia
tireoidiana esquerda e ressecção do trajeto fistuloso.Na avaliação até 1 ano de pós
operatório não apresentou mais episódios infecciosos.Discussão:Sendo a principal
causa da tireoidite supurativa na infância, a fistula do seio piriforme tem sua
apresentação inicial sob a forma de quadro infeccioso agudo, cujos exames
complementares de imagem demonstrarão apenas a conseqüência da mesmas. Na
fase subaguda da doença, o diagnóstico é determinado através do
faringoesofagograma, que determinará o trajeto da fístula por seu preenchimento com
contraste. A ressecção do trajeto fistuloso é a cirurgia de eleição, podendo ou não
haver a ressecção parcial da glândula tireóide.Conclusão:Conclui-se que a fistula do
seio piriforme levando à tireoidite é raro e que o tratamento através da tireoidectomia
com ressecção do trajeto é o tratamento de eleição.

Código:20880
Título:ACESSO TRANS-SACO - ABORDAGEM DA HERNIA INGUINAL RECIDIVADA
Modalidade: Tema livre
Autores: Heitor Fernando Xediek Consani;

Resumo:
"Acesso Trans – saco, abordagem da hérnia inguinal recidivada Recorrência após
herniorrafia inguinal continua a ser um problema e um debate a respeito de como
essas hérnias devem ser tratadas. Este estudo teve como objetivo estabelecer uma
nova técnica para a gestão de hérnias recorrentes, a abordagem Trans-saco usando
Prolene Hérnia Sistema (Técnica de Consani). A técnica consiste em acessar o espaço
pré-peritoneal através de abertura no saco herniario e assim proceder a dissecção do
espaço pré-peritoneal para podermos introduzir o PHS, ficando assim livre da área de
fibrose e dos elementos do cordão . De 2008 - 2011, 215 pacientes foram operados por
recorrentes hérnias inguinais. O intervalo médio entre a cirurgia inicial de recorrência
foi de 32 meses (intervalo de 25 dias-20 anos). A cirurgia inicial antes de recorrência foi
de técnicas sem malha em 171 casos, um procedimento Lichtenstein em 31 e 7
laparoscópica e 6 técnicas de malha outros. A média de seguimento foi de 18 meses (3
- 36 meses), nenhuma complicação maior foi encontrado e sem recidivas. O ponto
principal dessa técnica é o acesso ao pré-peritônio através do saco herniario, evitando
toda a fibrose e evitando danos aos elementos do cordão espermático. Estes
resultados preliminares sugerem que a técnica descrita é eficaz, seguro, pouco
invasivo e pode ser indicado em pacientes com todos os tipos de recidivas.
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Resumo:
OBJETIVO:Avaliar retrospectivamente as complicações da reconstrução
faringoesofagica em pacientes submetidos a faringolaringectomia circular, associada a
esofagectomia parcial/total por CA de hipofaringe/esofago cervical. METODO De
Julho1994/Julho2012, 69p. com CA de hipofaringe/esofagocervical foam submetidos a
faringolarin- gectomia cervical e ou toracica com esvaziamento cervical uni ou
bilateral.Houve predominância do sexo masculino em 58p e com idade variavel de 51 a
75anos. 43p(62,3%) foram submetidos a faringolaringectomia total com esofagectomai
cervical(GRUPOA),sendo em 39 a reconstução realizada com tubo gastrico
isoperistatico, 4 com retalho microcirurgico(2-jejuno; 2-coxa).Em 26p(37,7%)foi
realizado faringolaringectomia total(GRUPO B), sendo a reconstrução realizada pelo
mediastino posterior com o estomago em 24p e com o colon em 2pRESULTADOS
Complicações sistemicas-6pdo GrupoA(13,9%) e 12 do Grupo B(46,1%).Obito em 1p do
Grupo A e em 3 do Grupo B, consequente as essas complicações.Complicações locais27p do GrupoA(62,7%) e em 11p do Grupo B(42,3%), relacionadas a deiscências das
anastomoses/necrosevisceral Obito em 1 p do GrupoA e 1p do GrupoB, relacionadas
as essas complicações.CONCLUSÕES-Tanto a reconstrução com tubo gastrico quanto a
transposição gastrica/colonica são procedimentos com alto indice de morbidade, mas
com grande resolutividade na maioria dos casos,já que os pacientes obtiveram
deglutição satisfatoria em ambos os procedimentos, apos a resolução das
complicações
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Resumo:
OBJETIVO:Avaliar retrospectivamente os resultados da toracotomia em uma serie de
pacientes com hemotorax traumatico, referente as complicações e sobrevida.
METODO:De Janeiro de 1993 /dezembro de 2011, 426 pacientes foram atendidos nos
Serviços de Cirurgia de Torax/Urgência, no HMCP-PUC CAMPINAS, com diagnostico de
Hemotorax Traumatico(HT).Destes 87 foram submetidos a toracotomia.Aidade dos
pacientes variou de 17 a 62 anos(md-31,1a),com predominio do sexo masculino em
71p(81,6%).A indicação da toracotomia foi seletiva de acordo com as condições
hemodinãmicas dos pacientes: Toracotomia de Emergência(TEG)-11p; Toracotomia de
Urgência(TUG)-ate 6hs-31p; Toracotomia Eletiva(TE)-ate 30dias- 45p RESULTADOS-Nos
pacientes submetidos a TEG, houve lesão unica em 3p(27,3%) e multiplas em
8p(72,3%) com sobrevida em apenas um paciente(9%).Nos pacientes submetidos a
TUG, houve lesão unica em 18p(58%), com sobrevida em 12 deles e lesãos multiplas
em 13p(42%) com sobrevida em 5 dêles.Nos 45 p submetidos a TE, a indicação foi para
tratar as sequelas do hemotorax, sendo realizado decorticação pulmonar, ressecção
pulmoanar e drenagem de hemotorax coagulado/empiema pleural, com sobrevida em
43p(95,5%).CONCLUSÔES.Os AA concluemm da importancia da toracotomia o mais
precoce para tentar melhorar a sobrevida dos pacientes com HT, e que a lesão unica e
por arma branca tem melhor prognostico.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: Atualmente a apendicectomia videolaparoscopica tem se mostrado
método eficaz e seguro em relação à apendicetcomia aberta, porém ainda restam
controvérsias. Este trabalho visa mostrar a eficiência e segurança da apendicectomia
videolaparoscópica. OBJETIVO: O objetivo do trabalho é comparar as técnicas
utilizadas para a realização de Apendicectomia por via Convencional e Laparoscópica,
analisando a casuística, com relação a sexo, idade,dias de internação, complicações e
principalmente, a influência que cada técnica determina no número de
apendicectomias brancas. MATERIAL E MÉTODOS: Foram analisados dois grupos de
pacientes, ambos retrospectivamente, submetidos a apendicectomia. No primeiro
grupo estudado - entre janeiro e julho de 2005 - foram analisados os pacientes
submetidos à apendicectomia convencional. No segundo grupo estudado - entre o
período de janeiro e julho de 2009 - foram analisados pacientes submetidos à
apendicectomia videolaparoscópica, sendo descartados aqueles submetidos à
apendicectomia, por outra técnica cirúrgica. Foram analisados dados referentes a sexo;
idade dos pacientes; período de internação; complicações; óbitos; e exames
anatomopatológicos. RESULTADOS: O sexo masculino teve um maior índice bem como
a faixa de etária predominante foi de 21 a 40 anos. Foram observados dois casos que
resultaram em complicações na técnica videolaparoscópica, sendo que não ocorreram
complicações pela técnica convencional e nenhum caso resultou em óbito. O tempo de
internação foi maior na cirurgia convencional, bem como o número do
anatomopatológico de apêndice branco. CONCLUSÃO: Através da análise de nossos
resultados, e levantamento da literatura, podemos concluir que a apendicectomia
videolaparoscópica proporciona aos nossos pacientes; Alta hospitalar precoce, com
retorno rápido as atividades habituais; Menor índice de Apendicectomia branca; Baixo
índice de complicações. Melhor visualização da cavidade abdominal no intraoperatório.
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Resumo:
OBJETIVO: Avaliar retrospectivamente a validade da esofagectomia de urgência e as
taxas de morbimortalidade em vítimas de trauma esofágico. MÉTODO: Entre janeiro
de 1987 e dezembro de 2010, no HMCP - PUC-Campinas, foram realizadas 23
esofagectomias de urgência em até 72 horas do evento, com acompanhamento até
pós-operatório tardio. Houve predomínio do sexo masculino (72,6%) e a idade variou
de 21-78 anos (média de 48,5). A distribuição etiológica do trauma foi: dilatação
endoscópica por megaesôfago em 8 casos, dilatação endoscópica por esofagite
estenosante por doença do refluxo gastroesofágico em 4, dilatação endoscópica por
esofagite cáustica em 3, perfuração decorrente de câncer de esôfago avançado em 3,
correção eletiva de hérnia hiatal em 2, endoscopia digestiva alta para biópsia de câncer
esofágico estenosante em 1, perfuração por candidíase em megaesôfago avançado em
1 e deiscência de anastomose esôfago-jejunal após gastrectomia por câncer de
estômago em 1 paciente. Optou-se por esofagectomia via transmediastinal em 22
casos e via toracotomia direita em apenas 1. RESULTADOS: Não houve complicações
em 8 casos e 6 evoluíram à óbito por choque toxiinfeccioso, estes atendidos em cerca
de 48 horas. Dos 17 sobreviventes atendidos precocemente, 4 apresentaram
pneumonia com boa evolução, 2 tiveram pneumonia com empiema pleural drenado, 1
teve cardioarritmia responsiva, 1 evoluiu com abscesso subfrênico e pneumonia com
empiema drenado, e um apresentou mediastinite tratada clinicamente. Foram
elegíveis 13 indivíduos para reconstrução do trato aéreo-digestivo superior por meio
da transposição via retroesternal do estômago, e 2 com cólon transverso. Um paciente
em regime de radio e quimioterapia e outro ainda sem condições nutricionais não
foram submetidos à reconstrução. CONCLUSÃO: A morbimortalidade da
esofagectomia de urgência mostrou íntima relação com o tempo de atendimento,
sendo os melhores resultados observados em pacientes atendidos o mais breve
possível.
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Resumo:
A fístula anorretal é uma condição benigna muito comum na prática cirúrgica diária.
Ela é definida como um trajeto epitelizado anormal que conecta duas superfícies,
geralmente a mucosa retal e a pele da região perianal. O objetivo desse trabalho é
evidenciar, através de análise retrospectiva, o local mais comum de ocorrência das
fístulas anorretais, auxiliando na composição de casuística epidemiológica regional e
geral. Foi realizada análise retrospectiva de 77 pacientes com fístula anorretal operada
em serviço hospitalar da região sul de São Paulo nos anos de 2002, 2003, 2004, 2006,
2010, 2011 e 2012. Os dados coletados foram: sexo, idade, etnia e localização da
fístula (anterior direita, anterior esquerda, lateral direita, lateral esquerda, posterior
direita, posterior esquerda, mediana anterior e mediana posterior). (Deve-se admitir
lateral como eixo transversal, e mediana como eixo mediano, utilizando como
referência a visão anal de um paciente em posição de litotomia). Dos 77 pacientes
analisados com fístula anorretal constatou-se que 56 eram homens(72,7%) e 21 eram
mulheres(27,3%), a idade variou entre 23 a 67 anos com média de 41,48 anos. A etnia
parda correspondeu a 28 pacientes(36,4%) e a etnia branca a 49 pacientes(63,6%). A
forma mais comum de apresentação é a fístula anterior esquerda com 20 casos
registrados ou 25,9%,em 2° lugar a posterior mediana com 14 casos(18,1%),em 3°
lugar a lateral direita com 13 casos(16,8%),em 4° lugar lateral esquerda com 10
casos(12,9%),em 5° lugar anterior mediana com 8 casos,em 6° lugar a posterior direita
com 7 casos(9%),em 7° lugar anteriores direitas com 3 casos(3,8%) e em último,8° e
mais rara prevalência tem a localização posterior esquerda com 2 casos(2,5%). A
localização fistular com maior prevalência no sexo masculino foi a posterior esquerda;
no sexo feminino, a posterior direita. Quanto à etnia, em brancos, a localização fistular
mais comum foi a lateral esquerda. Em pardos, ocorreu um empate estatístico entre as
fístulas anterior esquerda e posterior esquerda. Jovens tiveram maior prevalência da
localização fistular anterior mediana. Nas pessoas mais velhas, a maior prevalência foi
da fístula posterior esquerda. Foi possível compor uma casuística da prevalência da
localização das fístulas anorretais a fim de traçar perfil regional de paciente para
auxílio de futuros atendimentos. A análise permitiu a constatação de padrões de
localização da fístula de acordo com idade, etnia e sexo.
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Resumo:
Introdução Apendicite aguda é uma das principais causas de abdome agudo no mundo.
A abordagem por videolaparoscopia da apendicite aguda é muito praticada, embora
seu emprego rotineiro ainda seja motivo de discussão. Objetivos Análise dos últimos
78 pacientes submetidos a apendicectomia videolaparoscópica em hospital privado
pela mesma equipe. Método Análise retrospectiva de 78 pacientes com diagnóstico de
apendicite aguda submetidos a apendicectomia. As variáveis analisadas foram duração
dos sintomas, uso de métodos de imagem, tempo operatório, tempo de internação,
doses de medicações, complicações no pós-operatório (PO), resultado do exame
anátomo-patológico (AP). Resultados Total de 78 pacientes (46,15% mulheres, 53,85%
homens) de 11-90 anos de idade (média 33,10 anos), com quadro clínico de 0,5 - 20
dias, submetidos a apendicectomia. Houve 1 conversão para laparotomia. A
ultrassonografia abdominal foi realizada em 79,5% dos casos e a tomografia abdominal
foi realizada em 44,8% dos casos. O tempo operatório variou de 50 a 180 minutos.
Utilizou-se dreno em 21,5% dos casos. A média de doses de analgésicos não-opióides
via oral foi de 2,44 doses, e a de analgésicos opióides foi de 0,14 doses. A taxa de
complicação foi de 3,8%. Não houveram reinternações ou reoperações. Conclusão A
apendicectomia videolaparoscópica é segura e eficaz. Proporciona boa visão de toda a
cavidade abdominal permitindo melhor limpeza e permite rápida recuperação pós
operatória com baixo índice de complicações.
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Resumo:
A apendicite aguda é a mais comum urgência cirúrgica abdominal. Objetivo: traçar um
perfil dos doentes tratados por apendicite aguda em um hospital geral, em 2009.
Métodos: Foram estudados 225 doentes com diagnóstico clínico de apendicite aguda,
confirmados ou não pelo exame anátomo-patológico(AP), observando-se: sexo, faixa
etária, tempo de história, tempo de internação, quadro clínico(QC), exames
subsidiários realizados, Escore de Alvarado(EA), tempo entre admissão e operação, o
ASA, tipos de acesso operatório, diagnóstico anátomo-patológico, antibioticoterapia,
erros diagnósticos e óbitos. Calculamos a sensibilidade e especificidade do AP em
relação a QC, EA e USG abdominal. Resultados: dos 225 doentes operados, 140(62%)
eram homens e 85(38%) mulheres; a média de idade foi de 26,6 anos; tempo de
história clínica entre 24-48h em 46% dos casos; 3,5 dias de média de permanência
hospitalar; quadro clínico típico em 93%; a USG abdominal e a TAC abdominal foram
realizadas em 61% e 2% dos casos respectivamente; EA em 80% das vezes ≥ 5 pontos;
tempo entre admissão e operação entre 12-18h em 98%; ASA I e II em 99% dos casos;
incisão de McBurney utilizada em 52% dos casos, seguida da laparotomia(38%) e
videolaparoscopia(10%); encontramos apendicite aguda purulenta em 74% dos
doentes; utilizamos monoantibioticoterapia em 63%; tivemos 17% de erros
diagnósticos e 1 óbito. A sensibilidade e a especificidade do QC em relação ao AP foi de
95% e 16%; do EA em relação ao AP foi de 82% e 35% e da USG abdominal em relação
ao AP foi de 53% e 59% respectivamente. Conclusão: em nossa casuística a apendicite
aguda foi mais frequente em homens jovens; em doentes com história clínica típica,
entre 24-48h de evolução, com EA ≥ 5, com alta sensibilidade, ASA I, operados entre
12-18hs, por incisão de McBurney, tratados com monoantibioticoterapia e baixa
mortalidade. O exame clínico mostrou-se mais adequado para o diagnóstico da
apendicite aguda nos casos estudados.
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Resumo:
Introdução: O trauma é atualmente considerado um grave problema de saúde pública
devido sua alta prevalência e altas taxas de morbidade e mortalidade. Tem grande
impacto socioeconômico por acometer principalmente a população economicamente
ativa, mas, apesar disso, não tem sua epidemiologia devidamente estudada, o que é
fundamental para o desenvolvimento de estratégias que diminuam tal impacto.
Objetivo: O objetivo deste trabalho foi caracterizar epidemiologicamente as vítimas de
trauma atendidas em um hospital terciário e que faleceram até 24 horas após a
admissão hospitalar. Material e métodos: Tratou-se de um estudo retrospectivo
realizado em um hospital terciário, centro de referência em trauma. Foram
consideradas todas as vítimas de trauma que faleceram no referido hospital até 24
horas após sua admissão, no período de 01 de junho de 2009 a 31 de maio de 2010. As
vítimas menores de 13 anos ou com causa mortis determinada pelo Instituto Médico
Legal (IML) não compatível com trauma foram excluídas do estudo. Foram
consideradas as informações relacionadas à idade, sexo, mecanismo e etiologia do
trauma, e o valor do Injury Severity Score (ISS). Resultados: Quarenta e sete pacientes
foram incluídos no estudo, sendo a média de idade de 40,6 anos (mínima de 18,
máxima de 77 , e mediana de 39 anos). O sexo masculino foi predominante (76,5%),
assim como os traumas contusos (85,3%). Os acidentes de trânsito foram a principal
etiologia do trauma (64,7%). A média do ISS foi de 33,35 (mediana de 34). Conclusão:
As características epidemiológicas da amostra do estudo foram semelhantes às
encontradas na literatura. Os altos valores de ISS traduzem a alta gravidade das lesões
apresentadas pelos pacientes do estudo, o que pode, de certa forma, justificar o
desfecho desfavorável na evolução dos mesmos.
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Resumo:
Introdução: Apesar das várias opções terapêuticas, o prognóstico do câncer de esôfago
continua sombrio. Devido à baixa taxa de cura da esofagectomia, surgem novas
propostas de tratamento, como a quimio e radioterapia isoladas, concomitante ou não
à cirurgia, e a quimiorradiação exclusiva. A esofagectomia de regaste (ER) surge como
opção terapêutica para aqueles pacientes com persistência da doença após
tratamento clínico. Objetivo: Avaliar os resultados da ER em pacientes com câncer de
esôfago submetidos previamente à quimiorradiação exclusiva. Método: De janeiro de
1995 a Julho de 2011, no Serviço de Cirurgia Torácica do HMCP-PUC Campinas, 16
pacientes com carcinoma epidermóide de esôfago foram submetidos à ER, após
inicialmente ter sido realizada quimirradioterapia com intenção exclusiva por terem
tumores considerados irresecáveis. Houve predominância do sexo masculino em 14
pacientes (87,4%), com idade variável de 59 a 74 anos. Em todos os pacientes a
cirurgia foi realizada entre 6 e 9 meses após o término da quimiorradioterapia. A
técnica padronizada foi a esofagectomia for toracotomia direita, com transposição
gástrica até região cervical para reconstrução do trânsito. Resultados: Na avaliação
precoce, cinco pacientes (31,4%) apresentaram deiscência da anastomose
esofagogástrica cervical, com boa evolução em quatro deles com tratamento
conservador. No outro, houve necessidade de re-operação, tendo evoluído a óbito por
quadro tóxico-infeccioso. Seis pacientes (37,4%) apresentaram infecção pulmonar,
sendo que quatro evoluíram bem com tratamento clínico específico, e dois foram a
óbito. Três dos quatro pacientes que apresentaram fístula anastomótica, evoluíram
com estenose desta, com boa resolução após tratamento com dilatação endoscópica.
Na avaliação tardia, em 11 dos pacientes analisados, com tempo variável de 1 a 13
anos (média de 5,6 anos), três foram a óbito, sendo dois por recidiva locorregional, e
um por metástases pulmonares e hepáticas. Um paciente encontra-se vivo, mas com
doença vigente e em esquema de quimioterapia. Os sete restantes encontram-se sem
sinais de doença presente, e referem estar satisfeitos com o resultado cirúrgico, com
boa qualidade de vida. Conclusões: Apesar da casuística limitada e da morbidade não
desprezível, os autores concluem que a ER parece ter indicação adequada em
pacientes bem selecionados, pois proporcionou boa qualidade de vida e sobrevida
satisfatória ao longo prazo.
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Resumo:
Introdução: A histerectomia é uma cirurgia amplamente realizada ao redor do mundo.
Nos EUA e Reino Unido 33,3% e 20%, respectivamente, das mulheres menores de 70
anos são submetidas a este tipo de cirurgia em algum momento da vida. Existem 4 vias
de acesso para realização da histerectomia: abdominal, vaginal, laparoscópica e
vaginal assistida por laparoscopia. Atualmente, observa-se um aumento do uso da via
laparoscópica pois esta proporciona menores algia pélvica pós-operatória, perda
sanguínea, período de internação hospitalar e intercorrências operatórias, além de
reabilitação mais rápida. Objetivo: Avaliar a viabilidade e a eficácia da histerectomia
videolaparoscópica em ambiente universitário. Metodologia: Foram avaliados 85
prontuários de pacientes submetidas a histerectomia videolaparoscópica no período
de 2008 a 2011. Resultados: O estudo revelou um aumento significante no número de
histerectomias videolaparoscópicas no grupo operado entre 2010 e 2011 em relação
aquele de 2008 a 2009, mesmo havendo queda no volume uterino; porém, o tempo
cirúrgico não apresentou diferença significante. Notou-se ainda que de 2008 a 2009, a
maioria dos procedimentos cirúrgicos foram realizados pela preceptoria, enquanto que
nos anos seguintes foram feitos pelos aperfeiçoandos, após rigoroso treinamento, sem
que houvesse alterações no tempo cirúrgico e número de complicações. A conclusão
óbvia é que houve uma curva ascendente de aprendizado e ensino de todos os
envolvidos no setor. Conclusão: O procedimento cirúrgico analisado neste trabalho, a
histerectomia videolaparoscópica, é um procedimento viável e eficaz dentro de um
serviço escola.
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Resumo:
INTRODUÇÃO-A sutura mecânica vem demonstando maior segurança,precisão e
rapidez por minimizar a deiscencia da anastomose esofagovisceral,seja em afecções
benignas ou malignas.OBJETIVO-Demonstrar as vantagens da sutura mecânica em uma
serie de pacientes com megaesofago avançado submetidos mucosectomia
esofagica.METODO-46 pacientes com megaesofago GIII/IVsubmetidos a mucosectomia
esofagica no Serviço de Cirurgia Toracica do HMCP PUC, com predominancia do sexo
masculino em 29p;idade variavel de 23 a 62 anos. A técnica utilizada foi a
mucosectomia esofagica com conservação da tunica muscular e transposição gastrica
por dentro da tunica muscular pelo mediastino posterior e anstomose esofagogastrica
cervical com sutura mecanica circular. RESULTADOS-5p(10%) apresentaram fistula da
anastomose esofagogastrica;3p(6,5%)hidropneumotorax; 4p(9,7%) pneumonia.Todos
pacientes evoluiram bem com tratamento especifico.Na avaliação tardia com tempo
medio de seguimento de 5,6 anos em 37p, todos referem deglutição adequada,sendo
que 6p(16%)relatam regurgitação intermitente.CONCLUSÃO-Os AA concluem que o
procedimento realizado é adequado em pacientes com megaesofago avançado, pois
houve pequena incidência de complicações pleuromedistianais e que a sutura
mecânica teve vantagens pela pequena frequencia de fistula anastomotica e com
minima morbidade.
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Resumo:
Introdução: A acalásia idiopática do esôfago (AIE) é uma doença inflamatória de
etiologia desconhecida, caracterizada por aperistalse do corpo do esôfago e falha do
relaxamento do esfíncter esofágico inferior em resposta às deglutições, com a
consequente disfagia.Objetivo: O objetivo deste estudo foi demonstrar os resultados
da terapêutica cirúrgica de pacientes com AIE, avaliando suas complicações locais e
sistêmicas.Método: Foram tratados no Serviço de Cirurgia Torácica do Hospital Celso
Pierro (Puc-Campinas) 27 pacientes com AIE, de janeiro de 1990 a julho de 2012.
Houve predominância do sexo masculino em 18 pacientes (66,6%) e com idade
variável de 29 a 63 anos. A confirmação da AIE foi através da exclusão da Doença de
Chagas com 3 sorologias negativas, exclusão de cardiopatia chagásica e
magacólon.Vinte pacientes eram portadores de doença Grau I e II (74%) e Sete (26%)
Grau III e IV. A terapêutica cirúrgica foi seletiva baseada no grau da doença: I e IICardiomiotomia de Heller (20 pacientes) e III e IV- Esofagectomia Transmediastinal técnica de PINOTTI e cols (2 pacientes) e Mucosectomia Esofágica - técnica de AQUINO
e cols (5 pacientes).Resultados: Na avaliação precoce aqueles submetidos a
Cardiomiotomia não apresentaram nenhuma complicação local. Um deles apresentou
infecção pulmonar com boa evolução. Os dois pacientes submetidos a Esofagectomia
Transmediastinal evoluíram com hidropneumotórax com boa evolução e tratamento
adequado. Um deles apresentou fístula da anastomose esofagogástrica cervical com
boa evolução no tratamento conservador. Dos 5 pacientes submetidos a
Mucosectomia Esofágica, um deles apresentou fístula da anastomose esofagogástrica
cervical e outro paciente evoluiu com infecção pulmonar tendo ambos boa evolução
com tratamento específico. Na avaliação a médio prazo de 6 meses a 18 anos (média
7,5 anos) realizada em 21 pacientes, os que foram submetidos a Cardiomiotomia
referiram boa qualidade de vida, pois resgataram a deglutição de modo satisfatório.Os
pacientes submetidos a Esofagectomia/Mucosectomia referiram boa qualidade de vida
com retorno a deglutição e as suas atividades habituais, embora, 2 deles referiram
regurgitações intermitentes.Conclusão: Os autores concluíram que o tratamento
cirúrgico proposto da AIE de acordo com Grau da doença foi de grande valia, sendo
que a Mucosectomia Esofágica oferece melhores resultados na avaliação precoce em
relação a Esofagectomia Transmediastinal pelo menor índice de complicações.
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Resumo:
Introdução: A ocorrência do divertículo faringo-esofágico, ou de Zenker, é pouco
frequente no cenário nacional. A terapêutica utilizando a técnica da diverticulectomia
com cricomiotomia é a técnica mais empregada e indicada. Devido à ressecção do
divertículo necessitar de uma sutura da faringe faz com que muitas vezes haja
deiscência da mesma, o que retarda a deglutição do paciente. O estudo que estamos
realizando com a sutura mecânica, no fechamento da faringe, tem demonstrado na
avaliação inicial bons resultados, embora não tenha sido comparado com a sutura
manual. Daí a idéia de realizar o procedimento cirúrgico, comparando em um estudo
retrospectivo a sutura manual com a mecânica, para avaliar o real beneficio da técnica
mecânica. Objetivo: O objetivo deste trabalho é avaliar os resultados da
diverticulectomia faringo-esofágica com cricomiotomia utilizando à sutura manual e
mecânica em uma série de pacientes no tocante as complicações locais e sistêmicas.
Método: De Janeiro de 1991 a Julho de 2012, 52 pacientes com divertículo faringoesofágico foram operados no Serviço de Cirurgia Torácica do HMCP PUC-Campinas. 39
pacientes masculinos (75%) e 13 femininos (25%), com idade variando de 52 a 79 anos
(média 69,5 anos). O procedimento cirúrgico foi a diverticulectomia com miotomia do
cricofaríngeo com fechamento da faringe com dois tipos de sutura: Grupo A - mecânica
linear com 21pacientes; Grupo B - 31 pacientes com sutura manual em dois planos.
Resultados: Avaliação precoce (30 dias): fístula da sutura faríngea em sete pacientes,
todos do grupo B (22,7%); infecção pulmonar em seis pacientes sendo dois do grupo A
(9,5%) e quatro do grupo B (16,1%). Avaliação tardia: em 41 pacientes analisados
(tempo médio de seguimento de 7,5 anos) quatro pacientes referem disfagia para
sólidos e/ou pastoso de modo intermitente, sendo três do grupo B e um do grupo A.
Conclusão: Os autores concluem que a diverticulectomia com miotomia do
cricofaríngeo é um procedimento cirúrgico adequado para o tratamento do divertículo
faringo-esofágico desde que tenha indicação bem seletiva em divertículos de médio e
grandes dimensões, sendo que a sutura mecânica é a mais adequada em relação a
manual por apresentar menor índice de complicações.
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Resumo:
Avaliação do tratamento videolaparoscópico de massas anexiais em ambiente
universitário iNTRODUÇÃO: A patologia anexial pode ser encontrada em mulheres
portadoras de queixa ginecológica ou assintomáticas. Além dos reconhecidos
benefícios da videolaparoscopia, essa via permite a complementação do diagnóstico
suspeitado pelos exames de imagem e tratamento definitivo no mesmo ato cirúrgico.
OBJETIVO: Avaliar a viabilidade e a eficácia do tratamento videolaparoscópico nas
patologias anexiais em ambiente universitário. METODOLOGIA: Foram avaliadas 299
pacientes submetidas à cirurgia videolaparoscópica (VLP), no período de janeiro de
2008 a janeiro de 2012. Destas, 181 eram portadoras de patologias anexiais, e 115
retornaram para seguimento pós-operatório e foram incluídas no estudo. Para as
análises utilizou-se Teste Exato de Fisher e o coeficiente de concordância Kappa.
Foram calculadas medidas-resumo, frequência absoluta e relativa. E considerado
significância estatística p≤ 0,05. RESULTADOS: A idade média das pacientes foi de 43
anos. 112 dessas cirurgias foram realizadas por aprimorando (97,4%) e 3 por
preceptores (2,6%). A média de volume dos cistos foi de 72cc. A cirurgia mais realizada
foi ooforoplastia (42%) e o diagnóstico mais encontrado cisto simples (40%), dentre
eles o cistoadenoma. A média de internação foi de 3 dias e foram encontrados 3 casos
com complicações (2,6%). Houve concordância entre o anatomopatológico, os achados
de ultrassonografia (US) (p<0,001) e o inventário intra-operatório (p<0,001) para
presença de malignidade e teratoma de ovário. Em 65,2% dos indivíduos, os achados
de US e intra-operatório foram os mesmos, ou seja, houve concordância. CONCLUSÃO:
Adequada investigação pré-operatória, com exames de imagem de qualidade,
demonstram associação significante com os achados intra-operatórios, tornando
viável, em ambiente universitário, o manejo das massas anexiais por via laparoscópica,
com baixas taxas de complicações, curto tempo de internação, eficácia e benefícios da
via minimamente invasiva.
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Resumo:
O tartamento videolaparoscópico das hérnias hiatais já é estabelecido como a forma
mais indicada para o tratamento desta patologia. O reparo das hérnias hiatais
volumosas associa-se a altas taxas de recorrência, o que leva alguns autores a
indicarem o uso de próteses para a correção destas. Analisamos e seguimos 104 casos
de herniorrafias hiatais (de hérnias volumosas), no período de 1999 a 2012, tendo 28
casos com telas dupla face, 55 casos com tela de polipropileno e 21 casos sem o uso de
prótese. Observamos boa evolução de todos os casos, em especial das corrigidas com
o uso de prótese, não havendo complicações relacionadas a este fator.
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Resumo:
Introdução: O impacto das mortes por causas externas têm afetado a esperança de
vida brasileira. Porém, a maioria das pesquisas em epidemiologia das causas externas
não é verdadeiramente comparativa quanto ao sexo. As diferenças sociais e as
desigualdades de gênero demonstram características peculiares de mulheres e de
homens em um determinado meio social que não é levada em conta em muitos
estudos. Assim, é necessária uma associação entre o perfil epidemiológico dos
mecanismos de trauma e o gênero, visando medidas de controle, possibilitando a
interrupção da cadeia de transmissão da violência entre a população. Objetivo: Traça
um perfil epidemiológico local, associando as desigualdades de gênero e diferenças
sociais com os mecanismos de trauma. Métodos: Compilar dados do prontuário dos
pacientes vítimas de trauma com os seguintes parâmetros: tempo de internação,
idade, sexo, mecanismo de trauma e mortalidade e associá-los às características
socioeconômicas e de gênero locais. Resultados:Das 3181 internações, 741 (23;3%) era
do sexo feminino e 2440 (76,7%), do sexo masculino. Das 274 agressões físicas, 86,4%
envolveram o sexo masculino e 13,6% o sexo feminino. Em 90% dos acidentes
automobilísticos estava o sexo masculino, enquanto que o sexo feminino estava em
apenas 10% deles. Dos acidentes de trabalho 96,9% envolveram o sexo masculino, e
somente 3,1% o sexo feminino. Nos atropelamentos, o sexo masculino predomina em
71,7% e o sexo feminino em 28,3%. O sexo feminino está presente em 52% dos
suicídios, desses, 81,4% por intoxicação. Já o sexo masculino está em 48% dos
suicídios, 60% deles com auxílio de objetos. Em 24,7% dos acidentes domésticos
envolveram o sexo feminino e 75,3% o sexo masculino. Conclusão: É possível notar
uma predominância do sexo masculino no envolvimento de causas externas, seja pela
maior exposição à riscos ou função social desempenhada. Em regiões
economicamente desfavorecidas, o patriarcalismo é mais marcante, interferindo no
modo de relacionamento e conferindo predominância masculina nas ocorrências.
Somente há predominância feminina nos suicídios, em sua maioria praticados no
ambiente doméstico,lugar destinado a elas pela posição na organização social.
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Resumo:
Apesar dos grandes avanços observados nos métodos propedêuticos e na cirurgia, o
desfecho clínico dos pacientes após o diagnóstico de câncer do esôfago permanece
muito sério. Um dos motivos para esta situação é o diagnóstico tardio, pois na maioria
dos casos a disfagia já sinaliza doença avançada. Todavia quando a detecção da doença
é realizada em fase precoce, o prognóstico é mais favorável, com elevados índices de
sobrevida. Objetivo-Avaliar os aspectos clínicos e patológicos de pacientes, cujo
diagnóstico de câncer do esôfago foi realizado precocemente. Método-Foram
estudados 4 pacientes (3 homens e 1 mulher), com idades variando entre 45 e 58 anos
(média: 52,5+5,4 anos), com queixa de disfagia. A endoscopia revelou lesão ulcerada
no esôfago, cujo diagnóstico anatomopatológico foi de carcinoma espinocelular
precoce. Os pacientes foram submetidos a esofagectomia subtotal transhiatal. A
mortalidade operatória foi nula e as complicações pós operatórias apresentaram
remissão após condutas conservadoras.Resultados-Dos 4 pacientes operados, 3 estão
livres da doença, com sobrevidas de 2, 6 e 9 anos. Um dos pacientes desenvolveu
câncer da laringe, após reincidir na ingestão de bebida destilada e faleceu 6 anos após
a esofagectomia. Conclusões-1. A evolução favorável do câncer do esôfago está na
dependência da precocidade do diagnóstico. 2. Conduta menos agressiva (ressecção
endoscópica) poderia ter sido adotada nesta situação, se o diagnóstico de lesão
restrita a mucosa tivesse sido realizado previamente através da ultrassonografia
endoscópica.
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Resumo:
OBJETIVO: Cerca de 9% da população brasileira apresenta calculose vesicular
aumentando com o envelhecimento. A coledocolitíase é encontrada em torno de 15%
destes pacientes e 1/3 a 1/2 mantém-se assintomáticos. A litíase do ducto biliar
comum é caracterizada através da colangiografia mas com o avanço da CPRE o
procedimento intra-operatório vem sendo menosprezado. MÉTODOS: Análise histórica
de 405 pacientes submetidos a colecistectomia no período de jan/09 a maio/10 e
procedimento realizado. RESULTADOS: Prevalência do sexo feminino, 323 (79,8%) com
procedimento laparoscópico, 286 (70,7%) e aberto, 119 (29,4%), se iniciando por video
com conversão, 37 (9,2%) com 3 (0,7%) reabordagem por complicação. No estudo 68
(15,8%) eram colecistite aguda e 21 (5,1%) pós pancreatite aguda. Realizada
colangiografia intra-operatória em 68 (16,8%), CPRE em 24 (5,9%) no pré e 10 (2,5%)
no pós-operatório. CONCLUSÃO: A colangiografia intra-operatória esteve abaixo do
esperado, não sendo realizada mesmo quando apresentavam sinais indicativos como
vesícula biliar distendida ao US (16,3%), dilatação de VB intra (4,6%) e extra (6,4%) e
icterícia clínica, 40(9,8%), deixando para resolução através da CPRE
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Resumo:
Introdução: <br>A colecistectomia videolaparoscópica “single-site” é um
procedimento cirúrgico que propicia grande vantagem estética para os pacientes e
encontra-se em pleno desenvolvimento; porém, o custo de seus materiais é uma das
principais limitações para o seu uso rotineiro. <br>Objetivo. <br>O presente trabalho
analisa 12 pacientes operados pela técnica de colecistectomia “single site” apenas com
a utilização de materiais cirúrgicos convencionais. <br>Material. <br>O procedimento
foi realizado pela mesma equipe em 12 pacientes utilizando-se a técnica single site
apenas com materiais convencionais. <br>Resultado. <br>Os pacientes operados
foram 11 do sexo feminino e 1 do sexo masculino. A média de idade encontrada foi
32,5 anos. Os achados clínicos mais comuns foram: paciente assintomático (66,7%),
dor epigástrica (16,7%), cólicas (16,7%) e pancreatite em um caso (8,3%). <br>O tempo
cirúrgico médio foi 104 minutos. A colangiografia intraoperatória foi realizada em
todos os casos, e levou um tempo médio de 24 minutos. O tempo total de anestesia
teve uma média de 152 minutos. <br>Não houve complicações intra ou pósoperatórias registradas. Não foram necessárias conversões. A média de dias de
internação foi 1,83 dias. <br>Conclusões. <br>Conclui-se que a colecistectomia por
portal único é segura e factível. A técnica permite potencialmente melhor recuperação
e apresenta melhores resultados estéticos. Melhorias no instrumental disponível e
progressão na curva de aprendizado possibilitarão ampliar as indicações deste
método.
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Resumo:
OBJETIVO: Cerca de 50% dos portadores de litíase vesicular são assintomáticos até
surgir uma complicação, que em média, surge em 20% dos portadores de colecistite
crônica. O objetivo deste estudo é avaliar a taxa de conversão laparoscópica para via
aberta na fase aguda, realizada pelos médicos R2 do Serviço, supervisionados em
campo por assistente do "staff" MÉTODOS: Protocolo prospectivo com inclusão de 83
pacientes com colecistite aguda confirmados pela história clínica, exame físico,
laboratorial e US, no período de out/11 a jun/12. Excluídos os portadores de icterícia
obstrutiva e coledocolitíase. RESULTADOS: A taxa de conversão para convencional,
através de incisão subcostal foi de 11 pacientes (13,25%), todos por dificuldade
técnica, prevalecendo no sexo feminino (68,75%), com média de idade de 46,2 anos,
com tempo total anestésico de 153 min. Não houve óbitos no estudo. CONCLUSÃO: A
videolaparoscopia para colecistopatia está relacionada com a baixa taxa de
mortalidade, mesmo para casos agudos previamente selecionados, correspondendo
dados de literatura o percentual de conversão que varia de 5 a 40%.
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Resumo:
Introdução: No Brasil, o megaesôfago é a principal e mais frequente afecção motora
esofágica, principalmente onde é endêmica a moléstia de Chagas. O diagnóstico dessa
doença é feito através quadro clínico associado a exames complementares:
esofagograma, endoscopia digestiva alta (EDA) e manometria esofagiana, sendo esta o
padrão ouro. Diversas classificações foram descritas para avaliar o megaesôfago. A
partir do esofagograma, divide-se a doença em quatro graus, segundo a classificação
de Ferreira-Santos. Outra classificação é a de Pinotti et al, que utiliza-se da
manometria para classificar três fases evolutivas da doença. Objetivo: Avaliar o
diagnóstico e as classificações do megaesôfago utilizando-se da endoscopia digestiva
alta, do esofagograma e da manometria esofagiana. Método: Estudo retrospectivo de
banco de dados de pacientes com diagnóstico de megaesôfago no período de abril de
2006 a maio de 2012. Resultados: Eram 208 pacientes com média de idade de 54,8
anos, índice de massa corpórea médio de 22,85 e em sua maioria mulheres. A EDA
diagnosticou apenas 50% dos casos de megaesôfago. Houve confusão na classificação
do megaesôfago avançado e não avançado pelo esofagograma e pela manometria com
bastante frequência. A comparação entre EDA e EED mostrou que pacientes com
megaesôfago graus II e III, muitas vezes, tanto podem ser avançados ou não avançados
em proporções muito próximas. Além disso, pacientes sem dilatação na EDA
apresentaram-se avançados na manometria em 34% casos e pacientes grau IV podem
ser não avançados em até 34,4% casos. Conclusão: Nenhum método isoladamente é
suficiente para diagnóstico e classificação do megaesôfago. EDA, esofagograma e
manometria são necessários na condução de caso. É necessário uma classificação
mista mais objetiva ou um método diagnóstico a se desenvolver para melhorar a
condução e seguimento dos pacientes com megaesôfago.
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Resumo:
Introdução: As hérnia paraesofágicas(HP) resentam 5% dos defeitos do hiato
esofágico. O manejo clínico desta entidade está associado a 50% da progressão dos
sintomas e com significante taxa de mortalidade. Faixa etária dos acometidos é
predominantemente idosa. Cirurgias complexas, em que a correção laparoscópica vem
se mostrando cada vez mais eficaz, com baixo índice de complicações, menor tempo
de internação em relação as cirurgias laparotômicas e rápida recuperação. Objetivo:
Relatar experiência , evolução da correção laparoscópica de HP de 1999 a 2012.
Mostrar resultados sem utilização de tela, utilização de tela de polipropileno como
reforço e colocação de tela dupla face após sutura do hiato. Métodos:Entre 1999 a
2012. Foram realizadas 104 casos de cirurgia eletiva. Dentre essas: - 21 casos de
correção laparoscópica foi sem o uso de tela, 55 casos com correção utilizando tela de
polipropileno como reforço de sutura e 28 casos utilizado tela dupla face após a sutura
do hiato. Resultados: Dentre os sem tela, não houve nenhum óbito, 3 reoperações e 2
conversões; com tela de polipropileno como reforço de sutura, houve 1 óbito, 2
conversões e 1 reoperação; dentre os casos com parietex, nenhum óbito, 1 reoperação
precoce e 1 reoperação tardia. Conclusão: A correção da hérnia paraesofágica é uma
cirurgia complexa, sendo os pacientes com média de idade avançada em nossa
casuística. Apesar do significativo índice de recidiva após correção da hérnia
paraesofágica, os pacientes se beneficiam apresentando melhora da qualidade de vida,
sendo a necessidade de reoperação uma conduta de exceção.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: Os sintomas atípicos, incluindo o refluxo faringolaríngeo (RFL), da DGRE
são cada vez mais investigado. Porém, ainda não é bem definida a estratégia de
diagnóstico desses doentes, especialmente para a seleção pré-operatória. O teste
terapêutico e a pHmetria com sensor proximal podem ajudar nesse sentido.
MÉTODOS: Avaliação retrospectiva de banco de dados coletado prospectivamente de
pacientes operados por DRGE/RFL com sintomas predominantemente atípicos e com
work-up completo (avaliação clínica, EDA, phmetria de duplo canal e manometria). Foi
considerado RFL a presença de pelo menos dois refluxos proximais. As características
analisadas foram: gênero, idade, sintomas atípicos e típicos, hérnia de hiato, esofagite,
pH distal (índice de DeMeester), manometria (PEIE, PCE) e resposta ao tratamento
clínico com IBP em dose dupla. RESULTADOS: Entre 62 pacientes, houve
predominância do sexo feminino (70,9%), a idade média foi de 51,3 (28-77 anos).
Apenas 8,4% não apresentaram sintomas típicos associados e a maioria (59,3%)
apresentou sintomas leves ou ocasionais, com média de 56 meses de duração. Os
sintomas atípicos mais freqüentes foram: tosse (75,8%) e pigarro (54,8%). Os exames
endoscópicos detectaram hérnia em 58% dos pacientes e esofagite em 29%. O refluxo
distal foi considerado patológico (Índice de DeMeester > 14,7) em 91,9%. A
manometria evidenciou hipotonia do esfíncter inferior do esôfago em 78% dos casos
mas a motilidade manteve-se preservada em 75,8%. O tratamento clínico com IBP foi
muito eficaz em somente 5,8% dos pacientes com sintomas predominantemente
atípicos, enquanto 68,2% dos pacientes com sintomas típicos apresentaram resposta
total ao mesmo tratamento. CONCLUSÃO: Embora os critérios de seleção préoperatória incluam a resposta total com fator preditivo de sucesso, em pacientes
documentados com RFL ela só ocorreu em uma minoria dos casos.
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Resumo:
Este trabalho revisa a DC, o manejo atual em adultos e descreve um estudo
retrospectivo sobre o perfil epidemiológico dos pacientes com DC no Hospital
Universitário do Oeste do Paraná, cidade de Cascavel, entre maio de 2005 e março de
2010 inclusive. Resultados: Foram estudados 20 pacientes com doença de Crohn, 11
mulheres e 9 homens. A faixa etária foi de 15 a 68 anos, média de idade de 40,6 anos.
Houve uma distribuição maior na faixa entre 17 e 40 anos (A2) em 50% dos pacientes,
45% deles tinham idade superior a 40 anos. A média de meses do início dos sintomas
até o diagnóstico nos pacientes analisados foi de 5,6 meses variando de dias a 36
meses. Apenas 3 pacientes (15%) fumavam quando a doença iniciou enquanto os
outros 17 nunca fumaram, 75% dos pacientes habitavam a área urbana. Os sinais e
sintomas mais prevalentes foram dor abdominal e diarréia em respectivamente 80% e
70%. As complicações prevalentes foram abscessos e fístulas perianais com 8 pacientes
cada.. Manifestações extra intestinais foram pouco freqüentes, artrite periférica,
eritema nodoso e espondilite anquilosante ocorreram em 1 paciente cada. As
localizações ileal (L1) e ileocólica (L3) foram as mais prevalentes ocorrendo em 8 e 7
pacientes respectivamente, 3 casos tiveram manifestação anal isolada. Houve uma
prevalência do padrão fistulizante (B3) em 12 pacientes. A necessidade de cirurgia para
o tratamento de complicações da doença ocorreu em 11 pacientes, 4 pacientes foram
submetidos a cirurgia por abdômen agudo obstrutivo, 5 por abdômen agudo
perfurativo e 2 para correção de fístulas. Conclusão: A incidência e prevalência da
doença de Crohn está aumentando na população brasileira. Ela geralmente afeta
pessoas jovens, com uma proporção substancial de pacientes com doença grave
fulminante. Apesar da carência de dados na literatura sobre a doença, os resultados
deste estudo revelam que os pacientes com DC no HUOP apresentam características
epidemiológicas semelhantes aos de outros trabalhos. Mais estudos epidemiológicos e
clínicos são necessários para esta doença emergente no sul do Brasil.
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Resumo:
A doença do refluxo gastroesofágico (DRGE), afecção que acomete 12% da população
brasileira, compromete a qualidade de vida de seus portadores, tendo em vista a
gravidade dos sintomas. O tratamento clínico bem conduzido acarreta melhora
satisfatória dos sintomas, todavia a aderência ao tratamento nem sempre é aceita
pelos pacientes, ocasionando recidivas e complicações. Nesta situação o tratamento
cirúrgico está indicado. O objetivo desta comunicação é apresentar os resultados
precoces e tardios de portadores da DRGE que foram submetidos a tratamento
cirúrgico em nosso serviço. No período de 1998 a 2005, foram operados 150 pacientes,
sendo a técnica empregada a hiatoplastia associada à válvula anti refluxo
gastroesofágica total videolaparoscópica. A casuística é composta de 71 homens e 79
mulheres, com idades variando entre 15 e 69 anos (média: 38,83 ± 13,08 anos). A
endoscopia revelou hérnia hiatal em 92 pacientes (63%) e doença não erosiva em
49,3%. Esofagite erosiva foi observada em 50,7%. Manometria esofágica foi realizada
em 121 pacientes, sendo que a pressão média no esfíncter inferior do esôfago foi de
10,96 ± 4,57 mmHg. Complicações precoces: disfagia em 9 pacientes, sendo discreta
em 6, moderada em 2 e grave em 1, migração da válvula em duas, pneumonia,
embolia pulmonar, pneumotórax hipertensivo e diarréia. O seguimento tardio variou
entre 1 e 11 anos, sendo que 8 pacientes não compareceram ao retorno ambulatorial.
Complicações tardias: disfagia foi referida por 14 pacientes, sendo leve em 10,
moderada em 3, grave em 1 (o qual foi reoperado). Recidiva da pirose foi referida por
13 pacientes, sendo que em 5 ocorreu migração da válvula para o tórax, sendo que 4
foram reoperados. Os demais voltaram a tomar inibidor de bomba de protons, com
bons resultados. Os autores concluem que o tratamento cirúrgico da DRE, constitui
excelente opção, com remissão satisfatória dos sintomas e pequeno número de
complicações.
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Resumo:
OBJETIVO <br>Avaliar a eficácia da fundoplicatura em pacientes com DRGE com
sintomas predominantemente atípicos. <br> <br>METODOLOGIA <br>Avaliação
retrospectiva de banco de dados coletado prospectivamente de pacientes operados
por DRGE com sintomas predominantemente atípicos e com workup completo
(avaliação clínica, EDA, phmetria de duplo canal e manometria). Critérios de exclusão:
(i) sintomas típicos predominantes como indicação cirúrgica (ii) portadores de doença
pulmonar estabelecida (fibrose pulmonar idiopática p.e.), e (iii) ausência de uma das
avaliações citadas. Entre 6 meses e 1 ano após a cirurgia esses pacientes foram
questionados quanto a: (I) melhora dos sintomas atípicos e (II) melhora geral do
quadro. Utilizou-se de avaliação padrão em escala 0-10, considerando melhora a
pontuação 10, parcial acima de 7 e sem melhora abaixo de 7. <br> <br>CASUÍSTICA
<br>Um total de 102 pacientes foram avaliados. 19 foram excluídos (8 por falta das
avaliações necessárias e 11 não completaram o follow-up mínimo de 6 meses). Dos 83
pacientes incluídos nesse estudo houve um predomínio do sexo feminino (62,7%),
idade média de 51 anos e prevalência de sintomas típicos de 95,2%, com sintomas
ocasionais em 59% dos pacientes. Dentre os sintomas atípicos, a tosse foi o mais
frequente (66,5%) seguida de pigarro (54,2%), asma (24,1%) e dor torácica (7,2%). A
resposta ao tratamento clínico com IBP foi total em 67,2% dos pacientes com sintomas
típicos e 12,1% nos atípicos. A pHmetria evidenciou que 70% dos pacientes
apresentavam refluxo proximal ≥ 2 em 24h e um índice de DeMeester > 14,6% em
89,9% dos pacientes. A manometria demonstrou hipotonia do EIE em 77,2% dos casos
e alteração motora do corpo esofagiano em 16%. <br> <br>RESULTADOS: <br>Todas as
cirurgias foram concluídas por via laparoscópica (81 Nissen e 2 Lind). Não houve
complicações nem óbitos em nenhum dos casos. Oitenta pacientes (90%) confirmam
melhora global após a cirurgia. Os sintomas atípicos sofreram importante redução
após o ato cirúrgico: 93,8% dos pacientes referiram diminuição (53,7% remissão total;
46,3% melhora satisfatória). Entretanto, 3 pacientes (3,6%) negam qualquer grau de
melhora global <br> <br>CONCLUSÃO <br>A cirurgia antirrefluxo pode apresentar
melhora dos sintomas e das manifestações extraesofágicas em pacientes
adequadamente selecionados. Entretanto, outros estudos são necessários para indicar
os fatores ligados ao sucesso da cirurgia nesse tipo de apresentação da DRGE.
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Resumo:
A hemorragia digestiva baixa, evidenciada clinicamente pela exteriorização de
hematêmese, melena ou enterorragia, é uma causa freqüente de hospitalização de
urgência. As hemorragias que decorrem de lesões distais ao ligamento de Treitz são
consideradas hemorragias digestivas baixas (HDB). Habitualmente, a enterorragia é a
principal manifestação da HDB. Doença diverticular dos cólons, as angiodisplasias e as
doenças proctológicas, sobretudo hemorroidárias, são as principais causas. Objetivo:
Analisar as causas de hemorragia digestiva baixa na emergência do Hospital
Universitário do Oeste do Paraná e analisar o perfil epidemiológico dos pacientes com
hemorragia digestiva baixa e os desfechos conforme as causa de HDB. Materiais e
métodos: Foram selecionados todos os pacientes que deram entrada na emergência
do Hospital Universitário do Oeste do Paraná no período de 01.02.09 a 30.06.10, com
HDB. Todos os pacientes foram submetidos a colonoscopia. Resultados: 10 pacientes
apresentavam como provável causa doença diverticular dos cólons (58%), 2
apresentavam doenças orificiais hemorróidas (12%), 2 com doença inflamatória, um
com ileíte e outro com colite em todo o cólon (12%), 1 com púrpura trombocitopenica
idiopática (6%), 1 pólipo (6%) , 1 Adenocarcinoma de cólon a 16 cm do rebordo anal
(6%) e 1 foi a óbito sem diagnóstico. Conclusão: Na maior parte das vezes o
sangramento da HDB é autolimitado, não necessitando de cirurgias de emergências. As
principais causas de HDB foram as doenças diverticulares do cólon e doenças orificiais.
O perfil dos pacientes com HDB, foi principalmente masculino, sexta década de vida
com alguma comorbidade relacionada à idade.
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Resumo:
Introdução: A esplenectomia é o tratamento para diversas doenças hematólogicas. Em
1992, Delaitre and colleagues padronizaram a esplenectomia videolaparoscópica. A
técnica proprociona menor incisão na pele, redução de complicações pós-operatórias,
menor tempo de internação hospitalar e melhor resultado estético. Objetivo: O estudo
visa apresentar a experiência de um hospital escola brasileiro em tratamento eletivo
de doenças hematológicas, pela técnica de esplenectomia laparoscopica (EL). Método:
Entre março de 2000 até novembro de 2007, 37 pacientes foram submetidos a cirurgia
eletiva de esplenectomia laparoscópica para o tratamento de doenças hematológicas.
Analisaram-se os seguintes dados: sexo; idade; tempo cirúrgico; técnica operatória
utilizada; uso de bisturi harmônico e/ou grampeador vascular linear; complicações
operatórias e pós-operatórias e resposta plaquetária. Resultados: O estudo
compreendeu 5 homens e 32 mulheres, entre 13 e 73 anos. As cirurgias foram
realizadas por residentes, assistidos por um cirurgião do grupo de laparoscopia. O
tempo médio cirúrgico foi de 246 minutos, variando de 140 a 510 minutos. Em dois
casos houve sangramento, sendo um da veia esplênica, controlado com clip metálico,
e outro do hilo esplênico, controlado com grampeador vascular linear. A permanência
hospitalar média foi de 3,7 dias, variando de 2 a10 dias. Dois pacientes apresentaram
complicações pós-operatórias: infecção de sítio cirúrgico e sangramento do hilo
esplênico. Houve boa resposta plaquetária nos pacientes. Conclusão: A esplenectomia
videolaparoscópica é procedimento seguro e eficaz, agregando ao tratamento as
vantagens da cirurgia minimamente invasiva.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: O câncer da tireóide é o mais comum da região da cabeça e pescoço e
destes o carcinoma papilífero é o mais prevalente. O tratamento é essencialmente
cirúrgico, sendo recomendada a tireoidectomia total. Em relação ao pescoço, nos
casos de linfonodo positivo, é indicado o esvaziamento cervical, mas nos casos N0 o
esvaziamento ainda é controverso. <br>OBJETIVO: Analisar as complicações em
pacientes submetidos à tireoidectomia total e esvaziamento cervical do nível VI por
carcinoma papilífero de tireoide N0 e compará-las com pacientes que foram
submetidos somente à tireoidectomia total. <br>MÉTODO: Foi realizada análise
retrospectiva de pacientes operados no período de Janeiro de 2001 à Setembro de
2011. Os pacientes foram divididos em dois grupos, um grupo que foi submetido a
tireoidectomia total com esvaziamento do nível VI e o outro que foi submetido
somente a tireoidectomia total. Os grupos foram comparados em relação à presença
de disfonia, hipoparatireoidismo e recidiva, pelo teste exato de Fischer. Foi realizada
análise univariada entre os grupos para recidiva em relação ao sexo, idade, tamanho
do tumor e presença de linfonodo metastático. Foi considerado p<0,05 como
significativo. <br>RESULTADOS: Dos 88 pacientes, 80,7% eram do sexo feminino e
77,3% foram submetidos ao esvaziamento do nível VI. Com base na classificação de
risco, 42% eram de muito baixo risco, 18,2% de baixo risco e 39,8% de alto risco.
Apresentaram disfonia 9 pacientes, sendo destes, 66,7% com esvaziamento e 33,3%
sem esvaziamento (p = 0,333). O hipoparatiroidismo ocorreu em 19 pacientes, dos
quais 84,2% fizeram esvaziamento e 15,8% não (p = 0,316). A recidiva ocorreu em 10
pacientes, dos quais 70% fizeram esvaziamento e 30% não (p = 0,406). Pela análise
univariada não houve significância estatística entre os grupos para recidiva.
<br>CONCLUSÃO: O esvaziamento cervical do nível VI é um procedimento seguro que
não aumenta as complicações, porém sua realização não diminui a recidiva.
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Resumo:
A excisão total do mesorreto (ETM) é princípio cirúrgico fundamental para obter-se a
cura após operações oncológicas sobre o reto. Consiste na ressecção de todo o tecido
linfovascular que circunda o reto até o nível dos elevadores do ânus. O maior impacto
sobre a segurança oncológica resulta de menor ocorrência de recidiva local após a
remoção cirúrgica de todos os potenciais focos de recidiva neoplásica. A ETM é
exequível e segura quando realizada por videolaparoscopia porém a segurança
oncológica permanece sob debate, sendo que o padrão-ouro para a ETM persiste pela
via de acesso convencional. Há porém evidência científica crescente acerca da
radicalidade da ETM realizada por laparoscopia. Dentre as dificuldades associadas à
realização da ETM por videolaparoscopia encontram-se: 1.Necessidade de proceder de
forma seletiva ou rotineira à ampla mobilização do ângulo esplênico objetivando
construir anastomose colorretal segura quando indicada; 2.Necessidade de proceder a
dissecção meticulosa no plano entre a fáscia visceral do reto e a parietal pélvica
evitando a violação da primeira que leva a comprometimento da margem radial, ou da
segunda, que leva a lesão autonômica; 3.Necessidade de proceder à dissecção por
laparoscópica em pacientes portadores de tumores volumosos; 4.Necessidade de
proceder à proctectomia em pacientes com pouca resposta ao tratamento
neoadjuvante; 5.Necessidade de realizar transecção do reto distal ao nível dos
elevadores do ânus ou por via perineal (transanal), com ou sem dissecção
interesfincteriana. A ETM representa, portanto, procedimento técnico complexo que
quando realizado com técnica e padronização reprodutíveis, está associada a bons
resultados imediatos e tardios nas mãos de cirurgiões experientes. Dessa forma, no
presente vídeo, estão demonstrados os principais expedientes técnicos empregados
durante as operações de preservação esfincteriana com ETM conforme realizadas no
nosso Serviço.

Código:19884
Título:HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ
Modalidade: Tema livre
Autores: Leandro de Campos; Sócrates João de Oliveira; Francisco Guilherme Fernandes; João
Pedro Camara Filho; André Pereira Westphalen;

Resumo:
A hemorragia digestiva alta é definida como sangramento intraluminal de qualquer
localização situada entre o esôfago superior e o ligamento de Treitz. È uma condição
relativamente comum com alta morbidade e representando altos custos médicos.
OBJETIVO: analisar o perfil epidemiológico dos pacientes com quadros de hemorragia
digestiva alta no Hospital Universitário do Oeste do Paraná no período de maio de
2009 a abril de 2010 e confrontar com dados da literatura atual, propondo melhorias
no atendimento. MATERIAL E MÉTODO: Foram coletados dados de 35 pacientes
através da pesquisa em prontuário médico de pacientes internados com hemorragia
digestiva alta. RESULTADOS: a maioria eram homens (68%), com idade mais avançada(
65% com mais de 50 anos), apresentando-se clinicamente com hematêmese como
único sintoma(51%). Seis deles estratificados como choque grau 4 sendo que um terço
estava em uso de AINES. A prevalência endoscópica foi de etiologia não varicosa (73%)
e predomínio de úlcera bulbar (53%). O tratamento clínico predominou sendo
realizado em 58 % dos pacientes. Encontramos taxa de 2 óbitos em 35 pacientes.
CONCLUSÃO: Concluímos que o perfil epidemiológico de nosso hospital segue de
forma geral a literatura vigente, e consideramos de grande importância a utilização de
escalas de estratificação de choque na prática clínica
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Resumo:
Introdução: As hérnias intra-abdominais podem se desenvolver a partir de
anormalidades embriológicas, mesocólica, mesentérica, forame de Winslow,
supravesicais ou através de falhas mesentéricas, na sua forma adquirida. Sua
apresentação clínica mais comum é a obstrução intestinal e o diagnóstico é difícil,
principalmente, quando o paciente não apresenta cirurgias prévias. Nessas situações, a
TC contrastada de abdome pode ser de grande auxílio. Desta forma, qualquer suspeita
desta patologia deve ser abordada cirurgicamente. Caso Clínico: Paciente masculino,
32 anos, com queixa de dor abdominal súbita, de forte intensidade, no epigástrio,
associada à persistência de dor em cólica e parada de eliminação de gazes e fezes.
Apresentava abdome distendido, doloroso difusamente à palpação, sem sinal de
irritação peritoneal. A radiografia de tórax não apresentava pneumoperitônio e as de
abdome apenas níveis hidro-aéreos. O hemograma e os níveis de amilase e lípase eram
normais. A Tomografia Abdominal evidenciou ar em retroperitônio e ausência de
progressão de contraste além do intestino delgado. Optado pela realização de
laporotomia exploradora. No intraoperatório identificou-se hérnia interna com o
seguinte trajeto, pré-cólica e retro-gástrica, herniando pela pequena curvatura. A alça
de intestino delgado apresentava sinais de isquemia e para tanto, foi realizado
enterectomia, com entero-entero anastomose e fechamento de anel herniário.
Discussão: Após realização de revisão de literatura, não foi encontrado nenhuma
referência de hérnias internas na localização encontrada no caso relatado, e sua
nomenclatura é desconhecida. Conclui-se que provavelmente decorra de erro
embrionário, mas não encontramos alteração intra-abdominal que justificasse o
quadro. Ressalta-se que a presença de ar em retroperitônio, mesmo com uma
apresentação clínica obscura, é indicação precisa de laparotomia exploradora.
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Resumo:
INTRODUÇÃO O rastreamento para prevenção do carcinoma colorretal (CCR) é
recomendado para todos com idade ≥ 50 anos, independente dos sintomas ou de
história familiar, devido a sua alta incidência. A colonoscopia está indicada para tal,
pois, está relatada que a detecção e a remoção dos pólipos adenomatosos reduziu em
66 a 90% a incidência do CCR, bem como a mortalidade por essa doença maligna. Os
adenomas são comumente encontrados e seus portadores têm risco aumentado para
CCR, sendo menor para os de padrão tubular e maior naqueles com componente
viloso. Dentre os fatores de risco, a história familiar é o mais importante, classificando
o paciente como de alto risco. Os de médio risco são aqueles acima de 50 anos, sem
historia de adenoma, CCR ou historia familiar para CCR. OBJETIVO O objetivo desse
estudo foi avaliar a incidência de adenomas no rastreamento com colonoscopia de
pacientes com médio e alto risco para CCR METODO Analisamos retrospectivamente
242 colonoscopias realizadas, entre Janeiro 2010 e Junho 2012, em pacientes
assintomáticos com mais de 50 anos de idade, divididos em dois grupos, com (grupo 1)
e sem historia familiar de CCR (grupo 2). .RESULTADOS Encontramos 19,5% de lesões
polipoides nas 113 colonoscopias do grupo 1. Os achados mais comuns foram 31,8%
de adenomas tubulares com atipias de baixo grau, 9,1% de adenomas túbulo-vilosos
com atipias moderadas e 27,3% pólipos hiperplásicos. Nas 129 colonoscopias
realizadas no grupo 2, observamos 10,1% de lesões polipoides, sendo o adenoma
tubular com atipias de baixo o grau o mais frequente, com 53,8%. A análise estatística
não mostrou diferença significante (p = 0,059) Não diagnosticamos lesão maligna nos
grupos estudados. CONCLUSÃO A avaliação dos nossos resultados revelou a
importância do rastreamento para identificar e remover as lesões pré-neoplásicas para
o CCR e mostrou tendência a maior número de adenomas naqueles com história
familiar de CCR.
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Resumo:
Introdução: A intubação orotraqueal (IOT) é um procedimento potencialmente
salvador de vidas. Sua principal indicação é em situações nas quais haja prejuízo na
permeabilidade das vias aéreas. A intubação prolongada pode causar lesões em função
da presença da cânula na via aérea, com lesões ulcerativas da mucosa laríngea, e
também do balonete insuflado, através de lesões isquêmicas na mucosa traqueal.
Recentes estudos mostraram benefícios significativos da traqueostomia precoce na
melhora dos resultados clínicos, reduzindo a duração da ventilação mecânica e o
número de internações na UTI. No entanto, restam muitas dúvidas a respeito de qual
seria a definição de traqueostomia precoce - se consiste naquela realizada com 2, 7 ou
10 dias de ventilação mecânica – e acerca de para quais pacientes essa técnica seria
mais benéfica. Objetivo: Avaliar os resultados da implantação de um protocolo para
intubação orotraqueal prolongada em nosso serviço, que ocorreu em 2010.Resultados:
Em 2010, antes da implantação do protocolo, foram seguidos 33 pacientes, sendo que
29 (88%) eram homens e 4 (12%) mulheres. Quanto ao tempo de intubação 10 (30%)
foram extubados antes do 5° dia. Do restante, 21 (64%) seguiram intubados e 2 (6%)
faleceram no 5° dia de internação. Dos pacientes intubados por mais de 5 dias, 10
(48%) morreram e 11 (52%) receberam alta. Em nenhum desses pacientes foi realizada
a traqueostomia precoce, antes dos 5-7 dias e em apenas 3 (14%) pacientes foi
realizada a traqueostomia tardia. Dos 67 pacientes seguidos após implantação do
protocolo, 39 eram homens (58%) e 28 eram mulheres (42%). Desses, 25 evoluíram a
óbito (37%) e 11 não tiveram os dados necessários nos prontuários médicos (16%). A
idade média da população estudada foi de 52 anos. Quanto ao tempo de intubação: 26
(46%) foram extubados antes do 5° dia. Do restante, 28 (50%) seguiram intubados e 2
(4%) faleceram no 5° dia de internação. Dos pacientes intubados por mais de 5 dias, 8
(29%) morreram e 20 (71%) receberam alta. Em 8 (29%) desses pacientes foi realizada
a traqueostomia precoce (em até 7 dias) e em 6 (21%) pacientes foi realizada a
traqueostomia tardia.Conclusão: A implantação do protocolo melhorou a indicação da
traqueostomia e o procedimento contribuiu para a redução da mortalidade nesse
grupo de pacientes. O acompanhamento tardio desses pacientes poderá comprovar
também melhora da morbidade, assim como a manutenção do protocolo poderá
acarretar aumento das indicações da traqueostomia.
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Resumo:
Colecistopatia litiásica é a indicação mais comum de cirurgia abdominal nos EUA. A
prevalência de colelitíase aumenta com a idade em quase todas as populações e em
ambos os sexos, com prevalência relatada de colelitíase entre as pessoas mais idosas
de 20-30%, alcançando 80% para paciente institucionalizados com mais de 90 anos.
Estimativas do censo sugere que a porcentagem de pessoas idosas nos EUA vai
aumentar de 12,8% em 1995 a 16,5% nos próximos 25 anos. Apesar de compreender
apenas 1/8 da população, os idosos correspondem a 1/3 dos pacientes cirúrgicos.
Vários estudos têm indicado que a colecistopatia litiásica nos pacientes idosos
apresenta um risco mais elevado para colecistite aguda, doença da via biliar, aumento
de mortalidade e maior tempo de internação hospitalar quando comparado com
pacientes mais jovens. A maioria dos estudos considera como paciente idoso
indivíduos entre 65-70 anos, contudo a população com maior risco de resultados
cirúrgicos adversos são os extremamente idosos, acima de 80 anos. Até 30% dos
pacientes idosos não são submetidos a nenhuma intervenção terapêutica, e muitos
cirurgiões tendem a ser mais conservadores ao lidar com esses pacientes. A adesão às
recomendações atuais para o manejo dos pacientes com pancreatite aguda biliar é
mais baixa nos pacientes idosos, e um estudo recente sugere que mais de 40% dos
pacientes geriátricos que foram submetidos à colecistectomia teriam se beneficiado da
terapia definitiva precoce. Além disso, alguns estudos recentes demonstraram a idade
como sendo preditor de mudanças funcionais, mas não de complicações. A proposta
desse estudo foi avaliar os resultados de colecistectomias laparoscópicas eletivas em
octagenários, com especial interesse em pacientes que se apresentaram inicialmente
com doença litiásica complicada e pancreatite, que foram submetidos à cirurgia na
mesma internação.
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Resumo:
O câncer de mama é o tumor maligno mais frequente entre as mulheres e metástases
para o estômago são raras. A disseminação gástrica pode ocorrer muitos anos depois
do tratamento inicial do câncer de mama, dificultando diferenciar de câncer gástrico
primário. Objetivos: Estudo retrospectivo de 12 mulheres com tumor de mama e
metástase gástrica confirmados por biópsia e imunohistoquímica. Método: Foram
analisados os prontuários médicos obtendo-se: idade, tipo histológico, intervalo de
tempo entre o diagnóstico inicial e o surgimento da metástase, sobrevida e
tratamento. Resultados: A idade média foi de 71,3 anos (40-86). Dez pacientes já
tinham sido submetidas à mastectomia previamente e duas pacientes tiveram
diagnóstico de neoplasia de mama no mesmo momento do diagnóstico da metástase
no estômago. Em média o diagnóstico da metástase gástrica foi feito sete anos após o
diagnóstico da lesão primaria (0 - 13 anos). Nove das pacientes apresentavam
metástases em outros órgãos além do estômago, sendo os ossos os locais mais
acometidos. Oito pacientes foram tratadas com quimioterapia e as outras quatro
foram submetidas à gastrectomia (gastrectomia total 3 e subtotal 1). Apenas duas
pacientes ainda estão vivas e a sobrevida média é de 1.8 anos. Conclusão: A
diferenciação entre o câncer gástrico primário e o câncer metastático da mama é
essencial para o planejamento terapêutica. É importante que clínicos e cirurgiões
fiquem atentos quanto à possibilidade de origem mamária nos casos de câncer
gástrico que ocorrem em mulheres, até mesmo em pacientes sem história prévia de
carcinoma de mama. A presença de metástases em outros órgãos concomitantemente
é frequente e o prognóstico é pobre independentemente do tratamento ser cirúrgico
ou com quimioterapia sistêmica.
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Resumo:
Introdução: O adenocarcinoma gástrico é neoplasia frequente no Brasil, e o estadio
avançado permanece como a forma mais comum de sua apresentação,
impossibilitando a aboradagem curativa. As opções para o tratamento paliativo devem
ser consideradas caso a caso e variam desde as técnicas de resseção até as técnicas de
derivação. Objetivo: O presente estudo visa verificar se com a melhora das
terapêuticas observadas nos últimos 20 anos na abordagem paliativa do câncer
gástrico houve melhora nas taxas de mortalidade. Métodos: Foram comparadas as
taxas de mortalidade das opções paliativas (gastrectomias, derivações ou simples
laparotomias) de duas casuísticas obtidas pelo mesmo serviço: a primeira, realizada há
duas décadas, com 274 pacientes submetidos a procedimentos paliativos; a segunda,
realizada na última década, com 360 pacientes paliativos submetidos a procedimentos
cirúrgicos. Resultados: Comparando-se as duas casuísticas, temos: a mortalidade não
foi significativamente diferente nas duas (9,49% há 20 anos versus 6,94% - p=0,2517).
A mortalidade nas ressecções também não foi diferente (6,83% versus 11,67% p=0,1653). Já a mortalidade nas derivações foi menor no segundo período (11,63%
versus 3,85% - p=0,0290). Conclusão: Pode-se observar da comparação das duas
casuísticas o fato de que apesar de passados mais de 20 anos e apesar da introdução
de novos medicamentos e tecnologias de suporte na prática clínica, a mortalidade dos
vários procedimentos paliativos realizados mantem-se elevada, muito provavelmente
devido às más condições clínicas e nutricionais dos pacientes além do estádio
avançado da doença. Uma vez que a tratamento convencional (laparotomia) apresenta
altas taxas de complicações pós operatórias e de mortalidade é natural que se busque
oferecer a esta parcela de pacientes um tratamento minimamente invasivo
representado pela videocirurgia com o objetivo de se obter a pretendida paliação dos
sintomas com menores taxas de complicações e mortalidade
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Resumo:
Com o objetivo de evitar a morbidade e mortalidade associadas às operações de
ressecção radical do adenocarcinoma do reto distal, o número de ressecções locais
realizadas com intenção radical vem crescendo nos Estados Unidos e possivelmente
também em nosso meio. A técnica da microcirurgia endoscópica transanal (TEM) foi
desenvolvida por Ferhard Buess em 1984. Na medida em que representa abordagem
tecnicamente superior à da ressecção transanal convencional, vem sendo
preferencialmente empregada para o manejo de lesões retais benignas,
superficialmente malignas e também de lesões residuais pós quimio e radioterapia
neoadjuvantes, quando as ressecções em peça única e com margem de segurança
adequada são fundamentais ao sucesso do tratamento. No entanto, a aquisição do
equipamento e o treinamento em uma plataforma especializada demandam
investimento e estão portanto associadas a custo. Além disso, a técnica empregada
para a execução da TEM é laboriosa. As habilidades cirúrgicas e os princípios técnicos
necessários à realização das operações abdominais por vídeo empregando acesso
único por meio de portais permentes ou descartáveis são semelhantes aos da TEM. No
entanto, é possível que o emprego de TEM com o auxílio de instrumental
videocirúrgico convencional e portal único descartável possam estar associados a
menor curva de aprendizado e menor custo. No presente vídeo, demontra-se a
ressecção feita com sucesso de adenoma do reto médio inadequado a tratamento
trabscolonoscópico por meio de abordagem microcirúrgica endoscópica transanal
empregando portal único descartável e instrumental convencional de videocirurgia.
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Resumo:
Introdução: Embora muito já tenha sido relatado em relação aos resultados nos
primeiros anos das cirurgias bariátricas, a literatura ainda é pobre quando buscamos
dados referentes aos resultados das operações em indivíduos submetidos a tais
procedimentos há mais de cinco anos. Desde 1998, a derivação gástrica com Y de Roux
e anel de contenção por via laparotômica segundo a padronização de Capella, tem sido
a opção terapêutica para tratamento de obesos mórbidos (OM) no Conjunto
Hospitalar do Mandaqui (CHM), com rigorosa observação dos critérios de indicação da
NIH. O objetivo deste trabalho é avaliar o resultado da cirurgia de Capella em
pacientes operados há mais de 5 anos.Métodos: Realizamos em 2011, reavaliação de
107 pacientes (24% follow-up) submetidos a cirurgia de Capella no CHM entre 1998 e
2005, através da revisão dos prontuários, entrevistas, medidas antropométricas e
aplicação de questionário de qualidade de vida. Nesta amostra, 88% dos pacientes
eram mulheres, e a média de idade de 48 anos. Os resultados foram analisados
levando em consideração o ano de pós operatório em que cada paciente se
encontrava.Resultados: Observamos valores de Peso e IMC maiores a partir do sétimo
ano de pós operatório que se refletiu em Perdas de Excesso de Peso% inferiores a 60%
para estes grupos de pacientes. Quando aplicamos a metodologia do BAROS para
quantificarmos os resultados do procedimento, evidenciamos nos grupos de pacientes
com cinco, seis e sete anos de pós operatório, que mais de 90% dos pacientes se
enquadravam nas categorias BOM, MUITO BOM ou EXCELENTE, enquanto nos grupos
de indivíduos com oito ou mais anos de operados menos de 70% se enquadravam
nestas categorias.Conclusão: Observamos diminuição dos bons resultados iniciais da
cirurgia de Capella no seguimento a longo prazo dos pacientes.
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Resumo:
Introdução Os tumores estromais gastrointestinais (GISTs) são as neoplasias
mesenquimais mais comuns do trato gastrointestinal. Objetivo Verificar os resultados
do tratamento cirúrgico do GIST. Método Foram analisados 40 portadores de GIST
(média de idades de 64,8 anos, 29 (72,5%) do sexo masculino) atendidos no Serviço e
seguidos prospectivamente. O tumor estava localizado no estômago em 22 (55%), no
esôfago, em 10 (25%), no intestino delgado, em 6 (15%), e no cólon, em 2 (5%). Apenas
4 (10%) eram de pequeno risco, contra 30 (75%), de risco intermediário, e 6 (15%), de
risco elevado. O tamanho do tumor atingiu 4,8cm (3.5-10), em média. A tomografia
computadorizada evidenciou metástases em 7 (17,5%) casos. Todos os pacientes
foram operados e receberam imatinibe no pós-operatório. O procedimento cirúrgico
incluiu ressecção do tumor e linfadenectomia regional. Ao estudo anatomopatológico,
gânglios linfáticos comprometidos foram observados em 70% dos casos. Foi realizada
ressecção incompleta em 4 (10%) doentes. Todos apresentavam metástases à
distância e implantes pleurais e/ou peritoneais, sendo analisados separadamente.
Resultados Não houve mortalidade operatória; nos doentes em que a ressecção foi
completa, a taxa atuarial de sobrevida de cinco anos alcançou 68%. As recidivas da
doença ocorreram à distância do seu local original, envolvendo peritônio, pleura,
fígado, pulmões e/ou ossos. Os que tiveram ressecção incompleta não chegaram aos
cinco anos de sobrevida. Conclusões A ressecção R0 do GIST possibilita sobrevida livre
da doença. A recidiva loco regional, citada em vários relatos de literatura,
possivelmente se deva a comprometimento metastático de gânglios linfáticos
peritumorais não ressecados. Extensos estudos protocolados são aguardados para
reduzir os índices de recidiva pós-operatória e aumentar a sobrevida dos portadores
de GIST.
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Resumo:
Resultados inicias do reparo da hérnia inguinal primaria utilizando PerFix - Bard
Correção de hérnia inguinal é um dos procedimentos cirúrgicos mais comuns
realizados. Evidências de vários estudos anteriores sugerem que correção de hérnia
inguinal primária tem uma alta taxa de recorrência de 10-15%.. Per-fix têm sido usados
nos EUA por mais de uma década, com excelentes resultados. Este estudo foi uma
série de 30 casos consecutivos. O objetivo foi avaliar os resultados precoces para
técnica de utilizacao do PerFix na reparação de hérnias inguinais primarias PACIENTES
E MÉTODOS: Em um período de 2 meses , todos os pacientes com hérnia inguinal
primaria foram recrutados para o estudo. Os resultados precoces foram avaliados por
questionário e revisão ambulatorial pessoal inicialmente em 3 semanas, depois em 3
meses. 30 pacientes consecutivos com hérnias inguinais foram submetidos ao reparo
com PerFix – Bard, com idade média foi de 54 anos (95% CI, 46-61). Dor na virilha, que
foi o principal sintoma de apresentação, ficou aliviada em 96% dos pacientes, 79%
retornaram ao trabalhos anteriores dentro de 2 semanas (IC 95%, 0,71-0,87). Todos os
pacientes aposentados retornaram as atividades normais de vida dentro de 2 dias. Dor
pós-operatória foi mínima; 28 pacientes não necessitaram qualquer analgesia pósoperatória.Durante o acompanhamento nao houve recidiva. CONCLUSÕES: Reparação
com PerFix , como resultados precoces, está associada com baixa dor pós-operatória,
rápida recuperação e retorno ao trabalho. Um acompanhamento mais longo será
necessária para avaliar a taxa de recorrência , e outras complicações tardias.
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Resumo:
Análise retrospectiva dos casos de sarcoma de partes moles em adultos admitidos no
Hospital do Câncer - UOPECCAN entre 2004 e 2008. Foram estudados dados
demográfios, características anátomo-patológicas (tamanho, tipo histológico,
localização, grau histológico e estadio), tratamentos realizados (operações com
margens cirúrgicas, quimioterapia e radioterapia), e taxas de recorrência local,
recorrência à distância e sobrevida. Análise descritiva, curvas de Kaplan-Meier e
logrank test foram utilizados. Foram registrados 79 pacientes com diagnóstico de
sarcomas de partes moles entre janeiro de 2004 a dezembro de 2008. A média de
idade foi de 42,3 anos. Os tipos histológicos mais freqüentes foram o leiomiossarcoma
(17,7%), lipossarcoma (15,2%) e rabdomiossarcoma (13,9%). O tamanho mediano foi
de 11,4 cm (1-50 cm) com 44,3% das lesões em extremidades. A distribuição nos
estádios I, II, III e IV (TNM) foi de 36,7%, 13,9%, 43% e 6,3 %, respectivamente. As
margens cirúrgicas foram livres em 78,5% dos pacientes. Radioterapia e quimioterapia
foram indicadas em 46,8 % e 54,4% dos casos, respectivamente. As recorrências locais
e distantes ocorreram em 22,8% e 21,5% dos pacientes com sobrevida global em 5
anos foi 45,04 %. Os resultados obtidos demonstram que uma grande proporção de
pacientes portadores de sarcomas de partes moles admitidos no Hospital do CâncerUOPECCAN são portadores de lesões avançadas de alto grau, com maior incidência nas
extremidades, e apresentam evolução adversa, com altas taxas de recorrência local e à
distância e conseqüente baixa sobrevida
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Resumo:
Introdução: As várias técnicas empregadas para o fechamento do coto brônquico após
as ressecções pulmonares mostram que continua a haver controvérsia com relação a
este tempo crucial destas operações. Atualmente se discute a superioridade da sutura
mecânica, fundamental quando se realiza a cirurgia endoscópica, mas em algumas
situações a sutura manual e suas opções são necessárias. Objetivo: Comparar
experimentalmente duas técnicas clássicas descritas para a sutura manual do coto
brônquico. Método: Foram empregadas vísceras de suínos com a traquéia e os
pulmões isolados. Foram dissecados 30 brônquios, divididos em três grupos de 10
cada, com 3, 5 e 7 mm respectivamente, para comparar as duas técnicas de sutura
manuais. Em 5 brônquios de cada grupo foi realizada a sutura com pontos simples
separados e em 5 o ponto descrito por Ramirez Gama modificado. Terminadas as
suturas, a via respiratória foi testada com ventilação empregando ar comprimido,
através de cânula traqueal acoplada à traquéia e conectada a dispositivo composto por
respirador a pressão e manômetro aneróide. Os pontos foram submetidos a uma
pressão endotraqueal de 20 mmHg e testados externamente com água para avaliar
sua efetividade, confirmada pela ausência de extravasamento de ar. Conclusão: Este
estudo experimental que comparou duas táticas clássicas empregadas para o
fechamento com suturas manuais dos cotos brônquicos, mostrou que os pontos de
Ramirez Gama foram mais efetivos em brônquios de 3, 5 e 7 mm, não havendo
extravasamento de ar mesmo após submetê-los a uma pressão endotraqueal de 20
mmHg. Os pontos simples separados foram menos efetivos, havendo extravasamento
em 6 dos 15 brônquios testados, principalmente nos ângulos das suturas.
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Resumo:
A hérnia umbilical tem uma incidência de 20% na população adulta.10 % são
congênitas e 90% são adquiridas e aparecem mais freqüentemente entre 35 e 50 anos
Mulheres são de 3-5 vezes mais acometidas que os homens. São mais comuns em
pessoas obesas, multiparas, e cirroticos com ascite.47% das hérnias umbilicais estão
entre 1-3 cm de diâmetro e 33% são maiores que 3 cm. O tratamento cirúrgico
convencional com reparo com suturas, apresenta- se com recidiva gradativo de acordo
com o tamanho do orifício herniado, chegando até 54-% onde o orifício é maior que 4
cm O objetivo deste trabalho é demonstrar a eficácia de utilização das telas PVP (
proceed ventral patch) na correção das hérnias umbilicais. Foram submetidos a este
procedimento 35 pacientes, que variaram entre 25 a 62 anos. Todos os pacientes eram
virgens de tratamento e apresentavam orifícios herniarios entre 1- 5 cm. Foram
excluídos do rol de pacientes, aquele que apresentavam co morbidades sem
tratamento prévio ( DPOC, prostaticos descompensados, gestantes ).Todos foram
submetidos a anestesia raquidiana, tendo alta hospitalar no mesmo dia.Foram
utilizadas telas PVP S e PVP M, de acordo com o tamanho dos orifícios. O tempo
operatório variou entre 10- 20 minutos e utilizamos cefalotina na indução de todos os
pacientes. O retorno posoperatorio se deu 10 dias após o procedimento cirúrgico e
follow up de 9 meses. Como principais complicações tivemos Seroma em 6 pacientes ,
o qual tivemos que puncionar somente dois; dolorimento discreto ( 8 pacientes score
3) e recidiva herniaria em dois pacientes ( esforços demasiados no pôs op imediato,
sendo uma queda ) Verificamos que todos os pacientes ficaram satisfeitos com o
método,sendo considerado um método eficaz com baixo índice de complicações
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Resumo:
Sangramentos em varizes gastroesofágicas podem levar à morte em até 80% dos
casos. Indicações estabelecidas para a passagem de TIPS incluem sangramentos
varicosos agudos e não controlados, prevenção secundária de sangramento de varizes
esofágicas e gástricas e ascite refratária a tratamento. No período entre 2007 e 2010,
realizamos 17 TIPS, sendo que 7 devido à hemorragia digestiva alta (HDA), sendo estes
os pacientes avaliados neste estudo. A média de idade foi de 63,28 anos. A etiologia
mais frequente da hepatopatia foi a Hepatite C encontrada em 3 (42,85%) casos. Todos
pacientes submetidos à cirurgia para colocação de TIPS haviam recebido tratamento
prévio durante a endoscopia digestiva alta (EDA), de forma que todos os 7 foram
submetidos à escleroterapia com ethamolin. Destes, 2 (28,5%) passaram
adicionalmente por um procedimento de ligadura elástica e 1 (14,25%) dos pacientes
recebeu injeção de ethamolin durante o segundo procedimento endoscópico. Os
outros 4 pacientes foram submetidos a nova EDA, porém não foi possível a realização
de terapêutica endoscópica nestes casos. Devido ao insucesso foram submetidos ao
TIPS. Apenas 1 paciente não apresentava a veia porta pérvia devido a trombose na veia
porta. Neste caso, foi realizada a dilatação local da veia com balão ATB advance para
que então se pudesse dar prosseguimento à cirurgia. Em 6 pacientes (85,75%) o acesso
foi feito através do ramo direito da veia porta e em 1 paciente o acesso foi ramo
esquerdo da veia porta. O tipo de stent utilizado foi o Zilverstent. O Child-Pugh de
entrada dos pacientes analisados variou entre A e C, tendo predominado o B. No dia
da colocação do TIPS o Child-Pugh variava entre os valores 6A e 12C. O sucesso técnico
foi obtido em todos os casos (100%). As principais complicações imediatas à colocação
do TIPS foram: aparecimento de encefalopatia hepática (EH) em 3 (42,85%) casos,
piora do quadro de EH em 2 (28,5%) casos, recidivas de sangramento ocorreram em 3
(42,85%) casos. Dois pacientes (28,6%) morreram na mesma internação por
insuficiência hepática. A melhoria do tratamento clínico endoscópico tem diminuído o
número de pacientes candidatos a TIPS, associado à dificuldade de realização deste
procedimento no ambiente SUS, tem feito que um pequeno número de pacientes seja
elegível ao procedimento e apesar de ser factível em todos os casos o número de
complicações imediatas foi elevado, com uma mortalidade elevada que sem duvida
reflete a gravidade destes doentes.
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Resumo:
O tratamento cirúrgico das metástases vem sofrendo uma verdadeira evolução desde
que foi proposto pela primeira vez em 1882. Hoje há evidências que a
metastasectomia pulmonar pode ser indicada em casos de metástases pulmonares
sincrônicas com hepáticas. Mostramos uma retrospectiva de 17 casos de nódulos
pulmonares, com quatro casos de metástase hepáticos sincrônicos. Foram analisados
17 casos (homens, idade media 59) provenientes de um grupo de pacientes com
diagnóstico de adenocarcinoma colo retal (ACCR) sendo a maioria submetida à
retossigmoidectomia ou hemicolectomia esquerda somada à quimioterapia adjuvante.
Investigou-se também 11 possíveis metástases hepáticas sendo confirmado quatro
como secundários a ACCR. O intervalo livre da doença primaria até a cirurgia hepática
vario de 145 a 1036 dias e para cirurgia torácica entre 70 e 1096.A análise do CEA préoperatório estava elevada em 13 casos e normal nos demais, no entanto o seguimento
com esse exame não foi registrado de forma consistente, perdendo a validade para
analise. Doze dos pacientes permanecem em acompanhamento ambulatorial, três
pacientes foram a óbito. Três pacientes apresentaram recidiva da doença pulmonar e
em um deles foi observada lesão cerebral, estando fora de possibilidade de novo
tratamento cirúrgico. Todos foram submetidos a novo esquema de quimioterapia após
a ressecção dos nódulos pulmonares. A ressecção de metástases trata-se de um
procedimento seguro e que deve ser indicado mesmo com a existência de metástases
hepáticas ou mesmo no caso de haver recorrência pulmonar. Estudos mostram que
CEA elevado e envolvimento de linfonodos hilares e mediastinais são fatores de pior
prognóstico, entretanto mais estudos são necessários para estabelecer o verdadeiro
valor da metastasectomia pulmonar nos casos de adenocarcinoma de colón com
metástase hepática. Ainda há muito a ser esclarecido sobre a indicação cirúrgica e
fatores prognósticos na metastasectomia combinada hepática e pulmonar, mas é uma
técnica que se mostra segura com pouca mortalidade peri-operatória (0 a 2,5%) e tem
demonstrado resultados superiores ao tratamento clínico isolado.
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Resumo:
Introdução: Ascite pancreática é definida como ascite exsudativa causada por doença
pancreática não-maligna, tendo como características laboratoriais diagnósticas
elevadas concentrações de amilase, geralmente > 1.000 UI/L e de proteína > 3,0 g/dl
no líquido ascítico. Decorre da comunicação entre o ducto pancreático e a cavidade
abdominal. Embora não se conheça a incidência exata de ascite pancreática, esta
parece ser bastante infrequente. A abordagem terapêutica tem em vista a diminuição
da secreção pancreática. Isto pode ser alcançado através da eliminação da alimentação
entérica e do uso de análogos da somatostatina, como o ocreotide. As paracenteses de
repetição poderão também ser úteis, sendo que 50 a 60% dos doentes respondem ao
fim de cerca duas ou três semanas. Se a ascite pancreática for recorrente ou
persistente está indicado o tratamento endoscópico, que consiste em esfíncterectomia
com ou sem colocação de stent no canal pancreático, ou tratamento cirúrgico. Relato
dos casos: Tratou-se de três pacientes com pancreatite aguda grave, com líquido livre
na cavidade que, pelos critérios acima foram confirmados com ascite pancreática. Nos
três casos, a causa da pancreatite não foi coincidente, um caso era de causa biliar,
outro por alcoolismo e a ultimo por hipertrigliceridemia. Em ambos os casos, os
pacientes foram tratados com somatostatina endovenosa, em bomba de infusão e
foram submetidos a paracentese sempre que apresentam desconforto respiratório.
Diariamente era medida a circunferência abdominal para observarmos a resposta
terapêutica. Os três tiveram boa evolução clínica e não necessitaram de tratamento
endoscópico ou cirúrgico. Discussão: o tratamento clínico da ascite pancreática é
factível e seguro, mas necessita de cuidados intensivos e da certeza de que
procedimentos cirúrgicos nesses doentes acarretariam aumento significativo de sua
morbimortalidade.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: Diversos estudos recomendam o tratamento não operatório para
pacientes com trauma abdominal contuso que estejam hemodinamicamente estáveis,
sendo a Tomografia Computadorizada (TC) o melhor método para o diagnóstico e
acompanhamento das lesões e para definir a conduta não operatória nas lesões de
vísceras sólidas. OBJETIVOS: Avaliar os pacientes da URE – CHS com trauma abdominal
contuso, identificar os candidatos ao tratamento não operatório (TNO) ou laparotomia
diagnóstica (LD) e acompanhar a evolução dos pacientes. METODOLOGIA:.comparouse o tratamento não operatório do trauma abdominal contuso com o tratamento
cirúrgico em maiores de 18 anos, estáveis após o atendimento inicial e submetidos à
TC, de 08/2011 a 07/2012. RESULTADOS: Foram analisados 51 pacientes: 43 (84%) do
sexo masculino e 8 (16%) do sexo feminino. Desses, 21 (41%) apresentaram algum tipo
de lesão abdominal identificada na TC. Em 18 (86%), foi possível identificar os órgãos
lesados. Dos 21 pacientes com lesão abdominal, 9 (43%) foram submetidos à TNO e
destes, 1 (11%) foi submetido posteriormente à LD, por instabilidade hemodinâmica
no acompanhamento clínico e não houve óbito nesse grupo. Os outros 12 (57%)
pacientes foram encaminhados para LD: 4 (34%) desses pacientes por resposta
transitória à reposição volêmica, 3 (25%) pela presença de líquido livre no abdome,
sem lesão de vísceras sólidas, 1 (8%) por lesão diafragmática, 3 (25%) por
inobservância do protocolo e 1 (8%) por falha de interpretação da TC, que era normal.
Houve 1 (8%) óbito nesse grupo de doentes. CONCLUSÕES: Concluímos que a
tomografia computadorizada é o exame de escolha para os pacientes com trauma
abdominal fechado e hemodinamicamente estáveis depois do atendimento inicial e
que o tratamento não operatório é seguro e apresenta baixas taxas de conversão em
laparotomia.

Código:20875
Título:TRATAMENTO NÃO-OPERATÓRIO DE LESÕES ESPLÊNICAS CONTUSAS GRAU IV:
SEGURO PARA PACIENTES ADMITIDOS COM ESTABILIDADE HEMODINÂMICA
Modalidade: Tema livre
Autores: Thaís Marconi Fernandez; Thiago Messias Zago; Maurício Godinho; Bruno Monteiro
Tavares Pereira; Gustavo Pereira Fraga; Luis Alberto Magna;

Resumo:
Introdução: Apesar de o tratamento não-operatório ter se tornado o tratamento de
escolha para traumatismos esplênicos contusos de baixo grau (I, II e III), ele ainda
permanece controverso para lesões de alto grau (IV e V). Objetivo: Demonstrar a
experiência de um hospital universitário no tratamento não-operatório de lesões
esplênicas fechadas grau IV de acordo com a classificação da Associação Americana de
Cirurgia do Trauma. Métodos: Estudo retrospectivo baseado em um registro de trauma
de um hospital universitário. Todos os pacientes no período de 1990 a 2010 com lesão
esplênica contusa grau IV foram incluídos no estudo. Um protocolo definido para a
seleção de pacientes para o tratamento não-operatório foi aplicado. Resultados:
Noventa e quatro pacientes com lesão esplênica contusa grau IV foram admitidos
neste período. Vinte e seis (27,6%) apresentaram os critérios para o tratamento nãooperatório. A média de Pressão Arterial Sistólica na admissão foi de 113,07 ± 22,22
mmHg, RTS = 7,66 ± 0,49 e ISS = 18,34 ± 3,90. Dez pacientes (38,5%) necessitaram de
transfusão sanguínea, com uma média de 1,92 ± 1,77 concentrado de hemácias por
paciente. Lesões abdominais associadas estavam presentes em dois pacientes (7,7%).
O tratamento não-operatório falhou em dois pacientes (7,7%), operados devido à
piora da dor abdominal e choque hipovolêmico. Nenhum paciente desenvolveu
complicações relativas ao baço. Complicações gerais não relacionadas ao baço
ocorreram em dois pacientes (7,7%). Nenhum dos pacientes evoluiu a óbito. A média
de dias de internação foi de 7,12 ± 1,98 dias. Conclusão: o tratamento não-operatório
de lesões esplênicas no trauma abdominal fechado é seguro para pacientes admitidos
com estabilidade hemodinâmica.

Código:20676
Título:TRATAMENTO VIDEOLAPAROSCÓPICO ELETIVO E TAXA DE CONVERSÃO EM SERVIÇO
DE RESIDÊNCIA MEDICA DE CIRURGIA
Modalidade: Tema livre
Autores: Mário Luiz Quintas; Ivan Vinicius Andrade Galindo; Hilton Monteiro da Rocha Neto;
Marina Mauad Bastos; Francisco Van de Sande Lee; Larissa Gutierres;

Resumo:
OBJETIVO: Cerca de 9% da população brasileira apresenta colecistopatia e essa
incidência tende a aumentar com a idade. Estudo tende avaliar taxa de conversão do
tratamento videolaparoscópico feito por residentes do segundo ano em cirurgia.
MÉTODOS: Estudo prospectivo através de protocolo, incluídos 234 pacientes no
período de out/11 a jun/12, excluídos ASA III e IV, cirurgia prévia em abdome superior,
colecistite aguda, avaliando-se idade, sexo, tempo cirúrgico total e taxa de conversão
para via convencional. RESULTADOS: Todos foram previamente selecionados através
de seguimento ambulatorial, história clínica, exames laboratoriais e US. As cirurgias
foram feitas pelos R2 supervisionadas em campo pelo assistente do "staff". Houve
prevalência do sexo feminino (71,05%), média de idade 47,8 anos com tempo médio
total anestésico de 137,4 min. Foram convertidas para via convencional, aberta,
através de incisão subcostal 8 (3,41%) pacientes, sem óbitos no estudo. CONCLUSÃO:
O uso da laparoscopia é seguro com resultados satisfatórios dependendo dos critérios
de escolha do melhor acesso tornando-se procedimento seguro com resultados
satisfatórios.
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Resumo:
Análise retrospeciva dos casos de tumores malignos das vias biliares registrados no
RHC do Hospital de Câncer (Cascavel-Paraná) e Hospital Universitário do Oeste do
Paraná no período de janeiro de 2004 a março de 2007 com coleta dos dados em
protocolo direcionado contendo informações de caráter demográfico, diagnóstico,
histopatológico, estadiamento (TNM-AJCC), informações cirúrgicas e de segmento dos
pacientes. Processamento dos dados com auxílio do software SPSS 8.0. Do total de
pacientes 41,7% (15) eram do sexo masculino e 58,3% (21) do sexo feminino com
idade média de 65,89 anos. Na apresentação clínica inicial 69,4% dos pacientes
apresentavam icterícia e 38,9% já revelavam doença metastática (M1). De acordo com
a localização do tumor primário: 56% se encontravam na vesícula biliar, 28% nos
ductos extra hepáticos proximais, 8% ductos extra hepáticos distais e 8% nos ductos
intra hepáticos. Figura1. Do total de pacientes 55,6% foram submetidos a alguma
intervenção cirúrgica (curativa ou paliativa). A sobrevida média dos pacientes
submetidos à apenas tratamento suportivo foi de 1,88 meses e dos paliados com
derivação biliar foi de 2,92 meses. A taxa de ressecabilidade foi de 22,2% e a sobrevida
global em 12 meses dos pacientes submetidos à ressecção R0 (n=8) foi de 62,5%.
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Resumo:
Objetivo: Este estudo tem como objetivos analisar o perfil dos pacientes com quadro
de úlcera péptica perfurada (UPP) atendidos no Hospital Universitário do Oeste do
Paraná (HUOP), avaliar os fatores prognósticos pré-operatórios, fatores de risco,
topografia da úlcera, conduta realizada, tempo de internação e mortalidade, além de
comparar os resultados com os dados disponíves na literatura médica. Métodos: Foi
realizado um estudo prospectivo dos pacientes com diagnóstico de UPP atendidos no
HUOP no período de fevereiro de 2009 a agosto de 2010. Foram analisadas as
seguintes variáveis: idade, sexo, horas de evolução do quadro, presença de
pneumoperitôneo, queixas pépticas prévias, comorbidades, tabagismo, etilismo, uso
de antiinflamatórios (AINEs), uso de drogas ilícitas, perfil hemodinâmico, Escore de
Boey, topografia da úlcera, tratamento realizado, tempo de internação e mortalidade.
Conclusões: Analisando-se os resultados, conclui-se que o perfil de paciente atendido
no HUOP com quadro de úlcera péptica perfurada é: homem, com aproximadamente
48 anos, admitido no pronto socorro com uma evolução do quadro entre 6 e 24 horas,
com queixas pépticas prévias, tabagista, sem doenças associadas, não etilista, sem uso
de AINEs ou drogas ilícitas, estável hemodinamicamente, com Escore de Boey de 1,
apresentando úlcera gástrica perfurada, sendo submetido a tratamento cirúrgico
através de uma ulcerorrafia com omentoplastia, recebendo alta hospitalar após
aproximadamente 5 dias da admissão. O Escore de Boey apresenta acurácia em
predizer a mortalidade. Idade, atraso na cirurgia, presença de instabilidade
hemodinâmica e comorbidades são fatores associados com alta mortalidade. Melhores
desfechos podem ser obtidos reduzindo-se o tempo até a admissão, promovendo
melhor acesso aos serviços de saúde e realizando-se medidas para corrigir a
instabilidade hemodinâmica
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Resumo:
O câncer gástrico é um dos tumores malignos mais comuns e agressivos existente,
assumindo uma variedade de apresentações histológicas, sendo o adenocarcinoma o
tipo mais frequente. A sintomatologia inicial costuma ser inespecífica, o que dificulta o
diagnóstico precoce. Tendo em vista a necessidade de um estadiamento pré-cirúrgico
mais sensível, dado que o tratamento depende da extensão, da localização e do
padrão de disseminação da doença, foi desenvolvido um novo tipo de análise do
lavado peritoneal. Ao inventário da cavidade, foram realizados os procedimentos
protocolares e a inclusão do estudo do material biológico a fresco. Ambas as técnicas,
a proposta e a padronizada, determinaram a presença de células tumorais pela
observação direta por microscopia óptica. O objetivo principal foi aumentar a
sensibilidade dos testes diagnósticos de tumores gástricos, permitindo análise mais fiel
aos achados clínicos e anatomopatológicos. Para isso, foi realizada análise
comparativa, entre os métodos analíticos. Foram comparados o estadiamento clínico
com o patológico, determinadas suas possíveis correlações e avaliada a preditividade
do lavado peritoneal para a irressecabilidade tumoral. Os resultados deste estudo
apontaram para uma boa correlação entre os dois métodos diagnósticos, porém, a
correlação entre a presença de implante peritoneal e a positividade do lavado
peritoneal pelos métodos aqui utilizados mostraram uma fraca relação entre eles.
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Resumo:
Introdução: Este vídeo demonstra o tratamento cirúrgico da apendicite aguda (AA) na
fase avançada da doença com evidencias de peritonite difusa. Objetivo: Relatar o caso
de paciente que se apresentava com diagnostico de AA com peritonite difusa tratada
por videolaparoscopia. Material e Métodos: O paciente referido foi internado no
serviço de Cirurgia Geral do Hospital Nossa Senhora de Lourdes com quadro de dor
abdominal há 4 dias na região periumbilical que se localizou posteriormente na fossa
ilíaca direita (FID), associada a náuseas, vômitos, febre não aferida e perda do apetite.
Ao exame apresentava dor intensa difusa a palpação superficial e profunda, pior na
FID, Blumberg positivo. Diagnosticado apendicite aguda. Indicada cirurgia de
apendicectomia por vídeo. Feito incisão por 3 portas e câmera de 10mm,
supraumbilical, em hipocôndrio esquerdo e fossa ilíaca esquerda. Visualizado ao
introduzir o conjunto óptico grande quantidade de pus e apêndice supurado. Realizado
ligadura da base do apêndice com 2 pontos de vycril 2.0. Realizado lavagem com soro
fisiológico da cavidade abdominal e hemostasia. Resultados: O paciente evolui bem,
com dor discreta no 1º pós-operatório, ruído hidroaéreo presente. Liberado dieta leve,
que aceitou bem. Alta após 36 horas da cirurgia. Retornou ao consultório em 7 dias
sem sinais de complicação. Conclusão: O tratamento da apendicite aguda por
videolaparoscopia está indicado mesmo em quadros mais graves visto que a
recuperação do paciente é mais rápida, o tmpo de internação é menos e é menos
invasiva. Apesar da literatura sugerir complicações em fases avançadas, este caso foi
bem sucedido.
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Resumo:
A colecistectomia videolaparoscópica “single-site” é um procedimento cirúrgico em
franca evolução, uma vez que propicia grande vantagem estética para os pacientes;
porém, o custo de seus materiais é uma das principais limitações para o seu uso
rotineiro. <br><br>O presente vídeo tem por objetivo demonstrar a realização de
colecistectomia videolaparoscópica por “single site” sem a utilização de materiais
especiais ou descartáveis. <br><br>Trata-se de uma paciente de 42 anos, portadora de
colelitíase assintomática e com exames laboratoriais normais. Utilizou-se a posição de
Lloyd Davies, com mesa cirúrgica em proclive e inclinação lateral esquerda.
<br><br>Após antissepsia, foi realizada incisão transumbilical de 2cm, confeccionandose o pneumoperitôneo com agulha de Veress. Para inserção das pinças e da óptica de
30º, introduziram-se dois trocartes de 5mm e um de 10mm respectivamente.
<br><br>Para facilitar a apresentação, um fio de algodão com agulha reta e com um
êmbolo de seringa de 1ml amarrado à sua extremidade distal foi transfixado no
infundíbulo da vesícula e exteriorizado no hipocôndrio direito da paciente, o que
facilita a apresentação e permite a abertura do triângulo de Callot para dissecção.
<br><br>A dissecção é realizada da mesma forma que na colecistectomia
videolaparoscópica tradicional, bem como a colangiografia intra-operatória. Para
aplicação de clips metálicos na artéria e ducto cístico, substitui-se a óptica de 10mm
por outra de 5mm e introduz-se o clipador no trocarte de 10mm. <br><br>Após o
descolamento da vesícula do leito hepático esta é retirada da cavidade abdominal em
saco plástico estéril pela mesma incisão umbilical e o umbigo é reconstruído.
<br><br>O tempo cirúrgico total foi de 90 minutos, sendo 15 minutos atribuídos à
colangiografia intra operatória. Não houve intercorrências intra ou pós-operatórias e a
paciente recebeu alta no 2º dia pós operatório.
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Resumo:
Introdução: O “situs inversus”, descrito pela primeira vez em 1600 por Fabricius, tratase de condição rara que acomete cerca de 0,01% da população e é causado por má
rotação das estruturas embrionárias no período fetal, herança autossômica recessiva
ligada ao braço longo do cromossomo 14. Mais raro ainda são os casos descritos de
colecistectomia em pacientes com tal condição. Objetivos: Registrar o caso de uma
colecistectomia videolaparoscópica (CVL) realizada em paciente com “situs inversus
totalis”. Métodos: Filmagem de CVL eletiva de paciente do sexo feminino, 43 anos,
analfabeta, natural da Bahia, com diagnóstico prévio de “situs inversus totalis”.
Resultados: Paciente com diagnóstico prévio de colelitiase e “situs inversus” há 7 anos,
época em que realizou ultrassonografia abdominal por suspeita de gravidez. Paciente
cursava com quadro de dor tipo cólica em hipocôndrio esquerdo, intermitente, com 4
episódios de crise álgica de forte intensidade no último ano, associado a piora da dor
com a ingestão de alimentos gordurosos. Submetida a CVL em 11/01/2012, evoluiu
bem e sem intercorrências em todo pós-operatório. Conclusão: A CVL tem se mostrado
segura em pacientes com “situs inversus”, porém deve-se ressaltar a maior dificuldade
técnica em lidar com a anatomia espelhada além das possíveis variedades anatômicas,
logo, a habilidade do cirurgião é de suma importância para a realização de um
procedimento cirúrgico bem sucedido. Vídeo disponível em: http://youtu.be/u_6c9AUMNE
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Resumo:
O crescente progresso tecnológico da cirurgia levou ao surgimento de procedimentos
minimamente invasivos. Nesse contexto, surgem as cirurgias minivideolaparoscópicas,
que consistem no uso de trocartes com diâmetros variando entre 2mm e 3mm,
levando os pacientes a melhor resultado estético pós operatório. O presente vídeo
ilustra um caso de colecistectomia por minivideolaparoscopia em paciente jovem do
sexo feminino, com a utilização de pinças de 2mm. Os resultados estéticos satisfatórios
e menor dor no pós-operatório são pontos favoráveis do emprego desta abordagem.
Contudo, em virtude das atuais limitações dos materiais, sua eficácia ainda se restringe
a um grupo selecionado de pacientes. Novos aprimoramentos, como a melhora do
instrumental óptico e da durabilidade dos aparelhos são necessários para seu emprego
numa escala de magnitude semelhante à da colecistectomia laparoscópica
convencional.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: O "situs inversus" descrito pela primeira vez em 1600 por Fabricius,
trata-se de condição rara, acometendo cerca de 0,01% da população, causado por má
rotação das estruturas embrionárias no período fetal, herança autossômica recessiva
ligada ao braço longo do cromossomo 14. Mais raro ainda são os casos descritos de
colecistectomia em pacientes com tal condição. O presente trabalho corresponde a
procedimento cirúrgico laparoscópico em paciente, sexo feminino, 43 anos, natural da
Bahia, analfabeta, com diagnóstico prévio de "situs inversus totalis" há 7 anos através
de US, durante gravidez. Admitida em janeiro/12 com dor tipo cólica de forte
intensidade, intermitente, sem irradiação, acompanhada de náuseas desencadeada
principalmente pós ingesta de alimentos gordurosos. Relato de 4 episódios dos
sintomas no último ano. Submetida a estudo US e CT abdominal confirmando "situs
inversus" e colecistite calculosa. Submetida a colecistectomia videolaparoscópica, sem
intercorrências com alta hospitalar no II P.O. CONCLUSÃO: A CVL se mostrou segura
porém com maior dificuldade técnica devido anatomia espelhada além de variedades
anatômicas.
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Resumo:
Introdução: A colectomia direita videolaparoscópica por portal único foi descrita por
diferentes grupos sendo a falta de triangulação driblada pelo uso de pontos de tração
transparietais. O princípio é operar por laparoscopia através de acesso único e
remover o espécime pelo mesmo. Assim, a colectomia direita é um bom modelo para
o aprendizado da técnica já que a dissecção é restrita e a ampliação da incisão
periumbilical é habitualmente realizada para a anastomose e retirada da peça.
Objetivo: Demonstrar uma colectomia direita por laparoscopia via portal único.
Método: Colectomia direita videolaparoscópica por adenocarcinoma superficial e
adenoma sincrônico do cólon ascendente com o uso do SILS Port (Covidien).
Empregou-se a mesma técnica da colectomia direita laparoscópica com múltiplos
portais, utilizando-se, em alguns tempos, instrumental curvo e bisturi harmônico. O
sentido de dissecção foi médio-lateral, com a anastomose e a retirada da peça por
ampliação do acesso umbilical. Conclusão: As dificuldades na videocirurgia por portal
único repousam no paralelismo dos instrumentos e no entrosamento entre o cirurgião
e seu assistente, sendo essas superadas pelo uso de instrumental curvo, de
dispositivos especiais e do treinamento conjunto. Este procedimento é atrativo por
realizar cirurgia minimamente invasiva através de incisão cosmética, embora ainda
necessite de confirmação prospectiva multicêntrica quanto à sua radicalidade
oncológica.
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Resumo:
Paciente MRAC, 57 anos, apresentou-se ao ambulatório com queixa de bola na vagina
e perda urinária aos médios e grandes esforços há 2 anos. Havia sido submetida a
histerectomia via vaginal com fixação sacroespinhal e sling transobturatório (TOT) em
janeiro de 2011. Porém, 3 meses após a cirurgia evolui com recidiva da incontinência
urinária de esforço (IUE) e do prolapso apical. Ao estudo urodinâmico foi evidenciado
hipermobilidade do colo vesical com valor de pressão de perda de 94cm de água. E ao
exame físico pelo estadiamento de POP-Q (pelvic organ prolapse quantification
system) identifica-se prolapso apical estádio 4, já que o ponto C encontra-se em mais
10cm. Após a redução manual do prolapso, houve perda urinária à valvalsa. Sendo
então, indicado colpossacrofixação e Burch videolaparoscópicos. <br>Durante a
cirurgia, foi utilizado uma tela de polipropileno tipo 1 preparada em formato de “V”,
cada braço do “V” foi fixado aos músculos puborretais com fio ethibond 0. A porção
média da tela foi suturada a cúpula vaginal e fixada na inserção dos ligamentos
uterossacros bilateralmente e a porção mais cranial da tela foi suturada no
promontório sacral a nível de L5 e S1 sem tensão, utilizando também fio ethibond 0.
Após, foi peritonizado a tela nos espaços vesicovaginal, retovaginal, pararretais e ao
longo da linha de incisão desde o promontório sacral até o fundo de saco posterior
com vicryl 1. <br>Na cirurgia de Burch foi realizado abertura do espaço de Retzius com
elevação do colo vesical e fixação do mesmo no ligamento de Cooper bilateralmente
utilizando fio ethibond 0, depois realizou-se sutura do peritônio com fio vicyl 1. <br>Ao
término da cirurgia, novo exame de POP-Q foi realizado com resultado satisfatório,
ponto C em menos 8cm.
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Resumo:
Objetivo: Apresentação de tratamento videolaparoscópico para correção de grandes
hérnias incisionais. Material e Métodos: Relato de 01 caso do Hospital Professor
Edmundo Vasconcelos, sexo masculino, 59 anos, 5 anos após incisão de Jalaguier
(paramediana pararretal externa infraumbilical à direita) para tratamento cirúrgico de
apendicite aguda. Resultado: Cirurgias por técnica intraperitoneal. Hernia em Jalaguier
com dimensões de 20 cm x 15 cm, com duração aproximada de 30 minutos. Colocado
tela de polipropileno e silicone dupla face de 30cm x 20cm, fixada com grampos
helicoidais, sem drenagem. Paciente evoluiu sem intercorrências, com alta em 24
horas. Não houve recidiva até o presente momento com 2 anos de pós operatório.
Conclusão: Correção de hérnia incisional é efetiva quando realizada por via
laparoscópica intraperitoneal, mesmo em hernias grandes.
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Resumo:
A cirurgia radical para tratamento de tumor estromal gastrointestinal (GIST) implica na
ressecção tumoral sem a necessidade de linfadenectomia associada nem margens
amplas.Lesões endoluminais localizadas na parede gástrica posterior próximas à
cárdia, ou em fundo gástrico, apresentam um desafio à abordagem laparoscópica
convencional devido a dificuldade técnica.O vídeo apresenta um procedimento de
endogastrocirurgia em um paciente portador de um GIST em região próxima ao cárdia,
utilizando-se apenas 2 portais, sendo esta uma simplificação técnica em relação à
cirurgia endogástrica habitualmente realizada com o emprego de 3 portais. Através de
uma sonda nasogástrica, insuflou-se o estômago do paciente com CO2 para estimar a
posição do estomago através da percussão da parede abdominal. Após a realização do
acesso à cavidade abdominal e inspeção com a óptica, exteriorizou-se a parede
gástrica pela incisão e o primeiro trocarte foi introduzido na transição corpo-antro do
estômago. Para manter o acesso endogástrico, é necessário que o trocarte possua um
balão inflável para fixação no estômago. Com o balão insuflado, inspecionou-se
cavidade estomacal e, após a localização do tumor próximo ao cárdia, o segundo
acesso foi realizado de modo similar ao primeiro.Para tracionar o tumor e assim
facilitar sua ressecção, um ponto de reparo foi aplicado à lesão com um fio de prolene
2-0, o qual foi exteriorizado através do trocarte. O grampeador linear laparoscópico foi
introduzido pelo trocarte de 12mm e posicionado na base da lesão com o auxílio do fio
tracionado, e a secção foi realizada observando-se margem de segurança com a cárdia.
A peça foi retirada dentro de um saco plástico estéril.Após a retirada dos trocartes, a
parede gástrica foi exteriorizada através das incisões para a realização de sutura
manual em 2 planos. A endogastrocirurgia com apenas 2 portais pode ser realizada de
forma adequada e segura em pacientes selecionados portadores de tumores estromais
gastrointestinais, reduzindo a agressão cirúrgica e melhorando os resultados estéticos
deste procedimento já minimamente invasivo.
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Resumo:
A esplenectomia videolaparoscópica foi descrita pela primeira vez em 1992 por
Delaitre e colegas. Essa técnica foi rapidamente aceita e demonstrou ser segura e
pouco invasiva. O presente vídeo apresenta um caso de esplenectomia
videolaparoscópica de uma paciente jovem com diagnóstico de Púrpura
Trombocitopênica Idiopática. A cirurgia foi realizada com a paciente na posição supina,
em leve rotação lateral à direita e proclive. Foram utilizados quatro trocartes, sendo
dois com 10mm de diâmetro e outros dois com 5mm de diâmetro. A operação tem seu
início com a secção do ligamento gastrocólico. Esta manobra permite a inspeção da
retrocavidade e do hilo esplênico. A Artéria Esplênica é ligada de modo a facilitar a
dissecção do hilo esplênico, bem como favorecer a manipulação do Baço, uma vez que
este tem seu volume diminuído após tal procedimento. A dissecção então progride até
o ligamento Gastroesplênico ao nível do polo inferior do Baço. Os vasos breves são
ligados com clipes ou com o auxílio do Bisturi harmônico. O hilo esplênico é tratado
com aplicação de clips e seus vasos são seccionados. Uma vez completamente
liberado, o Baço é inserido em um saco plástico e então gradualmente extraído pela
cavidade abdominal através do orifício do trocarte de 10mm. Em comparação com a
técnica aberta, a abordagem Laparoscópica mostra-se menos agressiva, uma vez que
evita-se uma incisão abdominal maior, reduzindo-se, assim, as complicações pósoperatórias e o tempo de permanência hospitalar, além de proporcionar melhores
resultados estéticos.
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Resumo:
Introdução: A microcirurgia endoscópica transanal introduzida por Buess e cols em
1983 é procedimento minimamente invasivo que possibilita o tratamento cirúrgico
radical por ressecção local isolada. Entre as indicações, encontra-se mais reservada ao
adenocarcinoma superficial do reto, em particular para o estágio cT1, considerado de
baixo risco. Nesses, observam-se boas taxas de controle local com regressão tumoral,
menor taxa de recidiva e possibilidade de preservação esfincteriana, poupando o
paciente das morbidades das cirurgias de proctectomia. A ressecção local de tumores
mais avançados por este método é controversa mas pode ser considerada após
quimiorradioterapia neoadjuvantes. Objetivo: Realizar ressecção radical isolada de
lesão residual da parede retal distal, pós-neoadjuvância, por microcirurgia endoscópica
transanal. Método: Demonstra-se o emprego da ressecção endoscópica microcirúrgica
para a ressecção local de espessura total de lesão resídual, associada à quantidade
variável de mesorreto, situada na face posterior do reto distal após tratamento inicial
com quimiorradioterapia. Conclusão: Os resultados do tratamento por ressecção local
das neoplasias superficiais empregando a microcirurgia endoscópica transanal são
conhecidos, inclusive após seguimento adequado. Essas experiências abrem caminho
para o emprego dessa no manejo dos pacientes com resposta parcial após tratamento
neoadjuvante, senão com intenção radical, com objetivo diagnóstico.
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Resumo:
Introdução: Com o objetivo de evitar a morbidade e a mortalidade associadas às
operações de ressecção radical do adenocarcinoma do reto distal, o número de
ressecções locais (RL) realizadas com intenção oncológica vem crescendo nos Estados
Unidos e possivelmente também em nosso meio. O emprego da ressecção
endoscópica microcirúrgica no manejo das lesões benignas, está associado a melhores
desfechos quando comparados com a RL convencionais, como a menor fragmentação
do espécime ressecado, menor comprometimento de margens e menor recidiva local.
Esses resultados são provavelmente secundários ao intrumental disponível e melhor
visibilidade do reto. Objetivo: Realizar remoção local radical de neoplasia de reto distal
uT1 através de microcirurgia endoscópica transanal. Método: Demontra-se o emprego
da ressecção endoscópica microcirúrgica para a ressecção local com intenção radical
de adenocarcinoma na face anterior de reto distal em paciente do sexo feminino.
Conclusão: Os resultados de controle local utilizando-se o método endoscópico
microcirúrgico são extremamente satisfatórios e há evidências de que pacientes
portadores de adenocarcinoma do reto T1 e de histologia favorável podem ser
submetidos a tratamento com RL, inclusive microcirúrgica, com ocorrência de recidiva
local semelhante à que se observa após a proctectomia com preservação esfincteriana
ou amputação do reto, a despeito das controvérsias.
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Resumo:
Paciente ACG, 32 anos, com infertilidade primária, durante exames de investigação foi
evidenciado em exame ultrassonográfico transvaginal, útero aumentado de tamanho
com um nódulo intramural em parede anterior que media em seu maior eixo 6 cm e
outras três imagens nodulares intramurais em parede posterior medindo entre 1 e 3
cm em seus maiores diâmetros, sugerindo miomatose. <br>O objetivo do vídeo é
mostra a técnica de miomectomia videolaparoscópica e da sutura intracorpórea, além
da viabilidade dessa cirurgia para jovens cirurgiões bem treinados. <br>Durante a
cirurgia foi realizado secção oblíqua da serosa uterina em parede anterior utilizando
energia monopolar, pinçamento da formação nodular com pinça Pozzi e enucleação do
mioma utilizando a técnica de tração e contra-tração. A sutura do leito miometrial foi
realizada em dois planos, no primeiro foi feito aproximação apenas do miométrio e no
segundo plano sutura da serosa com pontos invaginantes. Em parede uterina posterior
foram enucleados três miomas, utilizando a mesma técnica descrita anteriormente. E a
retirada das peças foi por fragmentação utilizando morcelador eletrônico.
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Resumo:
Paciente MAFS, 40 anos, assintomática, referia alteração em ultrassonografia
transvaginal de 2010, onde foi evidenciado ovário esquerdo de dimensões aumentadas
às custas de uma formação cística de paredes finas e regulares com conteúdo anecóico
medindo 7,0x5,0 cm e volume ovariano de 172cc. Não houve alterações nos exames
subsequentes durante acompanhamento, sendo indicado ooforoplastia à esquerda
videolaparoscópica. <br>O objetivo desse vídeo é demonstrar uma técnica que por
vezes considerada simples pode ser dificultada. <br>Os achados intra-operatório são
compatíveis com os exames de imagem. <br>Durante a cirurgia, realizou-se
cauterização e secção do córtex ovariano junto a borda antimesovárica, longe da tuba
uterina e dos vasos do hilo. Utilizando manobras de tração e contra-tração o cisto foi
descolando do parênquima ovariano. Tentado extração da peça cirúrgica utilizando
dispositivo plástico sem sucesso, devido tamanho do mesmo. Realizado suspensão do
cisto, secção da cápsula e aspiração do conteúdo cístico sem derramar líquido na
cavidade. Retirada da cápsula pelo dispositivo plástico e cauterização cautelosa do
parênquima ovariano.
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Resumo:
Introdução: Apesar do declínio da incidência em países desenvolvidos, o câncer
gástrico permanece como a segunda causa de morte relacionada ao câncer em todo
mundo. Atualmente, o tratamento radical do câncer gástrico compreende
gastrectomia associada à linfadenectomia adequada. Embora a taxa de sobrevida
relacionada a linfadenectomia D2 ser maior em relação a linfadenectomia D1, esta não
é realizada rotineiramente por grande número de cirurgiões pela possibilidade de
elevação das taxas de morbi-mortalidade. Apesar disso, séries mais recentes
questionam essa possibilidade, demonstrando taxas similares de complicações entre
os dois procedimentos, o que justifica o emprego rotineiro da linfadenectomia D2 no
tratamento radical do cancer gástrico. Objetivo: Apresentar uma gastrectomia
convencional com linfadenectomia D2 padronizada para o tratamento de
adenocarcinoma gástrico. Vídeo: Paciente com o diagnóstico de adenocarcinoma
gástrico na porcão distal do antro gástrico sem metástases ou implantes tumorais ao
inventário da cavidade foi submetido a gastrectomia subtotal com linfadenectomia D2
por meio de incisão longitudinal mediana. O presente vídeo demonstra o
procedimento cirúrgico padronizado ilustrando todos os passos técnicos da
linfadenectomia D2.
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Resumo:
Objetivo: abordar o tratamento videolaparoscópico de um cistoadenoma de pâncreas
com preservação do baço realizando a técnica de Warshaw. Material e Métodos:
Paciente do sexo feminino, 43 anos, procurou este serviço com queixa de plenitude
pós-prandial, pirose e dor epigástrica. Exames laboratoriais normais. TC de abdome:
formação cística na transição corpo/cauda pancreática, ovalada e circunscrita, com
conteúdo homogêneo, sem septações ou componentes sólidos, medindo
aproximadamente 6,0x5,3x5,2 cm; deslocamento dos vasos esplênicos junto ao seu
trajeto com dilatação do ducto pancreático principal na cauda pancreática, a montante
da referida formação; discreta compressão extrínseca com impressão na parede
posterior do corpo gástrico, com nítidos planos de clivagem. Foi aventada a hipótese
de cisto pancreático benigno, pela tenuidade das calcificações e ausência de parede e
septos espessados da lesão, sendo indicada pancreatectomia distal videolaparoscópica
com preservação do baço (técnica de Warshaw). Anatomo-patológico revelou
cistoadenoma mucinoso. Resultados: Paciente evoluiu bem no pós operatório
imediato, apresentando dores leves com melhora completa no 4º PO. Recebeu alta no
5º PO após realizar USG abdominal de controle que não demonstrou liquidos ou
coleções abdominais. Realizado dosagem de amilase na secreção do dreno abdominal
que se apresentava dentro dos valores da normalidade, sendo então retirado o dreno.
Conclusão: Pancreatectomia distal é factível de ser realizada por laparoscopia. Apesar
da técnica com esplenectomia ser considerada padrão para gerenciamento de tumores
benignos e malignos do pâncreas, a preservação do baço passou a ser recentemente
defendida, conhecido como técnica de Warshaw. Pacientes submetidos a ressecção
pancreática distal com preservação do baço apresentam menores riscos de infecção
generalizada por bacterias encapsuladas além de menor incidencia de diabetes
melittus no pós-operatorio tardio. Atualmente, não existem dados comparando os
resultados a longo prazo entre a abordagem a céu aberto e a laparoscópica em
pacientes submetidos a ressecção pancreática distal. No entanto, a via laparoscópica
pode ser preferível devido as vantagens de uma técnica minimamente invasiva.
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Resumo:
A cirurgia videolaparoscópica tem se tornado método preferencial para as ressecções
de cólon. Inicialmente esta via de acesso foi utilizada para ressecções segmentares
menores, e atualmente, com a melhora progressiva do instrumental e maior
experiência dos cirurgiões com esta via de acesso, torna-se possível empregar esta via
de acesso também para grandes ressecções do cólon e do reto, oferecendo ao
paciente as vantagens da cirurgia minimamente invasiva. O presente vídeo demonstra
a realização de proctocolectomia total com bolsa ileal por videolaparoscopia. A cirurgia
foi realizada eletivamente em paciente de 29 anos, do sexo masculino, com história de
Retocolite Ulcerativa há 12 anos, sem resposta ao tratamento. Utilizou-se a posição de
Lloyd Davies e a dissecção iniciou-se pela ligadura vascular da artéria íleo-cecoapêndico-cólica, liberação do duodeno, ligadura da artéria cólica média, mobilização
do cólon direito, liberação do ângulo hepático, liberação do cólon transverso, liberação
do ângulo esplênico, ligadura da artéria mesentérica inferior, mobilização do cólon
esquerdo, dissecção do reto até o plano da musculatura elevadora do ânus. Após a
completa mobilização do cólon e do reto, foi realizada incisão de Pfannesteil para
exteriorização da peça, secção do reto com grampeador, confecção da bolsa ileal e da
anastomose entre o coto retal e a bolsa ileal.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: O vídeo demonstra o tratamento da desnutrição proteicocalórica que
por vezes ocorre no pós operatório tardio da cirurgia de Scopinaro. OBJETIVO: Relato
de caso de paciente operada por obesidade mórbida que evoluiu com hipoproteinemia
e anemia no terceiro ano após realização de cirurgia bariátrica de Scopinaro.
MATERIAL E MÉTODOS: A paciente foi internada com quadro de desnutrição protéica e
anemia. Foi optado por realizar nutrição parenteral prolongada até a melhora dos
sintomas e da normalização dos níveis protéicos, sendo assim indicada a cirurgia que
propunha alongamento do canal comum para o tratamento definitivo da desnutrição
protéica. No intraoperatório foi prolongado canal comum de 70 cm para 120 cm.
RESULTADOS: A paciente evoluiu sem intercorrências. Recebeu alta hospitalar no
terceiro dia de pós operatório. No controle ambulatorial constatou-se resolução total
da desnutrição e anemia e pouco ganho ponderal. CONCLUSÃO: Esta complicação é
previsível e relacionada principalmente a não aderência dos pacientes aos hábitos
alimentares recomendados. O tratamento cirúrgico dessa complicação deve ser
preferencialmente realizado por videolaparoscopia. Devemos estar atentos aos
sintomas apresentados pelo paciente nos anos seguintes a cirurgia, assim como
acompanhamento da dosagem de proteinas. Pacientes que não ingerem proteínas
após realização de cirurgia bariátrica são os mais propensos a evoluir com quadro de
desnutrição.
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Resumo:
A amputação abdominoperineal para o tratamento dos tumores de reto baixo cursa
com maiores índices de recidiva pélvica e perineal quando comparado às técnicas de
ressecção anterior. Com o objetivo de diminuir esses índices foi proposta uma
ressecção mais alargada onde a amputação abdominoperineal do reto é realizada
externamente aos músculos elevadores do ânus (AAPEE). Estudos demonstram que a
técnica da AAPEE, também conhecida como amputação abdominoperineal cilíndrica,
cursa com menores índices de recidiva pélvica e perineal quando comparada ao
método convencional. Todavia, como a técnica requer uma maior extensão
circunferencial da ressecção perineal, determina a formação de uma ferida perineal de
maiores proporções. Essas feridas quando não tratadas adequadamente encontram-se
associadas a complicações pós-operatórias, tais como a evisceração intestinal precoce
ou formações de hérnias perineais tardia. Com o objetivo de possibilitar o fechamento
da ferida perineal, diferentes métodos vêm sendo propostos. O emprego de retalhos
músculo-cutâneos, verticais ou longitudinais, utilizando o reto do abdômen, ou
retalhos com os músculos glúteos máximos, apesar de muito utilizados determinam
cicatriz cirúrgica na região glútea e perineal com cosmese questionável. O objetivo do
presente vídeo é um paciente portador de adenocarcinoma de reto baixo submetido à
AAPEE, cujo tempo abdominal foi realizado por videolaparoscopia e a ferida perineal
reconstituída pela rotação de um retalho cutâneo rombóide como proposto por
Limberg. A evolução da ferida perineal sem complicações e os melhores resultados
estéticos sugerem que a técnica possa ser uma opção para o tratamento da ferida
pélvica após a AAPEE.
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Resumo:
Em virtude dos índices de recidiva perineal mais elevados associados à técnica
convencional proposta para amputação abdominoperineal do reto, novas estratégias
cirúrgicas vêm sendo propostas com objetivo de melhorar esses resultados. Dentre
elas, destaca-se a técnica da amputação abdominoperineal do reto realizada
externamente aos músculos elevadores do ânus (AAPEE). A técnica, também
conhecida como amputação abdominoperineal cilíndrica, vem mostrando menores
índices de recidiva pélvica e perineal quando comparada ao método convencional.
Todavia, pela maior extensão da ressecção circunferencial, determina a formação de
uma ferida pélvica e perineal de maiores proporções, que quando não tratadas
adequadamente encontram-se associadas a complicações pós-operatórias,
principalmente representadas pela evisceração intestinal precoce ou formações de
hérnias perineais tardias de difícil tratamento. Com o objetivo de preencher a cavidade
pélvica formada pela extração ampliada do reto, bem como possibilitar o fechamento
da ferida perineal, diferentes métodosvem sendo propostos. O emprego de retalhos
músculo-cutâneos, verticais ou longitudinais, utilizando o músculo reto do abdômen
apesar de factíveis reduzem os benefícios do acesso laparoscópico. De outra maneira a
utilização de próteses sintéticas ou biológicas para fechar a cavidade pélvica, associada
à transposição de retalho utilizando o músculo glúteo maior apresenta como principal
complicação a infecção que na maioria das vezes requer a remoção da prótese. O
objetivo do presente vídeo é apresentar o caso de um paciente portador de
adenocarcinoma de reto baixo submetido à AAPEE cujo tempo abdominal foi realizado
por videolaparoscopia e a cavidade pélvica ocluída por retalho muscular pediculado
com o músculo grácil esquerdo. A evolução pós-operatória sem complicações ou
recidivas após um ano de seguimento torna o método uma opção válida para o
tratamento da ferida pélvica após a AAPEE.

Código:20735
Título:RETOSSIGMOIDECTOMIA VIDEOLAPAROSCÓPICA
Modalidade: Vídeo livre
Autores: Rafael Horácio de Brito; Alberto Luis Monteiro Meyer; Paulino Alberto Alonso; Ligia
Maria Vaz Guimarães; Eduardo Berger; Regis Fernandes Moos;

Resumo:
Objetivo: Apresentação de tratamento videolaparoscópico para colectomia esquerda
devido quadro de diverticulite de repetição. Material e Métodos: Relato de 01 caso
Hospital Professor Edmundo Vasconcelos, sexo masculino, 35 anos, internado por
quadro de abdome agudo inflamatório, com suspeita clínica, laboratorial e tomográfica
de apendicite aguda. Submetido á laparoscopia diagnóstica, realizado inventário da
cavidade que demosntrou pequena perfuração de sigmóide. Realizado apendicectomia
e optado por drenagem de cavidade e tratamento com antibioticos endovenosos
aguardando melhora clínica, e preparo para cirurgia eletiva posteriormente. Resultado:
Paciente submetido á retossigmoidectomia videolaparoscópica, com duração
aproximada de 90 minutos. Havia grande quantidade de bloqueio por alças de
intestino delgado. Paciente obteve boa evolução pós-operatória com alta hospitalar no
4° pós operatório. Mantém em acompanhamento ambulatorial, sem queixas até o
presente momento. Conclusão: Cirurgia videolaparoscópica é eficaz para tratamento
de patologias colorretais, com menor tempo de internação e retorno precoce as
atividades diárias.
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Resumo:
Introdução: A videocirurgia por portal único resulta em benefício cosmético e menor
agressão à parede abdominal utilizando o mesmo instrumental validado na
videocirurgia convencional por múltiplos portais. O princípio básico é operar através
de acesso umbilical com remoção do espécime pelo mesmo acesso. Enquanto a
cirurgia de afecções colorretais através de orifícios naturais persiste experimental, a
cirurgia por portal único iniciou-se na prática há três anos com o grupo de Genebra,
seguido pela Cleveland Clinic. Procedimentos complexos como a proctocolectomia
total com bolsa ileal já foram realizados, mas, a falta de triangulação ainda necessita
de solução. Assim, óticas, portais e instrumentais veem sendo desenvolvidos e
testados. Objetivo: Demonstrar retossigmoidectomia videolaparoscópica por portal
único umbilical. Método: Retossigmoidectomia oncológica videolaparoscópica em
homem de 82 anos com adenocarcinoma do reto a 10 cm da borda anal, empregandose o portal Endocone (Storz) e ótica de 5mm x 50cm. Resultado: O procedimento foi
realizado com a mesma técnica da retossigmoidectomia laparoscópica multiportal. O
paciente apresentou rápida recuperação e alta no quarto dia do pós-operatório, com
resultado clínico e cosmético satisfatórios. Conclusão: O acesso videolaparoscópico
através de portal único para retossigmoidectomia oncológica apesar de dificuldades
técnicas inerentes ao método mostra-se factível e segura nas mãos de habilitados à
cirurgia laparoscópica avançada.
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Resumo:
Objetivo: demonstrar a factibilidade do procedimento, citando os passos técnicos da
cirurgia videolaparoscópica totalmente extraperitoneal para correção de hérnia
inguinal, enaltecendo tal procedimento como importante estratégia terapêutica para
resolução de hérnias inguinais. Material e Métodos: o vídeo demonstra caso de
paciente de 30 anos de idade, masculino, com diagnóstico ao exame físico de hérnia
inguinal bilateral. A cirurgia foi realizada no Hospital Professor Edmundo Vasconcelos,
em abril deste ano, por meio de técnica videolaparoscópica extra-peritoneal (TEP). A
técnica operatória consistiu inicialmente no acesso extra peritoneal com inserção de
agulha de Veress na linha média abdominal, no espaço de Retzius e após inserção de 3
trocarteres. A seguir, utilizada ótica de 0 graus para dissecção do espaço préperitoneal e restante do procedimento, que será demonstrado. Resultados:
Procedimento cirúrgico com duração de aproximadamente 30 minutos. Paciente
evoluiu sem intercorrências no pós-operatório, tanto imediato quanto a médio, não
exigindo o uso de analgesia de horário, recebendo alta no mesmo dia, cerca de 8 horas
após o procedimento cirúrgico. Não apresentou qualquer tipo de complicação
posteriormente. Conclusões: através da demonstração desse vídeo associado à história
clínico-cirúrgico do paciente, evidenciar que a técnica videolaparoscópica com acesso
extra-peritoneal para correção de Hérnia Inguinal é louvável, com baixíssimos índices
de complicações segundo literatura internacional especializada, com ótimo resultado
no pós-operatório.
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Resumo:
O megaesôfago é uma doença de alta prevalência no Brasil devido a sua principal
etiologia, a doença de chagas, ainda ser uma doença importante no pais. Nesta doença
ocorre a destruição dos plexos nervoso intramurais do esôfago com consequente
redução do peristaltismo (deperistalse) e não relaxamento do esfíncter esofágico
inferior (acalasia à deglutição). Como consequência há uma incoordenação motora,
dilatação das paredes e prejuízo a sua capacidade de contração. Os principais sintomas
estão relacionados com a disfagia progressiva levando o paciente a procurar o médico
em geral em estágios não muito avançados da doença. Este vídeo tem como objetivo
demonstrar a cardiomiotomia com fundoplicatura para o tratamento do megaesôfago.
A operação consiste em dissecção da junção esôfago-gastrica, dissecção do esôfago
distal, miotomia do esôfago distal até o estômago logo após a junção esôfago-gástrica,
hiatoplastia seguida de fundoplicatura com 3 linhas de sutura (posterior, borda
esquerda da miotomia e borda direita da miotomia). Conclui-se este procedimento é
seguro, eficaz, e deve ser realizado de forma sistematizada, reduzindo-se assim o
tempo do procedimento e o risco de complicações.
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Resumo:
O presente vídeo demonstra a realização de pancreatectomia distal
videolaparoscópica. O procedimento cirúrgico foi realizado em paciente do sexo
feminino, portadora de cistoadenoma de cauda do pâncreas. A cirurgia inicia-se com a
secção dos vasos da grande curvatura gástrica e acesso à retrocavidade dos epíplons.
O pâncreas é liberado posteriormente com identificação e isolamento da artéria e veia
esplênica. Seu parênquima é seccionado com a utilização de grampeador
laparoscópico e a artéria e veia esplênica são seccionadas entre clips. O baço é então
liberado e finaliza-se a dissecção. O coto pancreático é examinado para verificar
possíveis locais de sangramento. As lojas esplênica e pancreática são drenadas e a
peça é retirada dentro de saco plástico estéril. Conclui-se que a pancreatectomia por
videolaparoscopia é factível e segura, agregando as vantagens da cirurgia
minimamente invasiva a este procedimento.
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Resumo:
INTRODUÇÃO:O vídeo demonstra o tratamento videolaparoscópico de hérnia paraesofágica gigante na qual o estomago se encontrava por completo na cavidade
intratorácica em uma paciente idosa com importantes sintomas que comprome-tiam
sua qualidade de vida.OBJETIVO:Relato de caso de paciente e apresentação de cirurgia
corretiva. MATERIAL E MÉTODOS:Paciente de 95 anos, sexo feminino, hipertensa,
internada eletivamente para tratamento de hérnia paraesofágica gigante com todo o
estômago intrato-rácico. Foi realizada videolaparoscopia com cinco portais e câmera
de 10mm, tração do estômago para cavidade abdominal, dissecção do hiato, ráfia dos
pilares e confecção de válvula à Nissen.RESULTADOS:A paciente evoluiu de forma
satisfatória recebendo alta no terceiro dia de pós-operatório, com boa aceitação da
dieta. CONCLUSÃO:O método videolaparoscópico é adequado e eficaz para o
tratamento das grandes hérnias paraesofágicas, estando particulamente indicado para
pacientes com idade avançada desde cumpram os critérios que justifiquem a cirurgia.
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Resumo:
Objetivo: Apresentação de tratamento videolaparoscópico para correção de lesão
esofágica aguda. Material e Métodos: Relato de 01 caso do Hospital Professor
Edmundo Vasconcelos. MSR, 88 anos, deu entrada no PS por quadro de vômitos pós
alimentares, excluídos quaisquer outras causas do sintoma, foi submetido á uma
endoscopia digestiva alta, que demonstrou corpo estranho em região esofágica distal
com oclusão total de seu lúmen. Realizado tentativa de desobstrução, porém durante
o ato, observado perda de continuidade de 1/3 torácico distal, em região pósterolateral, interrompido procedimento e acionado equipe da gastrocirurgia. Resultado:
Realizado laparoscopia diagnóstica, aberto diafragma, notado perfuração com
conteúdo alimentar em esôfago torácico distal. Retirado alimento seguido de rafia
primária da lesão em dois planos e drenagem. Paciente evoluiu bem no pós operatório
imediato. Não apresentou qualquer sinal de mediastinite. Acompanhado por EDA em 2
meses, que demonstrou cicatrização esofágica total. Conclusão: Lesões esofágicas
agudas podem ser reparadas por via laparoscópica, com mesma efetividade da via
convencional.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: <br>O vídeo demonstrar a abordagem cirúrgica videolaparoscópica da
estenose de transição esofagogástrica por adenocarcinoma de cárdia. <br>
<br>OBJETIVO: <br>Relato de caso de paciente que apresentou estenose de transição
esofagogástrica por adenocarcinoma de cárdia e foi tratado por cirurgia de
esofagogastrectomia parcial com anastomose primária por método
videolaparoscópico. <br> <br>MATERIAL E MÉTODOS: <br>Paciente de 86 anos, sexo
feminino, sem comorbidades, em uso de sonda nasoenteral há dois meses,
apresentava história de disfagia para alimentos pastosos e sólidos. Foi submetida a
endoscopia digestiva alta em setembro/2010 que observou lesão em transição
esofagogástrica que impediu a progressão do endoscópio e somente foi realizado
biópsia que resultou em metaplasia intestinal não detectada. Paciente foi internada
eletivamente em novembro/2010 em que foi submetida eletivamente ao tratamento
cirúrgico videolaparoscópico com esofagectomia distal com gastrectomia parcial com
uso de 4 portais e óptica de 10mm. Realizado anastomose primária esofagogástrica
com uso de grampeador circular nº25 com ogiva transesofágica. <br>
<br>RESULTADOS: <br>O paciente evoluiu bem sem náuseas, vômitos e afebril com
boa aceitação da dieta líquida no segundo dia de posoperatório e recebeu alta no
terceiro posoperatório sem intercorrências. O resultado da peça de esôfago distal e
estômago proximal resultou em adenocarcinoma de cárdia de padrão intestinal. <br>
<br>CONCLUSÃO: <br>O tratamento cirúrgico videolaparoscópico resultou em
melhora da qualidade de vida e reintrodução da dieta via oral para esta paciente. Além
disso, demonstrou que o método menos invasivo é adequado e eficaz em pacientes
idosos com doenças neoplásicas sem metástases, minimizando o tempo de internação
e melhora na recuperação no posoperatório.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: Demonstrar a reabordagem cirúrgica videolaparoscópica da migração
de válvula no primeiro dia de pós-operatório de Cardioplastia para tratamento da
Doença do Refluxo Gastroesofágico. OBJETIVO: Relato de caso de paciente que
apresentou a migração da válvula gastroesofágica no primeiro dia de pós-operatório
de cardioplastia. MATERIAL E MÉTODOS: Paciente internado eletivamente para
realização de Cardioplastia devido aos sintomas de Refluxo Gastroesofágico. No pósoperatório imediato apresentou vários episódios de vômitos e dor retroesternal.
Realizado um Raio-X de tórax PA e Perfil que evidenciou herniação do estômago para
cavidade intratorácica, sendo então indicado nova reabordagem Videolaparoscópica.
Durante o ato cirúrgico foi constatada a migração do estomago e de sua válvula para a
porção posterior esquerda do tórax através do hiato esofágico que se encontrava
deiscente. Realizado redução do conteúdo herniado, com ressutura do hiato esofágico
e confecção de nova válvula a Nissen. RESULTADOS: O paciente evoluiu sem queixas
com alta hospitalar no terceiro pós-operatório, aceitando dieta e sem intercorrências.
CONCLUSÃO: Esta complicação é previsível e relacionada principalmente aos vômitos
excessivos no pós-operatório imediato, devendo ser prevenido com o uso de antieméticos potentes já durante a indução anestésica. O tratamento cirúrgico dessa
complicação deve ser preferencialmente realizado por videolaparoscopia e devemos
estar atentos aos sintomas apresentados pelo paciente no pós-operatório imediato,
pois estes são as principais causas de migração precoce da válvula gastroesofágica.
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Resumo:
INTRODUÇÃO: A abordagem cirúrgica videolaparoscópica em um caso de perfuração
gástrica após Endoscopia Digestiva Alta (EDA) em paciente portadora de válvula anti
refluxo. OBJETIVO: Relato de caso de paciente que apresentou a perfuração gástrica
após a realização de Endoscopia Digestiva Alta, com correção cirurgica
videolaparoscópica. MATERIAL E MÉTODOS: Paciente internada com quadro de
dispepsia, com antecedente de cirurgia do Refluxo Gastroesofágico, sendo indicada
EDA. Após a realização do exame, a paciente apresentou dor abdominal intensa com
reação peritoneal. Realizado um Raio-X de abdome que evidenciou pneumoperitôneo,
sendo então indicado abordagem Videolaparoscópica. Durante o ato cirúrgico foi
constatada a presença de perfuração do estomago e de uma válvula que se encontrava
parcialmente deiscente. Realizada gastrectomia parcial com uso de grampeador linear
com correção da perfuração existente sem confecção de nova valvula. RESULTADOS: A
paciente evoluiu sem queixas com alta hospitalar no terceiro pós-operatório,
aceitando bem dieta e sem intercorrências. CONCLUSÃO: Em uma paciente internada
com quadro dispéptico, apresentando, após a realização de EDA perfuração de
estomago como complicação, foi realizado diagnóstico precoce e indicada correção
por videolaparoscopia poupando a doente de uma laparotomia exploradora bem como
de suas desvantagens quando comparada a videolaparoscopia.
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Resumo:
Introdução Aderências intra-abdominais são responsáveis por 49 a 74% das obstruções
do intestino delgado. A principal causa de formação das bridas são cicatrizes de
cirurgias abdominais prévias (67-93%), mas até 10% dos pacientes podem apresentar
aderências espontâneas envolvendo o epíplon ou o intestino delgado sem apresentar
antecedentes de cirurgias prévias. Classicamente, quando há falha do tratamento
clínico indica-se laparotomia para resolução do quadro, porém mais recentemente a
videolaparoscopia apresenta-se como alternativa à laparotomia em casos
selecionados. Objetivos Apresentar casos de lise de bridas por videolaparoscopia em
pacientes com suboclusão intestinal. Vídeos: O primeiro vídeo mostra a cirurgia de
uma paciente do sexo feminino de 74 anos, internada por dor abdominal recorrente e
vômitos, com antecedente de apendicectomia há 50 anos e imagem da tomografia
abdominal compatível com suboclusão intestinal. Foi realizada videolaparoscopia com
lise de brida em fossa ilíaca direita. A paciente evoluiu com alta no 3º dia pósoperatório, afebril e sem intercorrências. Também será apresentado o caso de um
paciente do sexo masculino com 47 anos de idade, que procurou o serviço de pronto
atendimento com dor em baixo ventre há 2 horas, sem antecedentes de cirurgias
abdominais prévias. Foi realizada videolaparoscopia com lise de brida formada por
apêndice epiplóico do colon transverso aderido ao descendente. O paciente evoluiu
bem, tendo recebido alta no 2º dia pós operatório afebril, evacuando e sem
intercorrências. Conclusão Os vídeos apresentados demonstram que a lise de bridas
por videolaparoscopia é factível e segura em casos selecionados, sendo opção de
tratamento minimamente invasivo para a suboclusão intestinal.

