Sala: 9 - Experimental / Trauma
Data: 25/09/2010
Horário: 10:00 as 10:10
FP001
LESÃO PULMONAR INDUZIDA PELA ADMINISTRAÇÃO DE ALBUMINA NA
PANCREATITE AGUDA REVERTIDA PELA INIBIÇÃO DA SINTASE DO
OXIDO NITRICO INDUZIDA
E.E. Abdo, A. Coelho, S. Sampietre, N. Molan, J.E. Cunha, L. D´Albuquerque, M.
Machado
Objetivo:
Estudos anteriores demonstraram que a inibição da sintase do óxido nítrico induzida
(iNOS) reverte o efeito da albumina na lesão do pulmão de queimados. O objetivo
deste estudo foi avaliar se a inibição da iNOS reverte o efeito da albumina na lesão
pulmonar na pancreatite aguda (PA).
Material:
PA foi provocada em ratos machos Wistar por injeção intraductal pancreática de
taurocolato a 5%. Para avaliar o efeito da albumina na lesão pulmonar na PA, os
animais receberam soro fisiológico endovenoso (Grupo I) ou albumina humana (Grupo
II) imediatamente após a PA. Para avaliar o efeito da inibição da iNOS na lesão
pulmonar na PA, um inibidor específico, a S-metilisotiouréia (SMT) foi dada aos
animais imediatamente após a PA. Os animais foram divididos em grupos.: Grupo III:
solução fisiológica foi dada após a PA e SMT; Grupo IV: albumina foi administrada após
AP e SMT. Após 12 horas, foi determinados os valores de amilase sérica, a ativi
Resultado:
A amilase sérica, a MPO pulmonar e a permeabilidade vascular foram
significativamente maiores após a PA. A albumina administrada após a PA aumentou a
permeabilidade pulmonar (70,92 ± 7,0 mg EB/g de tecido) comparado à administração
de salina (47,41 ± 4,62 mg EB/g de tecido), ( p<0,05). No entanto, a administração de
albumina com SMT reduziu a permeabilidade pulmonar (42,77 ± 9,49 mg EB/g de
tecido) comparada à administração de albumina sem SMT (70,92 ± 7,0 mg EB/g de
tecido). Não houve diferenças significantes na amilase sérica e na atividade da MPO
pulmonar entre os grupos.
Conclusões:
: A recuperação do fluido extracelular na PA com albumina aumentou a
permeabilidade pulmonar. A inibição da iNOS antes da administração de albumina
reduziu este efeito lesivo provocado pela albumina na PA experimental.
Resumo Científico:

Sala: 9 - Coloproctologia
Data: 25/09/2010
Horário: 10:10 as 10:20
FP002
O ESTRESSE OXIDATIVO AO DNA ENCONTRA-SE ASSOCIADO A
MAIORES ÍNDICES DE MUTAÇÕES NA PROTEÍNA P53 NA COLITE DE
EXCLUSÃO. ESTUDO EXPERIMENTAL
Martinez, C.A.R.; Pereira, J.A.; Bartocci, P.C.M.; Silva, C.M.G.*; Mello, R.O.; Lameiro,
T.M.M.; Marques, L.H.S; Almeida, M.G.; Cunha, F.L.; Carmo, C.V.
Objetivo:
Estudos vêm demonstrando a possibilidade de mutação do gene p53 em modelos
experimentais de colite ulcerativa quimicamente induzida assim como em modelos de
câncer colorretal associado a colite. O estresse oxidativo ao DNA, ocasionado pela
inflamação contínua à mucosa cólica, é um dos fatores responsabilizados pela maior
incidência de mutações no gene p53 nesses modelos. Entretanto, apesar da ocorrência
de processo inflamatório contínuo na colite de exclusão, o desenvolvimento em
portadores da doença é excepcional. Até o momento não se avaliou a relação entre
estresse oxidativo ao DNA e presença de mutações na proteína p53 em modelos
experimentais de colite de exclusão. OBJETIVO: Verificar a relação entre dano
oxidativo e mutações na proteína p53 na colite de exclusão.
Material:
MÉTODOS: Sessenta ratos foram randomizados em três grupos segundo o sacrifício ser
realizado seis, 12 e 18 semanas após a cirurgia. Para cada grupo, 15 foram submetidos
à derivação intestinal por colostomia no cólon esquerdo e fístula mucosa distal,
enquanto cinco, exclusivamente, a laparotomia. Graduou-se a presença de colite com
escala inflamatória validada. Mutações na proteína p53 foram avaliadas por
imunoistoquímica utilizando anticorpo anti-p53 específico para ratos. Quantificou-se o
estresse oxidativo pelo ensaio do cometa. Adotou-se os testes t de Student, MannWhitney e Kruskal-Wallis, adotando-se nível de significância de 5% (p<0,05).
Resultado:
RESULTADOS: No cólon sem trânsito existe maior grau de inflamação quando
comparado ao cólon com trânsito preservado (p=0,001). Os níveis de estresse
oxidativo foram maiores nos segmentos sem trânsito (p<0,0001), aumentando com o
tempo de exclusão (p=0,007). Os níveis de estresse oxidativo relacionaram-se ao
escore inflamatório. Não se encontrou mutações na proteína p53 nos segmentos sem
trânsito, independente do tempo de exclusão.
Conclusões:
CONCLUSÃO: Os resultados do presente estudo mostraram que apesar de existir maior

de dano oxidativo ao DNA nos segmentos sem de trânsito fecal com colite, não se
encontrou aumento do índice de mutações na proteína p53.
Resumo Científico:

Sala: 9 - Coloproctologia
Data: 25/09/2010
Horário: 10:20 as 10:30
FP003
FISIOPATOGÊNESE DO CÂNCER COLORRETAL: TEORIA BASEADA NA
CORRELAÇÃO ENTRE DANO OXIDATIVO AO DNA CELULAR E P53.
Priolli,D.G.*, Martinez, N.P.; Açari,D.;Lopes,C.O.;Caneloi, T.; Pereira, J.A.;Cardinalli,
I.A.Ribeiro,M.R.
Objetivo:
Objetivo: Apresentar proposta fisiopatogênica para o câncer colorretal baseando-se
nas teorias genética e metabólica, a partir da análise da correlação entre dano
oxidativo ao DNA e a expressão tecidual quantitativa da proteína p53 em adenoma e
adenocarcinoma colorretal.
Material:
Material e Métodos: Foram estudados 49 doentes com adenoma ou adenocarcinoma
colorretal. Amostras foram colhidas de adenoma e adenocarcinoma e tecido normal
adjacente a ambos. O diagnóstico foi estabelecido por estudo histopatológico dos
espécimes obtidos. Quantidade de p53 foi aferida por processamento de imagem
assistido por computador após imunomarcação por imunoistoquímica. Ensaio do
cometa quantificou o dano oxidativo ao DNA. Calculou-se a diferença de dano
encontrado na lesão e tecido normal adjacente. Análise dos resultados obtidos foi
realizada adotando-se nível de significância menor que 5% (p&#x2264;0,05).
Resultado:
Resultados: O conteúdo de p53 apresentou média de 1,55U/pixel e 4,40U/pixel em
adenomas e adenocarcinomas, respectivamente. Há diferença significante (p=0,01) na
quantidade de dano oxidativo ao DNA no tecido adjacente a neoplasia em adenoma e
adenocarcinoma. Há associação entre o dano oxidativo ao DNA celular e o diagnóstico
da lesão encontrada ser adenoma ou adenocarcinoma (rs=0,352 e p=0,01). Há
associação entre a diferença de dano no adenocarcinoma e tecido normal adjacente à
lesão e a quantidade de p53 encontrada no adenocarcinoma (r=0,436, p=0,01).
Conclusões:
Lesão da membrana mitocondrial por agentes genotóxicos da luz intestinal levam a
proliferação celular e, consequentemente, formação do adenoma. A glicólise
anaeróbia no adenoma aumenta a produção de EROS e fragmentação do DNA (dano
oxidativo ao DNA celular), gerando acúmulo de mutações nos genes e proteínas chaves
de controle do ciclo celular (p53). Tem-se instalado o adenocarcinoma.
Resumo Científico:

Sala: 9 - Coloproctologia
Data: 25/09/2010
Horário: 10:30 as 10:40
FP004
A APLICAÇÃO DE CLISTERES COM BUTIRATO REDUZ OS NIVEIS DE
ESTRESSE OXIDATIVO NO CÓLON EXCLUSO DE TRÂNSITO INTESTINAL
Martinez, C.A.R.; Lameiro, T.M.M.*; Silva, C.M.G.; Marques, L.H.S.; Almeida, M.G.;
Cunha, F.L.; Mello, R.O.; Pereira JA
Objetivo:
Introdução: A colite de exclusão encontra-se relacionada ao estresse oxidativo
decorrente da maior produção de radicais livres de oxigênio pelas células epiteliais da
mucosa cólica com deficientes em ácidos graxos de cadeia curta. Objetivo: Verificar se
aplicação de clisteres com ácido butírico reduz os níveis de estresse oxidativo na
mucosa cólica exclusa de trânsito fecal.
Material:
Material e Métodos: Vinte e seis ratos , Wistas, machos, foram divididos em dois
grupos de 13 animais, segundo o sacrifício ser realizado duas ou quatro semanas após
derivação fecal no cólon esquerdo. Cada grupo foi dividido em dois subgrupos segundo
ter sido realizada intervenção diária com enemas contendo solução fisiológica a. 0,9%
ou ácido butírico na concentração de 100mg/Kg. O diagnóstico de colite foi firmado
por estudo histopatológico e os níveis de estresse oxidativo pela quantificação dos
níveis teciduais de malondialdeído. Para análise estatística adotou-se o teste de MannWhitney, estabelecendo-se nível de significância de 5% (p<0,05).
Resultado:
RESULTADOS: Os níveis de malondialdeído, nos animais submetidos à intervenção com
solução fisiológica, na mucosa cólica provida e desprovida de trânsito fecal, após duas
e quatro semanas de irrigação foram de: 0,05±0,006, 0,06±0,006 e 0,05±0,03,
0,08±0,02 respectivamente. Os níveis de malondialdeído nos animais irrigados com
ácido butírico, nos cólons providos e desprovidos de trânsito, após duas e quatro
semanas de irrigação foram de: 0,05±0,01- 0,04±0,01 e 0,04±0,01 - 0,04±0,01,
respectivamente. Após duas e quatro semanas de intervenção os níveis de
malondialdeído foram menores nos animais irrigados com ácido butírico,
independente do tempo de irrigação (p=0,003 e p=0,001, respectivamente).
Conclusões:
CONCLUSÃO: Aplicação de clisteres contendo ácido butírico reduz os níveis de estresse
oxidativo na mucosa cólica de segmentos desprovidos de trânsito fecal.
Resumo Científico:

Sala: 9 - Coloproctologia
Data: 25/09/2010
Horário: 10:40 as 10:50
FP005
A N-ACETILCISTEÍNA REDUZ OS NÍVEIS TECIDUAIS DE PEROXIDAÇÃO
LIPÍDICA EM CÉLULAS DA MUCOSA CÓLICA DESPROVIDA DE
TRÂNSITO FECAL?
Martinez, C.A.R.; Almeida, M.G.; Silva, C.M.G.; Cunha, F.L; Mello, R.O.; Lameiro,
T.M.M.; Marques, L.H.S*.; Pereira, J.A.
Objetivo:
Estudos vêm demonstrando que a n-acetilcisteína apresenta ação antioxidante em
modelos experimentais de colite quimicamente induzida, melhorando o processo
inflamatório tecidual. Todavia, os potenciais efeitos antioxidantes da n-acetilcisteína
na colite de exclusão ainda não foram estudados. OBJETIVO: Verificar se a aplicação de
clisteres com n-acetilcisteína apresenta ação antioxidante na colite do cólon excluso.
Material:
MATERIAL e MÉTODOS: Vinte e seis ratos foram divididos em dois grupos de 13
animais, segundo o sacrifício ser realizado duas ou quatro semanas após derivação
fecal no cólon esquerdo por colostomia terminal proximal e fistula mucosa com o
estoma distal. Cada grupo foi dividido em dois subgrupos experimentais segundo a
intervenção diária de enemas contendo Solução fisiológica a 0,9% ou n-acetilcisteína
na concentração de 20mg/Kg. O diagnóstico de colite determinado por estudo
histopatológico e os níveis de estresse oxidativo, nas células epiteliais da mucosa
cólica, pela quantificação de malondialdeído. Para análise estatística adotou-se o teste
de Mann-Whitney, estabelecendo-se nível de significância de 5% (p<0,05).
Resultado:
RESULTADOS: Os níveis de malondialdeído nos animais submetidos à intervenção com
solução fisiológica a.0,9%, nos cólons providos e desprovidos de trânsito fecal, após
duas e quatro semanas de irrigação foram de: 0,05±0,006 - 0,06±0,006 e 0,05±0,03 0,08±0,02 respectivamente. Os níveis de malondialdeído nos irrigados com nacetilcisteína, nos cólons providos e desprovidos de trânsito, após duas e quatro
semanas de irrigação foram de: 0,051±0,01- 0,07±0,01 e 0,054±0,03 - 0,069±0,03,
respectivamente. A aplicação de enemas com n-acetilcisteína na concentração
utilizada não reduziu os níveis de estresse oxidativo no cólon sem trânsito fecal,
independente do tempo de exclusão
Conclusões:
CONCLUSÃO: Na concentração utilizada a n-acetilcisteína não apresentou efeitos
antioxidantes em células da mucosa cólica de segmentos desprovidos de trânsito fecal.
Resumo Científico:

Sala: 9 - Coloproctologia
Data: 25/09/2010
Horário: 10:50 as 11:00
FP006
ANÁLISE DAS MOLÉCULAS DE ADESÃO SERIA CAPAZ DE MODIFICAR A
INDICAÇÃO DA TERAPIA ADJUVANTE NO CÂNCER COLORRETAL?
Martinez, N. P.*; Kanno, D. T.; Marques, M. G.; Pereira, J. A.; Cardinalli, I. C.; Bacci, M.
F.; Priolli, D. G.
Objetivo:
O objetivo do presente estudo é investigar a relação do conteúdo tecidual de
&#x03B2;-catenina e e-caderina à fatores clínicos prognósticos em doentes com
adenocarcinoma do cólon esquerdo, com vistas a terapêuticas mais racionais no
tratamento do adenocarcinoma colorretal.
Material:
Analisaram-se 29 doentes com adenocarcinoma do cólon situados após a flexura
esquerda. Diagnóstico e variáveis relacionadas ao prognóstico foram avaliados por HE.
Expressão tecidual das proteínas de adesão foi analisada por imunoistoquímica;
conteúdo tecidual determinado por análise de imagem assistida por computador.
Resultados foram analisados com testes de tendência central, análise de variância,
associação, adotando-se nível de significância de 5%.
Resultado:
Há correlação entre &#x03B2;-catenina e estádios TNM do CCR (p<0,01). Há aumento
do conteúdo com a progressiva invasão do tumor aos planos profundos do cólon
(médias de 1,49%, 4,2%, 57% e 7,22% para tumores T1, T2, T3 e T4) (p=0,03), com
comprometimento linfonodal (p=0,05) e metástases (p=0,04). Quantidade de ecaderina se relaciona com distribuição (p=0,03), com média maior na forma
membranosa (p=0,03). Há menores conteúdos de e-caderina no tecido tumoral com
piora do grau histológico (p=0,01), com médias de 4,82% nos bem diferenciados,
3,56% nos moderadamente diferenciados e 1,46% nos pouco diferenciados (p=0,04).
Conclusões:
A medida quantitativa confere à &#x03B2;-catenina status de marcador prognóstico da
profundidade de invasão e disseminação do câncer colorretal distal.Conteúdo e
expressão de e-caderina podem ser indicadores do grau de diferenciação. Maior
conteúdo de &#x03B2;-catenina e perda da expressão normal se relacionam a pior
prognóstico e maior possibilidade de mestástases.Análise proteômica tecidual, aliada a
parâmetros já estabelecidos de prognóstico, pode melhorar critérios de seleção para
tratamento complementar.
Resumo Científico:

Sala: 9 - Coloproctologia
Data: 25/09/2010
Horário: 11:00 as 11:10
FP007
DANO OXIDATIVO AO DNA NA SEQÜÊNCIA ADENOMA-CARCINOMA
Caneloi, T.P.*; Kanno, D.T.; Lopes, C.O.; Marques, M.G.; Arçari, D.P.; Ribeiro, M.L.;
Bacci, M.F.; Pereira, J.A.; Priolli, D.G.
Objetivo:
Este estudo visa comparar a quantidade de dano oxidativo ao DNA no tecido normal,
adenoma e adenocarcinoma colorretal e determinar a relação entre o estresse
oxidativo como fenômeno inicial na sequência adenoma-carcinoma estabelecida por
Fearon e Vogelstein e o desenvolvimento de neoplasias colorretais.
Material:
As amostras utilizadas foram coletadas por meio de biópsias da mucosa colônica
através de colonoscopias. Foi analisado dano oxidativo, pelo método Komet-assay, no
tecido tumoral e tecido normal de 44 doentes, sendo 23 adenomas e 21
adenocarcinomas colorretais. A análise estatística foi executada por análise descritiva,
teste de normalidade, comparativo e de associação, com nível de significância menor
que 5%.
Resultado:
Há diferença significante (p= 0,002) entre os níveis de dano observados no adenoma
(média 2,520TM) quando comparados aos níveis encontrados no tecido normal
adjacente a ele (média 0,997TM). O mesmo ocorre quando comparamos o
adenocarcinoma (média 2,114TM) com seu tecido normal correspondente (média
0,766TM) (p= 0,000). Ao se comparar a quantidade de dano oxidativo em portadores
de adenoma e adenocarcinoma nota-se diferença significante tanto no tecido normal
(p=0,007) quanto no tecido tumoral dos pacientes (p=0,04).
Conclusões:
Há maiores quantidades de dano oxidativo ao DNA no tecido tumoral quando
comparado ao tecido normal. O dano oxidativo ao DNA é maior nos adenomas
comparativamente aos adenocarcinomas.
Resumo Científico:

Sala: 9 - Coloproctologia
Data: 25/09/2010
Horário: 11:10 as 11:20
FP008
INFLUÊNCIA DO DANO OXIDATIVO NA EXPRESSÃO IMUNOISTOQUÍMICA
DE PROTEÍNAS DE ADESÃO NO ADENOMA COLORRETAL
Kanno D.T.*; Caneloi T.P.; Marques M.G.; Lopes C.; Bacci M.F.; Martinez N.P.; Ribeiro
M.L.; Aires J.P.; Cardinalli I.A.; Priolli D.G.
Objetivo:
Objetivo: Correlacionar alterações da expressão proteômica do sistema caderinacatenina ao dano oxidativo ao DNA em adenomas colorretais.
Material:
Método: Foi quantificado o dano oxidativo ao DNA, através ensaio do cometa, em 20
adenomas colorretais e tecido normal adjacente. Foi aferida, por método de análise
assistido por computador, após imunocoloração específica, a quantidade de e-caderina
em 16 adenomas colorretais e de beta-catenina em 19 de adenomas colorretais. A
análise dos resultados obtidos foi realizada adotando-se nível de significância menor
que 5% (p&#8804;0,05), mediante os seguintes modelos: estatística descritiva;
medidas de tendência central; testes de normalidade, comparação e associação.
Resultado:
Resultados: Há maior dano oxidativo ao DNA dos adenomas quando comparados ao
tecido normal (p=0,003). Encontrou-se relação entre a quantidade de beta-catenina
expressa e o aspecto macroscópico do pólipo (p=0,016; rs=0,545) e grau de displasia
(p=0,03; rs=0,511). Verificou-se relação entre o dano oxidativo e a expressão de ecaderina nos adenomas (p=0,01; rs=0,617). A e-caderina apresentou relação com o
aspecto macroscópico do pólipo (p=0,001; rs=0,756), e a localização da beta-catenina
expressa nos adenomas (p=0,004; rs=0,683). Há diferença entre a expressão de ecaderina em acordo com o diâmetro dos pólipos (p=0,017).
Conclusões:
Conclusão: O dano oxidativo apresenta-se aumentado no adenoma colorretal e
encontra-se relacionado à expressão imunoistoquímica da e-caderina no adenoma
colorretal.
Resumo Científico:

Sala: 9 - Coloproctologia
Data: 25/09/2010
Horário: 11:20 as 11:30
FP009
ADENOMA COLORRETAL: INFLUÊNCIA DO ESTRESSE OXIDATIVO AO
DNA NA MUTAÇÃO DA P53
Oliveira Lopes, C.* ; Gonçalves Marques, M.; Martins Valdivia, JC.; Peres Martinez, N.;
Bacci, MF.; Aparecida Cardinalli, I.; Aires Pereira, J.; Lima Ribeiro, M.; Gonçalves Priolli,
D.
Objetivo:
Em pacientes com neoplasia colorretal, a presença da proteína p53 no tumor é
atribuída, principalmente, a mutação do gene p53. A alteração da proteína p53 pode
ser possivelmente considerada como a alteração decisiva no processo de malignização,
dessa forma, parece existir uma relação direta entre a mutação da proteína p53 e a
formação de carcinomas colorretais. A possibilidade de detecção no tecido de
proteínas expressas devido a mutações das células neoplásicas apresenta importância
no diagnóstico e terapêutica dos doentes com câncer, especialmente se puderem ser
detectadas em sua forma pré-maligna, os adenomas colorretais.
Os radicais livres de oxigênio são constantemente formados durante o metabolismo
energético normal de todas as células vivas. Entretanto, quando sua produção é
excessiva, tornam-se nocivos às células danificando proteínas, membranas, organelas e
bases nitrogenadas do DNA. A este mecanismo chamamos estresse oxidativo, o qual
provoca quebras simples e duplas nas fitas que compõem as moléculas do DNA e induz
a erros de pareamento das bases nitrogenadas possibilitando, consequentemente,
aparecimento de mutações genéticas. Portanto, observa-se a importância de
correlacionar o papel do estresse oxidativo na mutação do gene P53, visto que a
presença da proteína p53 em tumores colorretais é atribuída, principalmente, a
mutação de seu gene determinante.
A ausência de estudos que correlacionem o estresse oxidativo ao DNA à quantificação
de mutação da proteína p53 em adenomas colorretais e a possibilidade de se estudar a
expressão proteômica da p53 e correlacioná-los ao dano do DNA celular, poderia
colaborar para a tentativa de se encontrar a lógica da relação biológica entre o dano
oxidativo ao DNA nas várias etapas da carcinogênese colorretal e permitir uma melhor
compreensão da resposta à terapia adjuvante em pacientes com p53 mutante. Dessa
forma, o objetivo do presente estudo foi correlacionar o estresse oxidativo ao DNA
com a expressão tecidual quantitativa da proteína p53 no adenoma colorretal.

Material:
Foram executadas 127 colonoscopias e identificados 20 doentes portadores de pólipos
adenomatosos do cólon, sendo 10 homens e 10 mulheres, com média de idade de 60
anos (42 a 76 anos). Foram excluídos aqueles com menos de 18 anos, além de
pacientes portadores de câncer de cólon que poderiam incrementar a produção dano
oxidativo ao DNA.
Fragmentos de tecido normal e adenomatoso foram retirados do segmento do cólon
que continha o adenoma e divididos em duas partes para conservação dos tecidos.
Biópsias da região tumoral e do tecido normal adjacente, destinadas ao ensaio do
cometa, foram submetidas à estabilização e proteção do RNA, imediatamente após o
procedimento cirúrgico. As amostras destinadas ao ensaio do Cometa foram
armazenadas em RNAlater (Qiagen, Valencia, CA, USA) e mantidas a -80ºC até o
momento do ensaio cometa. As biópsias destinadas ao estudo anatomopatológico e
imunoistoquímico foram, imediatamente após o procedimento cirúrgico, fixadas em
formol tamponado a 10% para conservação.
Para a realização do estudo histopatológico todos os espécimes cirúrgicos,
previamente fixados em solução de formalina a 10%, foram incluídos em blocos de
parafina. Três cortes de 4 &#xF06D;m foram obtidos sendo corados pela técnica de
Hematoxilina-Eosina (HE) para diagnóstico. O estudo histopatológico dos doentes
selecionados foi realizado por patologista experiente que não teve acesso aos demais
aspectos do estudo. Os adenomas foram classificados em tubulares, vilosos ou túbulovilosos e quanto ao grau de displasia epitelial em baixo e alto grau.
Para a realização do estudo imunoistoquímico todos os espécimes previamente fixados
em formol e incluídos em blocos de parafina foram submetidos a dois cortes adicionais
de 4&#xF06D;m. As lâminas foram desparafinadas e acondicionadas em recipiente
próprio e submersas em solução tampão fosfato de sódio (PBS) 0,05M e pH 7,2 por 10
minutos. Foi realizado bloqueio das peroxidases endógenas pelo gotejamento de
peróxido de hidrogênio 30 volumes a 3% em câmara úmida à temperatura ambiente
durante 10 minutos, seguido de mais uma lavagem com PBS por 10 minutos.
Terminada esta etapa, realizou-se recuperação antigênica. O anticorpo primário
monoclonal anti-p53 (Dako Cytomation® Copenhagen foi utilizado. As lâminas foram
coradas por meio da técnica imunoistoquímica com Monoclonal Mouse Anti-human
p53 protein. Clone D0-7.) O complexo estreptavidina-biotina-peroxidase (ABC- Dako
Cytomation®, Copenhagen, Dinamarca) foi utilizado. As lâminas foram lavadas em
água corrente e água destilada, contracoradas com hematoxilina de Harris por um
minuto, e novamente lavadas em água corrente e água destilada. O processo final de
desidratação das lâminas obedeceu às seguintes passagens: etanol 80%, etanol 90%,
etanol absoluto, xilol 1, xilol 2, xilol 3. Após o processo de imunocoloração as lâminas
foram montadas com lamínula e resina.

O estudo imunoistoquímico de p53 tecidual avaliou conteúdo por processamento de
imagem auxiliado por computador. O processamento da imagem é formado por níveis
de cores e tonalidades distintas, permitindo a visibilização de estruturas. As imagens
foram analisadas em programa específico. A mensuração foi executada com aumento
de 400X em área representativa da neoplasia. A média de três medidas da mesma
lâmina em campos distintos foi considerada a medida final do conteúdo de
imunocoloração.
O ensaio Cometa possibilitou a detecção de danos ao DNA em células da mucosa
cólica normal e adenomatosa. Para a detecção de dano oxidativo ao DNA foi utilizada
amostra da região tumoral e do tecido normal adjacente ao tumor. A análise das
amostras obedeceu a viabilidade mínima superior a 75%. Cem células foram
aleatoriamente selecionadas (100 de cada réplica) e analisadas usando o programa
Komet 5.5 (Kinetic Imaging, USA).
A análise estatística dos resultados obtidos foi realizada adotando-se nível de
significância menor que 5% (p&#x2264;0,05), mediante os seguintes modelos:
estatística descritiva; medidas de tendência central; teste de normalidade; análise de
variância; testes de associação. Para análise estatística dos resultados foi utilizado o
programa de análise estatística SPSS for Windows, versão 13.0.

Resultado:
Dos 127 pacientes submetidos à avaliação colonoscópica foram encontrados durante a
realização do procedimento 44 pólipos. Após diagnóstico histopatológico das biópsias,
20 pólipos foram classificados como adenomatosos. Nos pacientes portadores de
adenoma colorretal a idade variou entre 42 e 76 anos, com média de 60 anos, sendo
30 homens e 30 mulheres. Encontrou-se expressão da proteína p53 em todos os
adenomas estudados. A expressão proteômica da p53 no tecido adenomatoso variou
de 0,30 à 3,99U/pixel, com média de 1,54U/pixel. Já no tecido normal esta expressão
oscilou entre 0,00U/pixel e 0,57 U/pixel, com média de 0,15U/pixel. Houve correlação
significativa entre a expressão de p53 encontrado no tecido normal e adenomatoso do
mesmo paciente (p=0,0042). Não houve relação entre o diâmetro do pólipo e a
expressão de p53, assim como não houve correlação entre a expressão da p53 mutada
e o gênero. Foi encontrada relação significante entre a idade do paciente e a
quantidade de expressão da p53 mutada nos adenomas estudados, sendo esta
expressão mais elevada nos adenomas dos pacientes mais idosos (p=0,007).
Encontrou-se significância entre a diferença na quantidade de dano oxidativo ao DNA
presente no adenoma colorretal e no tecido colônico normal (p=0,056). Houve maior
dano oxidativo no adenoma quando comparado ao tecido normal, sendo que nos

adenomas a quantidade de dano variou entre 0,39TM e 11,13TM, média de 2,30TM,
enquanto no tecido normal variou entre 0,27TM e 1,35TM, com média de 0,63TM.
Não houve relação entre o estresse oxidativo ao DNA e a expressão da proteína p53 no
pólipo colorretal adenomatoso.
Conclusões:
A partir dos resultados pode-se concluir que a expressão da proteína p53 é maior nos
adenomas colorretais quando comparado ao tecido normal do mesmo paciente, sendo
a expressão proteômica da p53 maior em indivíduos de idade mais elevada. Verificouse também uma maior quantidade de dano oxidativo ao DNA no tecido adenomatoso
quando comparado ao tecido colônico normal. No presente estudo não foi encontrada
relação entre o dano oxidativo ao DNA e a mutação da p53 em adenomas colorretais.
Pode-se sugerir que a ausência de relação entre a ação do estresse oxidativo sob a
mutação da p53 em adenomas colorretais seja explicada pelo fato de o dano oxidativo
ao DNA estar envolvido principalmente nas etapas iniciais da formação do pólipo, onde
a agressão inflamatória é o evento predominante. Sabe-se, de acordo com a teoria da
carcinogênese colorretal proposta por Fearon e Vogelstein, que a mutação da p53 é
evento fundamental na transformação do adenoma para carcinoma, no entanto,
segundo estes autores, a mutação da p53 ocorre mais tardiamente na tumorigênese
colorretal, quando comparado ao dano oxidativo proveniente da agressão inflamatória
inicial. Desta forma, por desencontro temporal, o estresse oxidativo ao DNA poderia
não influenciar na mutação da p53.
Resumo Científico:

Sala: 9 - Coloproctologia
Data: 25/09/2010
Horário: 10:30 as 10:40
FP010
AVALIAÇÃO POR PROCESSAMENTO DE IMAGEM ASSISTIDA POR
COMPUTADOR DO NÚMERO DE CÉLULAS CALICIFORMES NA MUCOSA
CÓLICA COM E SEM TRÂNSITO FECAL.
Martinez, C.A.R., Mello, R.O.*; Silva, C.M.G.; Sousa, M.V.; Nonose, R; Cunha, F.L.;
Almeida, M.G.; Lameiro, T.M.M.; Marques, L.H.S.; Pereira, J.A.
Objetivo:
Introdução: Estudos mostraram redução do conteúdo e modificações do padrão de
expressão das mucinas nas criptas cólicas em modelo experimental de colite de
exclusão. Poucos estudos avaliaram se a redução do conteúdo de mucinas e as
alterações no padrão de expressão tecidual poderiam ser atribuídas a modificações na
população de células caliciformes na mucosa cólica. Objetivo: Quantificar o número de
células caliciformes comparando segmentos com e sem trânsito, e relacioná-lo com o
tempo de exclusão.
Material:
Material e Métodos: Sessenta ratos Wistar foram divididos em três grupos segundo o
sacrifício ser realizado seis, 12 e 18 semanas após o procedimento cirúrgico. Em cada
grupo, 15 animais foram submetidos à colostomia proximal e fístula mucosa distal
(subgrupo experimento) e cinco à laparotomia isolada, sem derivação do trânsito
(subgrupo controle). Após o sacrifício, fragmentos cólicos providos e desprovidos de
trânsito foram extirpados, processados e corados pela técnica da hematoxilina-eosina.
O número de células caliciformes foi determinado com programa de análise de
imagem assistida por computados (morfometria computadorizada). A comparação do
número de células entre os segmentos com e sem trânsito fecal foi analisada pelo
teste t de Student e a variação segundo o tempo de exclusão pelo teste de KruskalWallis, estabelecendo-se nível de significância de 5% (p<0,05) para ambos os testes.
Resultado:
Resultados: Houve redução no número de células caliciformes nos segmentos sem
trânsito fecal após 12 e 18 semanas (p=0,003). Não houve variação na população de
células nos segmentos sem trânsito em relação ao tempo de exclusão (p=0,13).
Conclusões:
Conclusão: Segmentos desprovidos de trânsito fecal que desenvolvem colite de
exclusão apresentam redução no número de células caliciformes após 12 semanas de
exclusão, que se estabiliza com o tempo de derivação.
Resumo Científico:

Sala: 9 - Experimental / Trauma
Data: 25/09/2010
Horário: 11:40 as 11:50
FP011
XENOTRANSPLANTE DE ADENOCARCINOMA DE CÓLON EM
CAMUNDONGO NUDE. MODELO PARA ACOMPANHAMENTO DE
TERAPIAS ANTINEOPLÁSICAS IN VIVO.
Priolli, D.G;* Abrantes, A.M; Neves, Silvia; Batista, J.N.; Gonçalves, A.C; Cruz, A.B;
Dourado, M; Carvalho, L; Cardinali, I.A.; Botelho, MF.
Objetivo:
Em 2007 foi apresentado modelo de adenocarcinoma colorretal humano em
camundongo nude, sendo as celulas inoculadas no ceco, a despeito da localização
prevalente do câncer colorretal no cólon esquerdo. Objetivo: Apresentar modelo
ortotópico de adenocarcinoma de colon esquerdo em camundongo nude que permita
o monitoramento da evolução tumoral.
Material:
Material e métodos: Foi utilizado camundongo nude (Balb/cnu/nu) Charles River,
Spain, aged 8 weeks. de 8 semanas, com 22g e executada exclusão do trânsito
intestinal com manutenção de fístula distal. Células de adenocarcinoma humano
(WiDr) foram inoculadas na fistula, após restabelecimento do trânsito intestinal.
Crescimento tumoral foi acompanhado diariamente. Método de imagem cintilográfico
foi executado para detecção do tumor.
Resultado:
Quinze dias após o transplante foi possível a detecção do tumor pelo método
cintigráfico. A macroscopia demonstrou invasão do tumor do cólon proximal com
oclusão parcial da luz. A microscopia evidenciou adenocarcinoma indiferenciado.
Conclusões:
Conclusão: Modelo de adenocarcinoma de colon esquerdo é factível. Permite o
acompanhamento macroscópico e cintigráfico evolutivo do tumor, como vantagem
adicional ao modelo de ceco que é intracavitário, além de garantir o monitoramento
de terapêuticas antineoplásicas in vivo.
Resumo Científico:

Sala: 9 - Coloproctologia
Data: 25/09/2010
Horário: 11:50 as 12:00
FP012
AVALIAÇÃO DOS EFEITOS ANTIOXIDANTES DO EXTRATO AQUOSO DE
ILEX PARAGUARIENSIS NA COLITE DE EXCLUSÃO. ESTUDO EM RATOS
Martinez, C.A.R.; Cunha, F.L.; Silva, C.M.G., Almeida, M.G.; Marques, L.H. S.; Lameiro,
T.M.M.*; Mello, R.O.; Pereira, J.A.
Objetivo:
Apesar dos reconhecidos efeitos antioxidantes da Ilex paraguariensis (erva mate),
nenhum estudo avaliou a eficácia da substância no tratamento da colite do cólon
excluso. OBJETIVO: Avaliar os efeitos antioxidantes da aplicação de clisteres contendo
extrato aquoso de Ilex paraguariensis na colite de exclusão.
Material:
MATERIAL e MÉTODOS: Vinte e seis ratos foram divididos em dois grupos com 13
animais, segundo o sacrifício ser realizado duas ou quatro semanas após derivação
fecal no cólon esquerdo por colostomia proximal terminal e fístula mucosa distal. Cada
grupo experimental foi dividido em dois subgrupos segundo ter sido realizada
aplicação diária de enemas contendo solução fisiológica à 0,9% ou extrato aquoso de
Ilex paraguariensis na concentração de 0,2g/100g. A presença de colite foi
diagnosticada por estudo histopatológico e o estresse oxidativo, pela mesuração dos
níveis tecidual de malondialdeído. Para análise estatística adotou-se o teste de MannWhitney, estabelecendo-se nível de significância de 5% (p<0,05).
Resultado:
RESULTADOS: Os níveis de malondialdeído nos animais submetidos à intervenção com
solução fisiológica, nos cólons providos e desprovidos de trânsito fecal, após duas e
quatro semanas de irrigação foram de: 0,05±0,006, 0,06±0,006 e 0,05±0,03, 0,08±0,02
respectivamente. Os níveis de malondialdeído nos animais irrigados com extrato
aquoso de Ilex paraguariensis, nos cólons providos e desprovidos de trânsito, após
duas e quatro semanas de irrigação foram de: 0,010±0,002, 0,02±0,004 e 0,03±0,007,
0,04±0,01, respectivamente. Os níveis de malondialdeído foram menores nos animais
irrigados com extrato aquoso de Ilex paraguariensis, independente do tempo de
irrigação (p=0,0001 e p=0,002, respectivamente).
Conclusões:
CONCLUSÃO: A aplicação diária de enemas com extrato aquoso de Ilex paraguariensis
reduz os níveis de estresse oxidativo tecidual nos segmentos cólicos sem trânsito fecal,
independente do tempo de irrigação.
Resumo Científico:

Sala: - Esôfago e Estômago
Data: 23/09/2010
Horário: 10:00 as 12:00
P001
RELATO DE CASO: DOENÇA DE DIEULAFOY
Cruvinel Neto,J.*; Lapeiz,F.A.; Souza Filho,A.
Objetivo:
A hemorragia digestiva alta (HDA) é uma importante síndrome clínica presente em
consultas de emergência.
O tratamento consiste na realização de procedimentos cirúrgicos e endoscópicos.
O objetivo deste estudo é relatar um caso de DD tratado com sucesso
endoscopicamente em nosso serviço.

Material:
B.P.C., feminino, 60 anos, deu entrada no serviço de emergência com episódios de
hematêmese com um dia de evolução associado a epigastralgia. Ao exame encontravase em regular estado geral, descorada, hidratada com abdome discretamente doloroso
à palpação e descompressão brusca negativa. Apresentava estabilidade hemodinâmica
com pressão arterial de 130x80 mmHg e freqüência cardíaca de 86 batimentos por
minuto.
Neste momento foram reaizadas medidas clínicas para controle dos sintomas e
indicado endoscopia digestiva alta que evidenciou em hiato diafragmático coto
vascular visível com sangramento em porejamento em fundo gástrico.
Resultado:
Submetida a endoscopia, sedo realizado terapeutica endoscópica com adrenalina.
Paciente segue em acompanhamento ambulatorial sem intercorrências.
Conclusões:
Graças ao desenvolvimento tecnológico e avanço na medicina, patologias como a DD
podem ser tratadas com procedimentos menos invasivos.

Resumo Científico:

Sala: - Miscelânia
Data: 23/09/2010
Horário: 10:00 as 12:00
P002
ABDOME AGUDO OBSTRUTIVO DEVIDO A MIGRAÇÃO DE SONDA DE
GASTROSTOMIA
Ana Carolina M. Fernandes, Igor Copi, Eumildo de C. Jr, Andre L. Baitello
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Paciente masculino de 64 anos, portador de carcinoma espinocelular do esôfago obstrutivo e metastático foi
submetido à gastrostomia pela técnica de Stamm, empregando sonda de Foley. Era acompanhado no serviço
de oncologia clínica quando após dois meses, procurou
o serviço de emergência com dor abdominal difusa, piora progressiva e acompanhada de distensão abdominal e
vômitos, sugerindo obstrução intestinal alta. O paciente
e familiares relataram que a sonda de gastrostomia havia
entrado dentro da barriga. A radiografia simples do abdome mostrou imagem sugestiva de corpo estranho
Laparotomia exploradora identificou distensão de alças de intestino delgado e corpo estranho (sonda de Foley)
cerca de 30 centímetros da válvula íleo-cecal causando obstrução. Realizada enteroto-

mia longitudinal e retirada da
sonda. Uma nova sonda foi posicionada pelo mesmo
orifício gástrico, com boa fixação
a pele. Evoluiu com pneumonia, mas
recebeu alta no 13º dia de pósoperatório.

Sala: - Cirurgia da Obesidade
Data: 23/09/2010
Horário: 10:00 as 12:00
P003
AVALIAÇÃO DO BLOQUEIO NEUROMUSCULAR COM O USO DO TOF
GUARD EM GASTROPLASTIA VIDEOLAPAROSCÓPICA
Bolognani, C.E.D.; Chammas, D.Z.; Cunha, G.P.; Guimarães, L.M.M.V.; Alonso, P.A.;
Silvino, J.R.C.; Rodrigues, T.O.; Ayoub, J.A.S.; Paulillo, D.L.; Trojahn, G.P.
Objetivo:
O objetivo principal do trabalho é determinar se o peso real, corrigido ou ideal,
utilizado para calcular a dose do BNM influencia na farmacocinética do cisatracúrio.
Material:
Estudo prospectivo, realizado nesta instituição pela equipe de Anestesiologia e de
Cirurgia do Aparelho Digestivo, durante o período de maio a setembro de 2009, que
incluiu pacientes submetidos a gastroplastia videolaparoscópica, pela técnica de
Capella. Utilizou-se cisatracúrio, analisando as variáveis: início de ação do BNM (TOF
0), a dose corrigida, a necessidade de doses adicionais, a reversão espontânea,
necessidade de descurarização e o nível de relaxamento segundo a visão do cirurgião.
Foi utilizado o aparelho Tof Guard, com aferição da resposta motora no músculo
adutor do polegar através da estimulação do nervo ulnar.
Resultado:
A amostra foi composta por nove pacientes, sendo oito do sexo feminino (88,9%) e
apenas um do sexo masculino (11,1%). Idade média dos nove pacientes foi de 33,1
anos, com desvio-padrão de 5,9 anos. Os pacientes apresentaram peso em torno de
107,1 Kg, com desvio-padrão de 20,7 Kg. IMC médio foi de 40,2 Kg/m2, variando de
36,3 a 46,9 Kg/m2, com desvio-padrão de 3,7 Kg/m2. Co-morbidades estavam
presentes em 67,7% dos pacientes. O peso corrigido foi empregado em três pacientes,
o peso ideal em dois e o peso real em quatro. Relaxamento foi considerado
inadequado pelo cirurgião em sete dos nove pacientes, sendo que estes receberam
doses subseqüentes de BNM. A reversão farmacológica foi necessária em apenas um
paciente. Observou-se que os dois pacientes que não necessitaram da segunda dose
de BNM receberam a dose inicial segundo o peso real e, apesar de apresentarem comorbidades, não necessitaram de reversão farmacológica. Com base na amostra
selecionada, de nove pacientes, não foi possível evidenciar associação
estatisticamente significante entre a necessidade de doses subseqüentes, o peso real,
corrigido ou ideal (p= 0,444), a necessidade de reversão farmacológica (p= 0,778) e a
presença de co-morbidades (p= 0,417).
Conclusões:
O trabalho concluiu que o uso do Tof Guard é imprescindível em anestesias que

empregam BNM adespolarizantes, possibilitando maior controle da anestesia,
reduzindo a necessidade da reversão farmacológica. O uso do monitor de TNM foi
importante para que nenhum paciente apresentasse bloqueio neuromuscular residual
na sala de recuperação anestésica diminuindo a freqüência de complicações
pulmonares no período pós-operatório.
Resumo Científico:

Sala: - Esôfago e Estômago
Data: 23/09/2010
Horário: 10:00 as 12:00
P004
VOLVO GÁSTRICO SECUNDÁRIO A HÉRNIA PARAESOFÁGICA: RELATO
DE CASO
Cardoso, F. H*;Ingrund, J.C; Pacheco, P.I.M; Aoyagi, H; Salvestro, A; Filho, J. E. A;
Santos, G.F; Monteiro, F.P; Silva, R.S.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Introdução: O volvo gástrico é definido como uma torção do estômago em um dos
seus eixos principais. Objetivos: Descrever um relato de caso de volvo gástrico
secundário a hérnia paraesofágica em um paciente diagnosticado e tratado no serviço
de cirurgia geral do HMCC. Materiais e métodos: Analise documental com revisão
bibliográfica. Relato de Caso: V.B.O, 62 anos, masculino, admitido no serviço de
emergência com história de dor precordial súbita com a HD de IAM, sendo descartada
após acompanhamento clínico e exames laboratoriais. Evoluiu com hematêmese,
sendo solicitada avaliação da cirurgia geral. Queixava-se de dor retroesternal, pirose e
disfagia progressiva há 3 anos, referindo perda ponderal de 20 quilos neste período.
Ao exame físico apresentava RHA em base de HTE e abdômen escavado. O RX de tórax
mostrava elevação da cúpula diafragmática E com nível hidroaéreo intratorácico. EDA
mostrou hérnia hiatal por deslizamento com migração gástrica para cavidade torácica
sugestiva de volvo gástrico. Realizado EED que evidenciou volvo de estômago sem
sinais obstrutivos no presente estudo. Submetido a LE onde se encontrou estômago
totalmente migrado para cavidade torácica (hérnia de deslizamento paraesofágica)
identificando-se região pilórica junto ao hiato esofágico e 4 cm acima observava-se o
cárdia, constatando-se a presença de volvo gástrico organoaxial. Desfeitas as
aderências, conteúdo torácico reduzido mostrou estômago dilatado sem
comprometimento isquêmico, sendo evidente os sinais de constricção gástrica
decorrente do volvo gástrico. Procedeu-se a crurorrafia posterior, cardioplastia à
Nissen e gastropexia fundofrênica. Resultados: Paciente apresentou boa evolução,

recebendo alta no 7º PO. Após um ano de acompanhamento clínico, paciente
mantém-se assintomático com uso de Omeprazol 80 mg dia e com peso adequado.
Conclusões: O volvo gástrico pode ser classificado em 3 tipos: organoaxial (forma mais
comum), mesentereoaxial e misto-não classificado.

Sala: - Cirurgia da Obesidade
Data: 23/09/2010
Horário: 10:00 as 12:00
P005
CIRURGIA DE FOBI-CAPELLA POR VIA ABERTA EM OBESOS MÓRBIDOS
PORTADORES DE VÁLVULA ANTIREFLUXO A NISSEN REALIZADA
PREVIAMENTE POR VIA LAPAROSCÓPICA
ilias EJ; Kassab P;Castro O; Freitas W; Ilias D; Malheiros CA; Theodoro LR; Pinto LA
Objetivo:
Apresentar quatro casos operados em nosso serviço e fazer um levantamento da
literatura sobre as possíveis complicações e cuidados nestes casos
Material:
: foram operados quatro pacientes mulheres, obesas mórbidas para realização da
cirurgia de gastroplastia com derivação em Y de Roux. As 4 pacientes tinham como
antecedente cirurgia de hiatoplastia e válvula antirefluxo a Nissen para tratamento de
refluxo gastro esofágico. Em 2 pacientes fizemos a confecção da pequena câmara com
inclinação lateral para a esquerda com grampeamento linear longitudinal para não ser
necessário desfazer a válvula antirefluxo. Em 2 casos foram desfeitas as válvulas
antirefluxo a Nissen sendo realizado o grampeamento linear longitudinal pela técnica
habitual em direção ao ângulo de Hiss.Em um destes casos após o grampeamento
houve isquemia do fundo gástrico da grande câmara, prontamente identificada e
sendo necessária sua ressecção com grampeamento linear transversal . Os 4 casos
foram drenados tendo uma evolução pos operatória sem intercorrencias.
Resultado:
Um estudo com 19 pacientes submetidos a cirurgia aberta de Fobi-Capella e que
tinham cirurgia previa para tratamento de refluxo gastroesofagico não teve mortes no
pos operatório. Houve hemorragia em 4 pacientes com necessidade de transfusão,
esplenectomia em 2 casose reoperação em 2 casos por suspeita de fistula. Quinze
pacientes referiram melhora dos sintomas de refluxo gastroesofagico após a
gastroplastia. Em outro estudo foram operados 7 pacientes em que a válvula foi
desfeita e realizado o grampeamento convencional em direção ao ângulo de Hiss. Não
houve mortes pós operatorias sendo que em 5 pacientes houve estenose de
anastomose e em 2 hernia interna. O tempo médio de cirurgia foi de 6 horas e o
tempo de internação de 5 dias.
Conclusões:
: A cirurgia de Fobi-Capella se torna particularmente difícil em pacientes operados
previamente por Doença do Refluxo Gastroesofagico. Mesmo cirurgiões experientes
ficam inseguros nesta eventualidade, uma vez que o esôfago abdominal manipulado e
a válvula tornam essa região de difícil abordagem e o grampeamento gástrico em

direção ao ângulo de Hiss se torna complexo e sujeito a complicações pós-operatórias
graves.
Conclusões: 1. A gastroplastia em pacientes obesos com cirurgia antirefluxo previa é
mais dificil e tem alta morbidade. 2. É recomendavel a cirurgia aberta com drenagem
rotineira da cavidade nestes casos. 3. os resultados tardios da cirurgia no que se refere
ao emagrecimento e ao desaparecimento das comorbidades são os mesmos que os
pacientes sem cirurgia antirefluxo previa.
Resumo Científico:

Sala: - Cirurgia da Obesidade
Data: 23/09/2010
Horário: 10:00 às 12:00
P006
SÍNDROME DE WERNICKE KORSAKOFF PÓS CIRURGIA BARIATRICA
Ilias EJ; Kassab P; Malheiros CA; Freitas W; Molina CI;Castro O; Theodoro LR; Pinto
LA;Bastos FSS
Objetivo:
A Síndrome de Wernicke-Korsakoff (SWK) resulta da deficiencia aguda intensa
sobreposta á deficiência cronica de vitamina B1. Manifesta-se inicialmente por
confusão mental, afonia e confabulação. O fluxo sanguineo cerebral se torna reduzido
e a resistência vascular cerebral aumenta. Posteriormente aparecem nistagmo,
oftalmoplegia, coma e se não tratada morte.
Objetivo: apresentar 4 casos de SWK e discutir suas causas, seu diagnostico precoce e
seu tratamento.

Material:
: tivemos quatro casos de SWK em um período de 10 anos em pouco mais de 1000
pacientes operados.Todos os doentes eram obesos mórbidos (IMC> 40
kg/m2)submetidos a cirurgia de FobiCapella. Eram 2 homens e 2 mulheres.
Apresentaram em pós operatório tardio sintomas e sinais neurológicos compatíveis
com os descritos anteriormente sendo firmado o diagnostico clinico de SWC. Foi
instituída em todos os doentes a suplementação parenteral e oral de altas doses de
vitamina B1 e complexo B. Houve remissão parcial dos sinais e sintomas em 2
pacientes e remissão total em 2 pacientes.
Resultado:
Pacientes obesos morbidos podem ter deficiencias nutricionais particularmente
vitaminicas . Após cirurgia bariatrica essas deficiências podem ser agravadas
especialmente devido as limitações da ingesta devido a redução gástrica e a
malabsorção induzida pelo by-pass intestinal. Alguns pacientes ainda apresentam
quadro persistente de vomito o que agrava ainda mais a deficiência de vitamina B1
(responsável pelo surgimento da SWK). Nestes pacientes esta indicada a monitorização
clinica e a sistematica suplementação vitaminica principalmente do complexo B .
Qualquer paciente com hiperemese e que apresente quadro de deterioração
neurológica obscura em pos operatório de cirurgia bariatrica deve ser aventado o
diagnostico de SWK.
Conclusões:
1.em pacientes em pós operatório de cirurgia bariatrica que começam a apresentar

sintomas neurológicos deve ser considerado o diagnostico de SWK. 2. Suplementação
vitamínica e mineral deve ser feita em pacientes submetidos a cirurgia bariatrica. 3. O
diagnostico de SWK deve ser precoce e a terapêutica com altas doses de vitamina B1 e
complexo B deve ser instituída imediatamente na tentativa de reverter o quadro
neurológico e diminuir as sequelas.
Resumo Científico:

Sala: - Cirurgia da Obesidade
Data: 23/09/2010
Horário: 10:00 as 12:00
P007
FISTULA GASTRO-GASTRICA PÓS CIRURGIA DE FOBI-CAPELLA PARA
TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA
Ilias EJ; Kassab P;Malheiros CA; Castro O; Molina RI; Freitas W;Ilias D; Theodoro LR;
Pinto LA; Ilias D
Objetivo:
Apresewntar um caso de fistula gastro - gastrica entre a pequena e grande camara
gastrica em pós operatorio tardio de cirurgia de Fobi Capella para tratamento da
obesidade mórbida, assim como o tratamento cirurgico para o fechamento dessa
fistula
Material:
paciente feminina, 54 anos, IMC de 37, tendo como comorbidades diabetes e
esteatose hepática. Foi submetida a cirurgia de gastroplastia com derivação em Y de
Roux por via laparotomica. Teve alta sem intercorrências no quarto dia de pósoperatório. Durante o acompanhamento ambulatorial apresentou dor intensa
epigastrica com vômitos no oitavo mês de pós- operatório. Foi realizada endoscopia
digestiva alta que mostrou ulcera jejunal em boca anastomotica e fistula gastrogástrica entre a pequena e a grande câmara gástrica de aproximadamente 1 cm de
diâmetro. O raio X contrastado (figuras 1 e 2) de esôfago, estômago e jejuno
demonstrou a presença de fistula entre as duas câmaras gástricas com o contraste
realçando a grande câmara e o duodeno que deveriam estar exclusos do transito.
Foi realizada cirurgia para o fechamento da fistula. A cirurgia foi feita por via
laparoscópica com identificação do trajeto fistuloso por transiluminação com a ajuda
de endoscopia digestiva alta no intraoperatorio . Utilizamos grampeador laparoscópico
com sutura mecânica da fistula isolando-se assim a pequena da grande câmara
gástrica. A paciente evoluiu satisfatoriamente sem complicações e teve alta no terceiro
dia de pos operatório. O controle tardio endoscópico mostrou ausência de trajeto
fistuloso .

Resultado:
a fistula gastro-gastrica é de ocorrência rara e geralmente acontece devido a presença
de ulcera gástrica na pequena câmara com erosão para a grande câmara. A oclusão da
fistula pode ser realizada com o tratamento clínico da ulcera e em caso de insucesso
deve-se indicar o fechamento cirúrgico por grampeamento desse pertuito que pode
ser tanto através da via videolaparoscopica quanto pela via laparotomica. A literatura

também cita o uso de cola biológica por via endoscópica na oclusão de fistulas com
pequeno diâmetro.
Conclusões:
A fistula gastrogastrica pos cirurgia de Fobi-Capella é complicação rara e deve ser
fechada. O seu fechamento é factível de ser feito por via laparoscópica mesmo quando
a primeira cirurgia for por via aberta.
Resumo Científico:

Sala: - Esôfago e Estômago
Data: 23/09/2010
Horário: 10:00 às 12:00
P008
GIST GÁSTRICO - RELATO DE CASO
Leal, LPFF.; Leal, AJF; Nahas, FP.; Nicastro, RG. ; Graciolli, CB. ; Leal, CPFF. ; Martins,
MASO ; Martins, IGOK. ; Panico, VJA.* ; Marconato, HMF.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Tumores estromais gastrointestinais (GISTs) correspondem às neoplasias
mesenquimais mais freqüentes do trato digestório, embora representem menos de 1%
de todas as neoplasias malignas do mesmo. GISTs são caracterizados pela superexpressão do receptor da tirosinoquinase - KIT a partir das células intestinais de Cajal.
Apresentam amplo espectro clínico e comportamento biológico variável. Acometem
adultos na 4ª década de vida. Podem ser encontrados em qualquer segmento do trato
digestório, desde esôfago ao ânus. A maioria acomete o estômago (60-70%).
Os sintomas mais comuns são massa abdominal, desconforto epigástrico,
emagrecimento e hemorragia digestiva alta. Podem constituir, ainda, achado acidental
de endoscopia (EDA). Tomografia computadorizada é o melhor exame para
estadiamento e seguimento tumorais. O tratamento engloba a completa ressecção
cirúrgica, sem a necessidade de linfadenectomia nem margens amplas. O exame
histopatológico (AP) do espécime é crucial para o prognóstico. O desenvolvimento de
inibidores das tirosinoquinases modificou o manejo de GISTs irressecáveis,
metastáticos e recidivados, demonstrando melhora na sobrevida.
ICSM, 42 anos, feminino, com dor epigástrica, eructação e má digestão, realizou EDA
com achado de lesão subepitelial em corpo gástrico. O ultrassom endoscópico revelou
lesão sólida, hipoecóica heterogênea, regular, com áreas anecóicas periféricas,
localizada na camada muscular, medindo 40,8 x 42,1 mm. Submetida em 22/09/09 a
gastrectomia 4/5, pelo acometimento alto da porção posterior da pequena curvatura.
O AP revelou GIST gástrico, com células fusiformes e intensa deposição matriz

colágena, com linfonodos e margens livres. Realiza acompanhamento pós-operatório,
atualmente bem, sem evidências de recidivas.

Sala: - Esôfago e Estômago
Data: 23/09/2010
Horário: 10:00 as 12:00
P009
HÉRNIA DIAFRAGMÁTICA GIGANTE EM ADULTO ASSINTOMÁTICO
Scartozzoni, Marcio; Amaral, Thiago; Vilarinho, Renata; Ayres Jr, Walter; Gianoni,
Fábio; Garcia, Armando
Objetivo:
Relatar um caso raro descrito na literatura de Hérnia Diafragmática em adulto sem
história de trauma abdominal e sem sintomas comuns relatados envolvendo orgãos
abdominais. Estas que podem ser adquiridas, por trauma ou congênitas por um defeito
dos componentes musculares do diafragma que geralmente acomete neonatos.
Material:
J.M.P.R, 56 anos, masculino e branco. Com história de um ano com perda ponderal
importante, náuseas e arrotos. Sem dor em região abdominal. Eliminando fezes e
flatos normalmente. Negava qualquer trauma abdominal e sem cirurgia abdominal
prévia.
Ao exame apresentava emagrecido, corado, hidratado. Não apresentava alteração no
sistema cardiovascular e a ausculta pulmonar mantida. O abdome escavado, porém
flácido com ruídos normais.
O diagnóstico é feito por imagem. Raio X simples de tórax, E.E.D e tomografia
computadorizada. Os achados mais comuns são presença de bolha gástrica em
hemitórax, elevação dacúpula diafragmática e imagens císticas.
Resultado:
As imagens das F1 e F2 mostram alça com conformação de vísceras oca
retrocardiacamente em Rx simples. As F3 e F4 mostram hérnia hiatal gástrica total de
rolamento em E.E.D. As F5 e F6 confirmam estruturas abdominais pela TC.
Indicado laporotomia com correção da hérnia diafragmática. No intra-operatório
observou uma hérnia diafragmática latero-posterior esquerda de estômago, duodeno,
pâncreas e baço. Esses dois últimos tinham suas estruturas diminuídas, sem alteração
funcional.Não apresentava nenhum sinal de estrangulamento e sua redução foi feita
sem grandes dificuldades. Devido ao tamanho da hérnia, não foi possível apenas a
aproximação das bordas do músculo diafragma. Sendo necessária a utilização da tela
de surgicel.
Paciente foi alimentado no 2o PO aceitando bem a dieta e teve alta hospitalar no 3o
PO. Retornou ambulatorialmente pós 15 dias sem queixas.

Conclusões:
Hérnia diafragmática gigante de estômago, duodeno, pâncreas e baço. Patologia rara
descrita em adultos sem história de trauma. Encontrado na literatura hérnias gigantes
de estômago ou de pâncreas assintomática. Paciente evolui bem no pós operatório
ganhando peso imediato.
Resumo Científico:

Sala: - Esôfago e Estômago
Data: 23/09/2010
Horário: 10:00 as 12:00
P010
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE GIST ESOFÁGICO - RELATO DE CASO
Fabio Goussain Labat, Fabrício Silva,Renato Tauil,Marcelo Kalil Di Santo,Arnaldo
Pereira Santos de Moraes,Adriana Lucia Serra
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
MSF, feminino, 27 anos
HMA: Há 6 meses paciente refere epigastralgia de moderada intensidade,tipo
queimação, associado a pirose. Neste período refere disfagia progressiva para sólidos
posteriormente para líquidos, acompanhado de episódios de naúseas e vômitos pósprandiais. Nega perda de peso ou outros sintomas.
Acompanhava quadro no AMA onde fez uso de omeprazol e ranitidina sem melhora
do quadro. Foi então solicitado uma EDA
AP: HAS - enalapril
EDA 18.05.2010:
ESO: Pregueado mucoso edemaciado, apresentando no esôfago distal, lado direito, um
nódulo submucoso, endurecido, de superfície irregular, medindo em torno de 3 cm de
extensão, angustiando parcialmente a luz, se estendendo para região sub-cárdica em
1,5 cm.
EST: Pregueado mucoso antral edemaciado, enantema difuso leve, erosões planas
distrubuídas de modo esparsobertas por fibrina.
Conclusão:
Nódulo submucoso de esôfago distal e subcárdico, GIST???

Gastrite erosiva antral leve
Ecodoendoscopia 01.07.2010
Observa-se abaulamento mucoso ocupando 2/3 da luz esofágica em 1/3 distal do
esôfago e estende-se até a TEG.
Observa-se massa hipoecogênica, pouco heterogênea de bordas e limites precisos,
amolecida, que aparentemente origina-se da quarta camada da parede do esôfago muscular própria e mede 5,4 X 5,5 cm.Foram realizadas 3 punções, enviado para AP.
Conclusão:
Massa submucosa de esôfago distal com origem da quarta camada - muscular própria
HD: GIST, LEIOMIOMA, DUPLICAÇÃO CÍSTICA DO ESÔFAGO
Cirurgia:Esofagectomia transhiatal com reconstrução em tubo gástrico - anastomose
esofagogástrica latero-lateral (Esofago cervical)
A.P 12/09/10 Gist Esôfago distal

Sala: - Esôfago e Estômago
Data: 23/09/2010
Horário: 10:00 às 12:00
P011
MUCOSECTOMIA ENDOSCÓPICA PARA TRATAMENTO DE CÂNCER
GÁSTRICO PRECOCE - RELATO DE CASO
Prigenzi, KCK, Manfredini, MC, Bolonhezi, MD, Miyaoka, MY, Mazzurana, M, Kathib,
AAB, Junior, CKF, Patzina, RA, Salomão, RP, Magdalena, TR
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Introdução: Câncer gástrico precoce é definido como adenocarcinoma restrito à
mucosa e à submucosa gástrica, desconsiderando o comprometimento linfonodal. O
exame diagnóstico de excelência é a Endoscopia Digestiva Alta com biópsia. A
descoberta do adenocarcinoma gástrico nesse estágio oferece a possibilidade de
tratamento curativo não invasivo, a mucosectomia.
Relato de caso: MAS, 64 anos, masculino, com diagnóstico de câncer gástrico precoce
IIA+IIC, localizado em antro gástrico e medindo 15mm de diâmetro. O
anatomopatológico constatou lesão compatível com adenoma tubular de mucosa
gástrica com displasia de alto grau e áreas de carcinoma in situ. O estadiamento com
TC de abdome e Ecoendoscopia mostrou lesão restrita à mucosa e ausência de
acometimento linfonodal. A mucosectomia foi realizada e o anatomopatológico
evidenciou adenocarcinoma tubular bem diferenciado, precoce, restrito à lâmina
própria com margens de ressecção livres de neoplasia.
Discussão: A mucosectomia está indicada em lesões com padrão histológico bem e
moderadamente diferenciados, menores que 30 mm de diâmetro, confinados à
mucosa, sem ulceração e em pacientes com alto risco cirúrgico. A ecoendoscopia é
mandatória pois define a precocidade da lesão e determina com precisão o
estadiamento pré-operatório. A única desvantagem de tal procedimento é a
necessidade de habilidades e treinamento técnico específico. As complicações
descritas foram raras, sendo elas dor, sangramento e perfuração gástrica.

Conclusão: A mucosectomia é um procedimento seguro naqueles doentes com doença
restrita à mucosa, mas é imperativo follow-up adequado dos doentes. No caso
específico, as comorbidades clínicas aumentariam sua morbimortalidade cirúrgica o
que corroborou a indicação de mucosectomia. Ang, Khor e Gotoda em 2010,
descreveram 89% de sobrevida após gastrectomias para câncer gástrico precoce,
portanto, há necessidade de estudos prospectivos e randomizados para que o
tratamento seja considerado padrão ouro.

Sala: - Esôfago e Estômago
Data: 23/09/2010
Horário: 10:00 as 12:00
P012
VOLVO GÁSTRICO
SALLES, V.J.A.; ALVES JUNIOR, G. P.*; PAES, L.R.C.; SOUSA, F.M.O.; ALVES, C.D.C.
Objetivo:
Sinais presuntivos de volvo gástrico agudo são compostos pela tríade: dor e distensão
epigástrica, náuseas intensas sem vômitos e impossibilidade da passagem de sonda
nasogástrica devido distorção da anatomia da junção esofagogástrica. A manifestação
aguda deve ser tratada como uma emergência médica. Relatar um caso de volvo
gástrico do HUT.
Material:
Feminina, 64 anos, admitida no Setor de Emergência do HUT, com quadro de
desconforto precordial agudo, disfagia e angústia respiratória, tendo hipótese
diagnóstica de insuficiência coronariana aguda. Exames cardiológicos se encontravam
normais. Radiografia do tórax com alargamento mediastinal e presença nível
hidroaéreo retro-cardíaco. Realizou há 2 meses EDA com esofagite erosiva, hérnia
hiatal mista de grande proporção e gastrite enantematosa leve. Exame radiológico
contrastado do esôfago-estômago- duodeno que evidenciou a presença de um volvo
gástrico intratorácico.
Resultado:
A manifestação aguda deve ser tratada como uma emergência médica. A indicação de
exploração cirúrgica torna-se imperativa, onde deve ser realizada a correção do
defeito diafragmático, seguido de gastropexia e em alguns casos de gastrectomia
parcial ou total. A forma de apresentação crônica é assintomática ou
oligossintomática, podendo ser responsável por sintomas inespecíficos de desconforto
abdominal e dispepsia crônica. Entre os exames complementares, o estudo radiológico
simples de tórax e abdomem é na maioria das vezes o suficiente para o diagnóstico do
volvo gástrico, e no caso de dúvida podem-se realizar raios-X contrastado esôfagoestômago-duodeno, tomografia computadorizada, ressonância magnética ou
endoscopia digestiva alta.
Conclusões:
Paciente evoluiu satisfatoriamente, seguindo em acpmpanhamento ambulatorial.
Resumo Científico:

Sala: - Cirurgia da Obesidade
Data: 23/09/2010
Horário: 10:00 as 12:00
P013
ANÁLISE DO CONSUMO DE ALIMENTOS FONTES DE VITAMINA D E
CÁLCIO EM MULHERES CANDIDATAS À CIRURGIA BARIÁTRICA
Cardia L.; Freire S.; Fernandez M.; Ilias E.J.; Pivi G.A.K.; Malheiros, C.A.
Objetivo:
Analisar o consumo de alimentos fontes de vitamina D e cálcio em mulheres
candidatas à cirurgia bariátrica
Material:
Participaram do estudo 20 mulheres candidatas à cirurgia bariátrica do ambulatório de
obesidade da Santa Casa de São Paulo. Foram entrevistadas sobre o consumo
alimentar, por meio de questionário de freqüência alimentar adaptado com os
alimentos fontes de vitamina D e cálcio. Os resultados obtidos foram comparados com
o Guia Alimentar e as recomendações da Pirâmide Alimentar Adaptada para a
População Brasileira.
Resultado:
A média do IMC foi de 49,93 ± 12,18 kg/m2 e a média de idade 41 ± 11,35 anos.
Somente 25% das mulheres consomem leite 2 ou mais vezes ao dia, apenas 5 %
consomem pescados frescos ou enlatados 2 ou mais vezes por semana assim como
vegetais verde escuros, enquanto que 30% raramente consomem vegetais, ou seja,
menos que 1 vez a cada 3 meses.
Conclusões:
Inúmeras deficiências nutricionais estão associadas ao pós operatório da cirurgia
bariátrica em razão das modificações anatômicas e funcionais do aparelho digestivo.
Como as deficiências podem estar relacionadas ao baixo consumo de alimentos fontes,
os resultados deste trabalho sugerem que a promoção da ingestão alimentar e uso de
suplementos nutricionais previamente à cirurgia devem ser estratégias a serem
utilizadas tendo em vista a prevenção das deficiências destes nutrientes.
Resumo Científico:

Sala: - Cirurgia da Obesidade
Data: 23/09/2010
Horário: 10:00 as 12:00
P014
HEPATICOJEJUNO ANASTOMOSE PARA TRATAMENTO DE CISTO DE
COLÉDOCO TODANI IB
Alvarez VS; Muniz B; Glória TC; Salomão RP; Magdalena TR; Barreiro B; Pereira BB;
Crescentini F; Mazzurana M; Silva DRC.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
INTRODUÇÃO: O cisto de colédoco é doença rara, que se caracteriza por dilatação de
qualquer segmento dos ductos biliares. O diagnóstico em 80% dos casos é feito em
crianças de até 10 anos. A sintomatologia inespecífica e a baixa freqüência levam ao
retardo do diagnóstico. O tratamento é cirúrgico em função das possíveis
complicações.
RELATO DO CASO: Paciente feminino, 27 anos, grávida de 21 semanas, atendida no
ambulatório com queixa de dor persistente em hipocôndrio direito e região lombar, de
forte intensidade há uma semana. O USG de abdome diagnosticou cisto de ducto
hepático medindo 5.0 x 4,8 cm. Optou-se pelo tratamento sintomático até a resolução
da gestação. Cinco meses após o parto realizou-se TC de abdome confirmando o
achado ultrassonográfico. Indicou-se tratamento cirúrgico. A tática operatória baseouse na colecistectomia seguida de colangiografia que determinou cisto de colédoco Tipo
Ib na Classificação de Todani. Ressecada a lesão, procedeu-se ao fechamento da
porção distal do colédoco e anastomose hepaticojejunal em alça exclusa. Evoluiu com
pancreatite aguda e pneumonia, com boa evolução, recebendo alta hospitalar no 14°
dia de pós-operatório.
DISCUSSÃO: Todani Ib é dilatação focal e segmentar do ducto biliar extra-hepático.
Somente 20% dos pacientes apresentam a tríade clássica, dor abdominal, icterícia e
massa palpável. Os pacientes podem apresentar complicações tais como colangite,
pancreatite, cirrose biliar, hipertensão portal, ruptura espontânea do cisto e displasia.

Estas têm como etiologia a estase e litíase biliar, infecções e inflamações recorrentes.
A investigação diagnóstica é feita por ultrassom e tomografia computadorizada. A
CPRE delimita a anatomia biliar no pré-operatório, mas pode ocasionar colangite e
pancreatite. O tratamento ideal para cisto de colédoco depende de sua classificação.
No tipo I é recomendada ressecção cirúrgica utilizando-se a cistectomia com
reconstrução da anatomia em hepaticojejuno anastomose em Y de Roux.

Sala: - Esôfago e Estômago
Data: 23/09/2010
Horário: 10:00 as 12:00
P015
GIST: RELATO DE CASO
KANNO D.T.*; VALENCIANO J.S.; JÚNIOR J.A.R.; FILHO C.L.P.; MARTINEZ C.A.R.;
NONOSE R.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Objetivo: relatar um caso de Tumor Estromal Gastrintestinal Fusocelular (GIST)
comparando-o aos dados da literatura. Relato do Caso e Discussão: M.S.F., 50 anos,
mulher, admitida ao P.S. com história de febre de 40&#730;C, desconforto abdominal,
vômitos alimentares e queda do estado geral. Ao exame: descorada, com sinais de
sepse e dor a palpação abdominal. Solicitado USG de abdome na urgência que
evidenciou massa heterogênea em região do pâncreas com líquido livre na cavidade.
Indicado laparotomia de urgência que evidenciou massa extensa em região gástrica,
acometendo pâncreas, baço e delgado (Figura 2). Realizada ressecção da massa em
monobloco (Gastrectomia subtotal+ Pancreatectomia caudal+ Esplenectomia).
Paciente apresentou boa evolução pós-operatória tendo alta no 7º PO. O anátomopatológico sugeriu GIST fusocelular, que foi confirmado com painel imunoistoquímico.
Foi indicato terapia adjuvante com Imatinibe e atualmente encontra-se bem sem sinais
de recidiva da doença. Os tumores estromais gastrintestinais (GIST) são raros e
representam cerca de 80% dos tumores mesenquimais gastrintestinais. O diagnóstico
do GIST é feito por endoscopia digestiva alta em até 50% dos casos, devido à
visualização de uma lesão submucosa que deve ser biopsiada e submetida à
imunoistoquímica. O melhor exame é a ecoendoscopia com biopsia dirigida A
tomografia computadorizada é utilizada para caracterização da extensão do tumor e
de metástases. E o tratamento é a ressecção da lesão sem linfadencectomia.
Conclusão: a apresentação clinica dos GIST é variada como do caso relatada. E o exame
confirmatório é a análise da peça cirúrgica ou biópsia endoscópica com painel
imunohistoquímico.

Sala: - Esôfago e Estômago
Data: 23/09/2010
Horário: 10:00 as 12:00
P016
ESTENOSE ANTRO-PILÓRICA POR ÚLCERA PÉPTICA CRÔNICA
ASSINTOMÁTICA
Saba, E.; Mantoan, H.*; Kalume, R.S.; Cauduro, A.B.; Salles, V.J.A.; Neto, J.E.; Guidetti,
T.H.; Reis, F.C.; Uemura, L.A.; Salgado, F.C..
Objetivo:
Apresentar caso de úlcera péptica crônica assintomática como causa de síndrome de
estenose antro-pilórica.

Material:
S.A.O, feminino, branca, 46 anos, com queixa de vômitos incoercíveis, pós prandiais,
independente do tipo de alimentação, associado a inapetência e empachamento, de
início há 2 meses. Alimentava-se apenas de líquidos e pastosos, com aceitação parcial
durante todo o período. Referia perda de peso de aproximadamente 10 Kg no período.
Não apresentava alterações ao exame físico e na rotina laboratorial solicitada no ato
da internação. Negava qualquer queixa dispéptica prévia.
Resultado:
Paciente realizou endoscopia digestiva alta, que demonstrou a presença de lesão
úlcero-estenosante em antro gástrico, que impedia a progressão do aparelho.
Realizada biópsia do segmento estenosado, com resultado anátomo-patológico de
lesão ulcerada crônica com fibrose da parede gástrica. Foi submetida à laparotomia
com antrectomia ampliada, vagotomia troncular, e reconstrução em Y de Roux.
Apresentou evolução favorável, sem intercorrências, recebendo alta hospitalar no 4º
dia de pós-operatório.
Conclusões:
A doença ulcerosa péptica atinge anualmente cerca de 4 milhões de indivíduos em
todo o mundo. Usualmente manifesta-se como dor em queimação, localizada no andar
superior do abdome e tem forte associação com sintomas de refluxo gastro-esofágico.
Cerca de 1% de todos os pacientes portadores de úlcera péptica são assintomáticos,
sendo necessários mais estudos em grande escala a fim de se verificar as implicações
clínicas desta condição.
Resumo Científico:

Sala: - Esôfago e Estômago
Data: 23/09/2010
Horário: 10:00 as 12:00
P017
ÚLCERA PÉPTICA PERFURADA TAMPONADA
Kalume R.S.; Mantoan H.*; Salles V.J.A.; Neto J.E.; Guidetti T.H.; Reis F.C.; Uemura L.A.;
Salgado F.C.; Almeida R.L.
Objetivo:
Relatar um caso de complicação de úlcera péptica (UP) gastroduodenal.
Material:
Paciente masculino, 32 anos, metalúrgico, admitido no serviço de emergência com
queixa de dor abdominal em cólica há 2 semanas, localizada no flanco e hipocôndrio
direito, associada a vômitos e febre não aferida há 1 dia. História previa de
laparotomia exploradora por má rotação intestinal aos 4 meses de idade; e úlcera
péptica tratada, sem acompanhamento. Ao exame, apresentava-se em bom estado
geral, corado, desidratado, eupnéico, febril (38º C), posição antálgica, estável
hemodinamicamente. Abdome plano, RHA aumentados, doloroso à palpação em
hipocôndrio direito, com defesa abdominal, sem irritação peritoneal. Toque retal
normal.
Resultado:
Exames realizados: RX abdome: alças distendidas no hipocôndrio direito, com níveis
escalonados em flanco e fossa ilíaca direita. (Figura 1). Endoscopia Digestiva Alta:
gastrite enantematosa leve e úlcera duodenal cicatrizada.Trânsito intestinal: passagem
de contraste pelo estômago, delgado, até o colón, porém mantendo nível hidroaéreo
em hipocôndrio direito, sem contraste (Figura 2). Tomografia abdominal total: líquido
livre na cavidade com nível hidroaéreo no hipocôndrio direito (Figura 3).
Paciente foi submetido a laparotomia exploradora com achado de úlcera de bulbo
duodenal anterior perfurada e bloqueada; e abscesso sub-frênico à direita. Realizada
ulcerorrafia com a técnica de Graham Patch e drenagem do espaço infra e suprahepáticos. Durante inventário da cavidade, observou-se presença de grande
quantidade de bridas em delgado sendo realizada a lise. O ceco mostrava-se móvel,
sendo realizada sua pexia na flexura peritoneal direita, seguido de apendicectomia
tática. Paciente apresentou boa evolução clínica tendo alta hospitalar no 3º dia de pósoperatório.

Conclusões:
A perfuração é uma complicação da UP, e seu diagnóstico pode ser dificultado nos
casos de tamponamento para órgãos adjacentes. A ulcerorrafia é indicada na

perfuração de úlceras agudas, sem calo fibroso ao redor; e a gastrectomia, nas lesões
crônicas. Em casos de peritonite intensa, pacientes graves, idosos e com diagnóstico
tardio, é prudente evitar a ressecção, optando-se pela sutura. Isso pode levar à
recorrência da UP, sendo necessária outra cirurgia para o tratamento definitivo da
lesão.
Resumo Científico:

Sala: - Esôfago e Estômago
Data: 23/09/2010
Horário: 10:00 as 12:00
P018
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA POR TUMOR ESTROMAL GÁSTRICO RELATO DE CASO
Goia, M.H.*; Jaqueto, A.; Pinto, F.B.
Objetivo:
Relatar o caso de um paciente atendido com hemorragia digestiva alta em decorrência
de um tumor estromal gástrico; a conduta cirúrgica realizada e a análise do estudo
imuno-histoquímico do tumor que demonstrou negatividade para CD 117 sendo
caracterizado como GIST C-KIT negativo.
Material:
Relato de caso - Descrevemos os dados clínicos e conduta frente a um paciente
atendido com quadro de hemorragia digestiva alta em decorrência de um tumor
estromal gástrico.
Resultado:
Relato de caso - O paciente J.D.O.S., sexo masculino, 66 anos, branco, foi atendido no
Serviço de Emergência do Hospital São Francisco de Assis de Tupã, com quadro de
melena sem instabilidade hemodinâmica. Apresentava-se descorado, com níveis de
hemoglobina de 6,9 mg/dl e hematócrito de 20%, sendo seu tipo sanguíneo "O
negativo". Realizado transfusão de 4 unidades de concentrado de hemácias e
Endoscopia Digestiva Alta que evidenciou lesão elevada , de cerca de 3 cm, com grande
coágulo aderido, na região do corpo gástrico. Devido ao quadro de hemorragia
digestiva recente de grande volume e tipo sanguíneo raro, optou-se por indicar
cirurgia precoce. À laparotomia exploradora constatou-se tumoração móvel no corpo
gástrico, de cerca de 6,5 cm, sem ascite ou alterações macroscópicas em linfonodos
perigástricos, peritônio e fígado. Foi realizado gastrectomia subtotal com
linfadenectomia D1. O paciente não apresentou complicações tendo alta no 6° PO. O
exame anatomo-patológico e imuno-histoquímico evidenciou tumor estromal
gastrointestinal epitelióide, C-KIT negativo, que pode ocorrer em cerca de 5% dos
casos. O paciente completou 4 anso de acompanhamento, não se evidenciando
recidivas.
Conclusões:
Os tumores estromais gastrointestinais ( GISTs ) são raros estimando-se sua incidência
em 1,5/100000/ano. Sangramento e dor são as manifestações mais comuns desses
tumores, sendo o estômago o local de maior incidência. A hemorragia digestiva alta
decorrente de tumores gástricos constitui causa incomum em cerca de 5% dos casos.

No caso apresentado constitui também assunto a ser comentado a raridade de casos
de GIST sem expressão de CD 117 ou C-KIT negativo.
Resumo Científico:

Sala: - Esôfago e Estômago
Data: 23/09/2010
Horário: 10:00 as 12:00
P019
CORPO ESTRANHO NO ESÔFAGO: RELATO DE DOIS CASOS
Salles, V.J.A.; Neto, J.M.K.; Neto J.E.; Uemura T.; Uemura L.A.; Mantoan H.; Guidetti
T.H.; Reis F.C.; Salgado F.C.*; Passos M.P.S..
Objetivo:
Relatar dois casos de corpo estranho no esôfago identificados e removidos por
endoscopia digestiva alta.
Material:
Caso 1 Paciente de 64 anos, feminina, admitida no setor de emergência com história
de odinofagia e disfagia aguda após o uso de medicação anti-hipertensiva, associada à
hematêmese há 2 dias. Refere que a ingesta ocorreu durante a madrugada.
Caso 2 Paciente com 58 anos, masculino, etilista crônico, admitido com queixa de
odinofagia aguda após abuso etílico em um churrasco há 1 dia. Portador de prótese
dentária.

Resultado:
Ambos foram submetidos à endoscopia digestiva alta, com os seguintes achados:
Caso 1 - Presença de corpo estranho representado por um comprimido em sua
embalagem de alumínio, localizado no segmento distal do esôfago, associado a
ferimentos perfuro cortantes nos quadrantes ântero-lateral esquerdo e posterior
direito (Figura 1).

Caso 2- Presença de palito de dentes encravado no terço proximal do esôfago (Figura
2).
Os objetos foram removidos endoscopicamente com o auxílio de uma pinça dente de
rato. Os dois pacientes obtiveram boa evolução e receberam alta medica no dia
seguinte.

Conclusões:
A impactação de objetos rígidos no esôfago ocorre mais freqüentemente na sua região

proximal devido ao estreitamento pelo músculo cricofaríngeo. O corpo estranho deve
ser removido rapidamente, devido às graves complicações que pode causar:
hemorragia, perfuração, mediastinite, aspiração pulmonar. É uma emergência, cuja
morbimortalidade aumenta com o tempo. A terapêutica inicial é a endoscópica, e a
resolução dependente da forma, dimensão e localização do objeto, com sucesso entre
90 e 100%.
Resumo Científico:

Sala: - Cirurgia da Obesidade
Data: 23/09/2010
Horário: 10:00 às 12:00
P020
PERFIL ANTROPOMÉTRICO E PRESENÇA DE COMORBIDADES: ESTUDO
COMPARATIVO ENTRE GRUPOS COM E SEM REGANHO DE PESO APÓS
CIRURGIA BARIÁTRICA DO TIPO DERIVAÇÃO GÁSTRICA EM Y DE ROUX
Theodoro, L.R.; Pinto L.A.;Benedetti, C.N.; Freitas J.W.R.;Taha, M.; Ilias, I.E.; Malheiros,
C.A.
Objetivo:
Comparar a evolução dos grupos com e sem reganho de peso quanto ao perfil
antropométrico e a evolução da perda do excesso de peso após o procedimento
cirúrgico.
Material:
A amostra consistiu de 80 pacientes de ambos os sexos divididos em 2 grupos: 1. Com
reganho de peso (43,3%); 2. Sem reganho de peso (56,2%) submetidos à cirurgia
bariátrica havia entre 2 e 9 anos (média de 4 anos e 3 meses), acompanhados no
Ambulatório de Obesidade Mórbida da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Os
grupos não demonstraram diferença estatística quanto ao IMC pré-operatório e
ocorrência de doenças associadas como: diabetes, pressão alta e complicações
ortopédicas.
Resultado:
Os pacientes avaliados chegaram ao final de 24 meses do procedimento com
sobrepeso (IMC médio de 28,56) e recuperaram peso atingindo um IMC médio de 31,6
na data da coleta dos dados. Apesar deste aumento de IMC os pacientes continuaram
beneficiados pela melhora das doenças associadas nos dois grupos. Em relação a
evolução da perda de peso, os dados demonstraram que os dois grupos mantiveram
uma perda pareada aos 24 meses após o procedimento, seguido por uma perda maior
no grupo com reganho de peso (82, 77% de excesso de peso perdido) contra 66,2% no
grupo sem reganho de peso.
Conclusões:
A evolução da perda do excesso de peso após os 24 meses de realização da cirurgia
deve ser analisada com cautela para risco de reganho de peso. Este dado sugere que o
grupo com reganho de peso perdeu mais excesso de peso do que o esperado para o
procedimento, sugerindo uma recuperação do peso e não reganho
Resumo Científico:

Sala: - Cirurgia da Obesidade
Data: 23/09/2010
Horário: 10:00 às 12:00
P021
FATORES RELACIONADOS AO REGANHO DE PESO APÓS CIRURGIA
BARIÁTRICA DO TIPO DERIVAÇÃO GÁSTRICA EM Y DE ROUX
Theodoro, L.R.; Pinto L.A.;Benedetti, C.N.; Freitas J.W.R.;Taha, M.; Ilias, I.E.; Malheiros,
C.A.
Objetivo:
Identificar fatores relacionados ao reganho de peso após cirurgia bariátrica.
Material:
Estudo quantitativo transversal. A amostra consistiu de 80 pacientes de ambos os
sexos (13% do sexo masculino e 87% do sexo feminino) que haviam sido submetidos à
cirurgia bariátrica entre 2 e 9 anos (média de 4 anos e 3 meses), acompanhados no
Ambulatório de Obesidade Mórbida da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Para
este estudo foram utilizados: questionário desenvolvido pelos própios pesquisadores e
Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressaõ (Botega, 1998).
Resultado:
As seguintes variáveis demonstraram significância estatística com o reganho de peso:
1. a média de idade (p=0,013): quanto maior a idade do paciente maior a possibilidade
de reganho de peso. 2. tempo de operado (p=0,003): quanto maior o tempo de
operado maior a possibilidade de reganho de peso. 3. Evolução de perda de peso
(p=0,017): quanto maior o a perda do excesso de peso maior a possibilidade de
reganho de peso. 4. ocorrência de ansiedade (p= 0,022) e depressão (p=0,016): nestes
pacientes quadros de depressão e de ansiedade aumentam a possibilidade de reganho
de peso.
Conclusões:
Problemas emocionais, tempo de operado, idade do paciente e porcentagem de
excesso de peso perdido são fatores de risco para o reganho de peso após cirurgia
bariátrica.

Resumo Científico:

Sala: - Esôfago e Estômago
Data: 23/09/2010
Horário: 10:00 as 12:00
P022
CASO CLÍNICO E REVISÃO DA LITERATURA: COMPARAÇÃO ENTRE
ACALÁSIA IDIOPÁTICA E ACALÁSIA CONSEQÜENTE À DOENÇA DE
CHAGAS
Bertevello, PL; Garib, R; Alves, PM; Basso, GA*; Neto, JRA; de Pontes, FA
Objetivo:
Acalásia é caracterizada como alteração motora do esôfago devido ao
comprometimento neuronal. Quando comparados os quadros Idiopáticos e os
associados à Doença de Chagas conclui-se que apesar do mesmo quadro clínico e
tratamento a fisiopatologia envolvida se difere principalmente no estimulo neuronal
envolvido.
Material:
ASA 22 anos, sintomas de disfagia progressiva de sólidos para líquidos, pirose,
regurgitação, perda ponderal 20 kg/2 anos e artifício da pressão de coluna dágua para
deglutir. EDA com moderada quantidade de líquido e restos alimentares; compatível
com megaesôfago. EED apresentava lentidão do trânsito esofágico sem relaxamento
do EIE e dilatação a montante. Manometria estabelecia aumento da pressão de
repouso do EIE 39,8 mmHg (14-34 normal) com ausência de relaxamento as
deglutições; e baixa amplitude de contração das ondas peristálticas ao longo do corpo
esofagiano 37,5 mmHg (64-154 normal).
Resultado:
Paciente submetido à cardiomiectomia a Heller videolaparoscópica, evoluindo com
satisfação e ausência dos sintomas prévios, adequada ingesta alimentar e ganho de
peso, evidenciando uma melhora significativa da qualidade de vida.
Conclusões:
Esclarecer através de estudos o comprometimento da inervação inibitória do esôfago
em ambas, e da inervação excitatória mais evidente na Doença de Chagas; justificando
maior pressão do EIE na Idiopática através dos resultados com uso de edrofônio,
atropina e toxina botulínica. Atentar para a forma Idiopática na ausência de
epidemiologia e etiologia chagásica

Embora não possa ser definitivamente curado, excelente tratamento paliativo está
disponível em mais de 90% dos pacientes. Como resultado dos avanços na dilatação
pneumática e miotomia de Heller laparoscópica, a maioria dos pacientes com
megaesôfago podem agora escolher entre estes dois tratamentos. A injeção de toxina

botulínica endoscópica no EEI é geralmente reservada para pessoas idosas, ou doentes
que não são candidatos à dilatação pneumática ou cirurgia. Em pacientes sem resposta
à dilatação pneumática, opta-se pela esofagomiotomia laparoscópica. Se falhar, repita
a dilatação pneumática.
Resumo Científico:

Sala: - Cirurgia da Obesidade
Data: 23/09/2010
Horário: 10:00 as 12:00
P023
VIABILIDADE DA TÉCNICA DE SCOPINARO EM PACIENTE HIV POSITIVO
Sousa,DC(*).; Nicastro,RG.; Savazoni,V.; Serafim,CM.; Sakai,CM.; Silva,KMT.;Di
Migueli,C.; Morimoto,D.; Neto,JAG.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
LON, 31 anos, sexo feminino, secretária, nascida e procedente de São Vicente, peso =
100,3, IMC = 36, tendo descoberto ser HIV positivo em exames pré-operatórios para
cirurgia bariátrica no dia 14/11/2007. Apresentava em 08/11/2008, CD4 = 489, CD8 =
521 sendo a carga viral não realizada.
Preenchidos os critérios de indicação cirúrgica, optou-se pela técnica de Scopinaro,
sendo a cirúrgia realizada dia 01/03/2009, sem intercorrências.
Durante acompanhamento pós-operatório, a paciente evoluiu com desnutrição
importante associada à distúrbio psicológico, sendo a mesma, internada dia
03/11/2009 com quadro de inapetência, prostração, queda do estado geral associado
a lesões dermatolólogicas, principalmente em ombros e membros inferiores. Durante
a internação foi feito dianóstico de broncopneumonia e após nove dias de internação
hospitalar, a paciente evolui com desconforto respiratório e parada cárdio-respiratória
assistida e revertida após 30 minutos de manobras de reanimação. Levada para UTI
com sangramento traqueal importante e petéquias disseminadas pelo corpo.Em
seguida foi constatado óbito, tendo como causa primária: broncopneumonia e causa
secundária: desnutrição grave.

Sala: - Esôfago e Estômago
Data: 23/09/2010
Horário: 10:00 as 12:00
P024
PÓLIPO GÁSTRICO GIGANTE
Dembogurski, A.A.*, Jara, R. L. S., Balbuena, M.B., Pereira, M. E. S., Santos, C. H. M.,
Meneses, E.R., Medeiros, G. M., Brito,C.Y., Barbero, R.M., Nakasima,G. T.K.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
J. A. F., 74 anos, sexo feminino, iniciou com quadro de melena, náuseas e vômitos.
Nega ser hipertensa ou diabética e não faz uso de AAS ou AINES. Procurou
atendimento médico e devido a anemia importante recebeu três unidades de papa de
hemácias e foi submetida a endoscopia e colonoscopia onde foi visualizado volumosa
lesão polipóide na confluência de grande curvatura de estômago com parede
posterior de 10 cm de comprimento e 4 cm de largura, com ulceração em sua base
com sangramento Forrest Ib.
A paciente foi internada para tratamento clinico, porém novamente iniciou com
melena e diminuição de hemoglobina, sendo então, submetida a cirurgia na qual após
a gastrotomia, o pólipo gigante pedunculado estava invaginado para duodeno e
apresentava ulceração sem sangramento ativo em seu ápice, foi realizado exérese do
pólipo com ligadura de seu pedículo, posterior gastrorrafia e enviado a peça para
anatomopatológico.

Sala: - Esôfago e Estômago
Data: 23/09/2010
Horário: 10:00 as 12:00
P025
OBSTRUÇÃO INTESTINAL ALTA POR MEMBRANA DUODENAL
SIMULANDO DOENÇA ULCEROSA PÉPTICA.
Bastos, F. S. S; Mendes, B. C.; Medeiros, M. T.; Cordts, R. M.; Castro, O. A. P.; Freitas
Júnior, W. R.; Ilias, E. J.; Carvalho, M. P.; Kassab, P.; Malheiros, C. A.
Objetivo:
A membrana duodenal congênita é uma doença eminentemente da infância, sendo
incomum o seu diagnóstico na vida adulta. Existem relatos de membrana duodenal
congênita, associada a doença ulcerosa péptica em adultos. O objetivo deste trabalho
é descrever um caso de obstrução duodenal operado na neste serviço, por suposta
doença ulcerosa peptica.
Material:
Paciente feminino, 55 anos, com relato de dor em queimação no estômago há 03 anos,
em uso de Omeprazol após diagnóstico por endoscopia digestiva alta(EDA) de úlcera
péptica. Há 1 ano passou a apresentar eructação constante e sintomas de obstrução
intestinal alta, com vômitos pós-prandiais. Referiu perda ponderal no período de cerca
de 15 quilos. Realizou EDA em abril de 2010 que identificou esofagite erosiva, gastrite
erosiva, deformidade bulboduodenal, lesão ulcerada duodenal, estenose completa do
duodeno na sua primeira porção, com a biopsia demonstrando duodenite crônica e
lesão ulcerada. Submetida então a laparotomia exploradora.
Resultado:
Ao inventário cirúrgico foi observada grande dilatação e deformidade do bulbo
duodenal, com dilatação até a segunda porção do duodeno, sem que se evidenciasse
lesões palpáveis, ou retração na parede duodenal. Optado por realização de
duodenotomia, sendo identificada por exploração digital uma membrana na terceira
porção duodenal, pérvia por menos de 01 cm. Tentado EDA intra-operatória sem
sucesso, sendo optado pelo rompimento digital da membrana, com perviedade então
da terceira porção duodenal. Realizada duodenojejuno anastomose em Y de Roux no
local da duodenotomia. A paciente evoluiu no pós operatório com melhora dos
sintomas obstrutivos, recebendo alta no sexto pós operatório. Encontra-se no terceiro
mês de pós-operatório, com ganho ponderal e aceitando dieta via oral. Realizada nova
EDA que evidenciou a perviedade da terceira porção duodenal.
Conclusões:
Úlcera péptica como resultado de uma obstrução é conhecida. A anomalia duodenal
congênita, como a membrana duodenal, é uma causa de obstrução, mas em uma
revisão relizada em 1986 foi evidenciado apenas 47 casos descritos na literatura

diagnosticados em adultos. Ressaltamos assim neste trabalho a possibilidade de outros
fatores, incluindo causas congênitas, como causa de doença ulcerosa péptica e
obstrução gastroduodenal em adultos.

Resumo Científico:
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P026
NEOPLASIA MESENQUIMAL GASTROINTESTINAL RECIDIVADA RELATO
DE CASO
Silva, A. Z.; Schimidt, A.; Almeida, M. G.S.; Rodrigues, B. H.; Goulart, N. S.; Rosolen, G.
C.; Constantino, M. G.*; Rubio, E. C.; Apodaca, F. R.;Kim, S. B.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Introdução: Os tumores estromais gastrointestinais (GIST) são os sarcomas mais
frequentes do trato digestivo, acometendo predominantemente indivíduos a partir da
quinta década de vida. Ocorrem nas células de Cajal e apresentam a expressão da
proteína mutada KIT como característica. Seu tratamento é cirúrgico, com ressecção
total do tumor. Lesões com mais de 2,0 cm e índice mitótico de mais de 5 por campo
conferem alto risco para recidivas. O Mesilato de Imatinib confere melhor prognóstico
com aumento da sobrevida em pacientes cuja cura cirúrgica não foi possível ou
naqueles considerados de alto risco para recidivas. Objetivo: Relatar um paciente com
diagnóstico de GIST e que apresentou recidiva após seis meses da ressecção cirúrgica.
Material e Métodos: Paciente de 45 anos, masculino, deu entrada no serviço com
queixa de melena há três meses, inapetência e emagrecimento de 10kg no período. O
exame físico de entrada era normal. A endoscopia digestiva alta mostrou lesão úlceroescavada de 4 cm em fundo gástrico cujo anátomo patológico confirmou diagnóstico
de GIST. Submetido a ressecção segmentar do estômago associada a esplenectomia e
ressecção parcial do diafragma, considerado R0. A análise da peça revelou lesão maior
do que 10 cm com índice de mitoses de mais de 20 por campo. Após seis meses do
tratamento cirúrgico, retornou ao Pronto Socorro com queixa de dispnéia e dor em
hemitórax esquerdo. Realizada toracocentese de alívio, com saída de 1000 mL de
secreção hemática. A biópsia de pleura revelou tecido fibrótico. Realizou uma nova
endoscopia, que exibiu abaulamento extrínseco de cerca de 3 cm em topografia de
corpo gástrico. A tomografia de abdome e tórax evidenciou massa heterogênea no

estômago com aparente comprometimento do diafragma a esquerda. Resultados: A
laparotomia exploradora revelou disseminação da lesão irressecável junto ao
estômago e disseminação da lesão por toda a cavidade abdominal, incluindo o
pâncreas, cólon, diafragma e peritônio. O estudo anátomo-patológico e imunohistoquímico das lesões biopsiadas confirmaram o diagnóstico de GIST. Conclusão:
Apesar do tratamento cirúrgico radical (R0), o tamanho da lesão e o elevado número
de mitoses, como demonstrado neste caso, pode estar associado com maior índice de
recidiva.

Sala: - Cirurgia da Obesidade
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Horário: 10:00 as 12:00
P027
LEVANTAMENTO DA PERDA DE PESO DE PACIENTES EM PÓS OPERATÓRIO DE CIRURGIA BARIÁTRICA
Fernandez M.; Benedetti C.; Ilias E.J.; Malheiros C.A.
Objetivo:
Descrever o perfil da perda de peso de pacientes submetidos à gastroplastia para
monitorar o reganho ou perdas excessivas de peso.
Material:
84 pacientes, de ambos os sexos, submetidos a gastroplastia há um ano. Foram no pré
e pós-operatório, peso, altura e IMC¹. O monitoramento de peso e cálculo de IMC até o
quarto mês pós-operatório tem caráter mensal e, posteriormente, bimestral.
Distribuídos nos seguintes intervalos de IMC:&#xF0A3; 39Kgm²/ 40-49Kgm²/ 5059Kgm²/ > 60Kgm².
Resultado:
No pré-operatório 35 pacientes (49%) tem valores de IMC entre 40-49Kg/m², 12%
&#xF0A3; 39Kgm² e 11% >60Kgm². Após um mês 37 pacientes (44%) com valores entre
40-49Kg/m², 22 (26%) &#xF0A3; 39Kgm² e 3 (3%) >60Kg/m². São observados no
quarto mês pós- operatório, 25 pacientes (30%) tem valores de 40-49Kg/m², 53 (63%)
&#xF0A3; 39Kgm² e 0% > 60Kg/m². Aos doze meses 9 pacientes (11%) 40-49Kg/m² e
75 pacientes (89%) com valores de IMC de &#xF0A3; 39Kgm². Neste estudo apenas
cinco pacientes apresentaram reganho de peso pouco significativo e não houve
diagnóstico de desnutrição.
Conclusões:
O tratamento cirúrgico da obesidade promove melhora dos valores de peso (IMC) e,
conseqüente melhora da qualidade de vida. Deve ser encarado como apoio no
estímulo à mudanças comportamentais, através do caráter educativo e para a
manutenção de seu sucesso é necessário promover acompanhamento multidisciplinar
a longo prazo.
Resumo Científico:

Sala: - Cirurgia da Obesidade
Data: 23/09/2010
Horário: 10:00 as 12:00
P028
ESTUDO COMPARATIVO DA MUDANÇA DE HÁBITO ALIMENTAR EM
PACIENTES OBESOS GRAVES EM PREPARO DE CIRURGIA DE
GASTROPLASTIA.
Fernandez M.; Ilias E.J.; Malheiros C.A.
Objetivo:
Verificar o impacto do tempo e freqüência de acompanhamento nutricional e a
mudança de hábito alimentar em obesos graves em preparatório de gastroplastia;
alterações qualitativas na mudança de hábito alimentar e a perda de peso da
população de acordo com o tempo de acompanhamento nutricional.
Material:
Desenvolvimento de estudo longitudinal, com abordagem qualitativa do consumo
alimentar e análise de perda de peso. Serão acompanhados 20 pacientes superobesos
(IMC>50kg/m²), de ambos os sexos, candidatos a gastroplastia. Os pacientes serão
distribuídos em número igual, de forma aleatória em dois grupos de
acompanhamento: grupo 1: atendimentos mensais durante um ano, grupo 2:
atendimentos quinzenais durante dois meses.
Resultado:
Melhor aderência a mudança de hábito alimentar e conseqüente perda de peso no
grupo com maior tempo de acompanhamento nutricional (grupo 1), devido a criação
de vínculo entre profissional/paciente fator importante na promoção de mudanças.
Mudança de hábitos leva tempo e
dedicação e, através de acompanhamentos duradouros é possível efetivar estas
mudanças. MENEZES (1998)

Conclusões:
em processamento.
Resumo Científico:

Sala: - Cirurgia da Obesidade
Data: 23/09/2010
Horário: 10:00 as 12:00
P029
PORFIRIA AGUDA INTERMITENTE EM PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA
BARIÁTRICA
TAGUTI J. ; TAGUTI F*. ; TAGUTI R. ; VALLE M. ; LOPES D. ; BETONICO G. ; MEDEIROS F.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Porfiria Aguda Intermitente é patologia incomun,com consequências potencialmente
graves se não reconhecida precocemente.Dentre as possiveis causas de indunção de
crises de porfiria a redução de ingestão calórica é descrita na literatura.Relatamos um
caso de Porfiria Aguda Intermitente no Pós-operatório de gastroplastia com by-pass
indicada para tratamento de obesidade mórbida,revisando aspectos do diagnóstico e
tratamento da patologia na unidade de terapia intensiva. Paciente feminina, 31
anos,com história de gastroplastia a Capella há 3 semanas admitida na unidade de
terapia intensiva com dor abdominal , rebaixamento do nivel de consciência e
desconforto respiratório .evoluiu com agitação psicomotora, confusão mental e
tetraparesia proximal.Na investigação diagnóstica foi encontrado hiponatremia grave (
92 mEq/l ), hipomagnesemia, hipofosfatemia e hipocalcemia, urina turva , sem
hematúria. Aventou-se hipótese de porfiria aguda , realizada dosagem do ácido deltaaminolevulinico e porfobilinogenio na urina de 24 hscom elevação de ambos.iniciado
tratamento com dieta rica em carbohidratos, sem ultilizar hematina ou arginato de
heme, devido a dificuldades no fornecimento destas medicações.Evoluiu com melhora
clinica gradativa e recuperação completa da força muscular após oito meses.

Sala: - Esôfago e Estômago
Data: 23/09/2010
Horário: 10:00 as 12:00
P030
HERNIA HIATAL GIGANTE ENCARCERADA
: Sakamoto C. A., Paulo D.A, Dias R. B., Akiba, R.T.,Fuzyi, R. A., Kim S.B., Herbella F., Del
Grande, J.C. Lopes Filho, G. J
Objetivo:
Relatar um caso de hérnia hiatal gigante encarcerada evidenciando quadro clínico,
métodos diagnósticos, tratamento cirurgico e evolução pos operatoria.
Material:
DCO, 43 anos, masculino. Deu entrada em nosso serviço, referindo queimação
retroesternal, plenitude gástrica precoce, náuseas, vômitos e tosse produtiva. Negava
febre, emagrecimento, disfagia e alterações do hábito intestinal. Exame físico sem
alterações RX de tórax com nível hidro-aéreo intra-torácico, no EED observou-se
esôfago dilatado e estômago intratorácico com volvo longitudinal. Na EDA, o estômago
encontra-se com seu eixo desviado com a região do corpo e antro projetando-se pelo
óstio hérniário. Na TC de tórax, presença de uma volumosa hérnia hiatal, contendo
estômago, duodeno proximal, cólon transverso e mesentério.
Resultado:
Paciente foi submetido correção dlaparoscopica da hérnia hiatal gigante com redução
de seu contudo para a cavidade abdominal,e devolvulação do realizada hiatoplastia
com tela de Prolene e fundoplicatura à Nissen
O Paciente evoluiu bem após cirurgia, com remissão dos sintomas no 1º Pos
Operatório. Recebeu alta no 2o Pos operatório com boa aceitação da dieta pastosa
liquidificada.
Mantém-se assintomático no 30o pós operatório sendo reintroduzida dieta geral.
Conclusões:
A intervenção cirúrgica é a terapia de escolha nos casos de hernias hiatais gigantes,
devido aos riscos de obstrução e encarceramento do órgão. Porém a via de
abordagem ainda não é consenso pelas altos índices de recidivas e dificuldades
técnicas encontradas principalmente nos casos já complicados. Observamos que via
laparoscópica associada a hiatoplastia com tela, foi resolutiva, apresentando rápida
recuperação pos operatória e reavaliação precoce satisfatória mesmo em casos com
complicações
Resumo Científico:

Sala: - Cirurgia da Obesidade
Data: 23/09/2010
Horário: 10:00 as 12:00
P031
AMELOBLASTOMA DE MANDÍBULA - TRATAMENTO CIRÚRGICO
FRANCO, H.L.M.; REIMÃO, S.M.*;AIKAWA, K.F.; MENEZES, A.S.; PILOWNIC, C.R.;
CURIONI, O.A.; SOUZA JR, M.B.; ALVES NETO, F.E.; MORAES, M.O.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
IMRS, 45anos, feminina, branca, natural de Careiro(AM), procedente de Manaus(AM),
com diagnóstico de Ameloblastoma de mandíbula à esquerda feito em junho de 2005,
quando foi submetida a cirurgia para exérese da lesão, pequena na ocasião. Evolui com
recidiva local e crescimento progressivo da lesão, quando em novembro de 2008, já
com massa volumosa em face à esquerda, inicia tratamento radioterápico e
quimioterápico na tentativa de remissão da doença, sem sucesso. Procura por nosso
serviço em julho de 2010, com doença em estágio avançado, sendo submetida a
ressecção crânio-facial com mandibulectomia à esquerda e evolui satisfatoriamente.

Sala: - Cirurgia da Obesidade
Data: 23/09/2010
Horário: 10:00 as 12:00
P032
FÍSTULA DE ALTO DÉBITO ASSOCIADA À ESTENOSE DE ANASTOMOSE
GASTRO-ENTÉRICA PÓS GASTROPLASTIA - RELATO DE CASO
Alves Neto, F. E.*; Lessa, B. L.; Franco, H. L. M.; Oliveira Neto, A. A.; Pereira, T. J.;
Almeida, F.; Dallagnol, D.P.; Moraes, M.O; Mansur, S; Vieira da Cunha, G.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
MG, 45 anos, negra, feminina, natural e procedente de São Paulo, submetida em
dezembro de 2009 a Gastroplastia à Fobi-Capella por obesidade mórbida evoluindo
com estenose de anastomose gastro-entérica e fístula (alto débito, direcionada para
ferida operatória) de sutura de grampeamento longitudinal de estômago, disfagia e
vômitos freqüentes. Foi mantida com dieta zero via oral, alimentando-se através de
jejunostomia, e submetida a 5 dilatações endoscópicas de anastomose gastro-entérica
sem resolução do quadro. Submetida, então, em maio de 2010 a reconstrução
cirúrgica de anastomose gastro-entérica, sem abordagem da fístula; evoluiu com
melhora dos sintomas e resolução da fístula sem novas intervenções.

Sala: - Cirurgia da Obesidade
Data: 23/09/2010
Horário: 10:00 as 12:00
P033
INTUSSUSSEPÇÃO E GIST - UM RELATO DE CASO
STORTE, M.C.G.S., VIANNA, T.O.N.S., BARBOSA, P.R.
Objetivo:
Apresentação um relato de caso de dor e distensão abdominal, sua abordagem,
tratamento e desfecho
Material:
Estudo de um caso de uma paciente de 60 anos submetida a laparotomia exploradora
por quadro sugestivo de intussuscepção intestinal
Resultado:
: Paciente de 60 anos, sexo feminino, deu entrada à Casa de Saúde de Santos para
realização de colonoscopia, solicitada por seu médico, a fim de complementar
investigação diagnóstica de síndrome consumptiva e dor abdominal. O colonoscopista
não concluiu o exame, devido a intenso desconforto da paciente. A mesma evoluiu
com distensão abdominal e parada de eliminação de gazes e fezes. Foi submetida à
tomografia computadorizada de abdome, que revelou sinais de intussuscepção
intestinal. A paciente foi clinicamente compensada e, posteriormente, submetida à
intervenção cirúrgica. No inventário da cavidade, foi identificada intussuscepção
ileoileal, a 10cm da válvula ileocecal, procedendo-se à enterectomia com
enteroenteroanastomose. À abertura da peça na sala de cirurgia, verificou-se tumor
pedunculado de grandes dimensões, de aproximadamente 5,0 x 8,0 x 6,0 cm nos seus
maiores eixos. A peça foi enviada para análise anatomopatológica, sendo descrita
como GIST  tumor estromal gastrointestinal, apresentando margens livres. Tal
diagnóstico foi confirmado por estudo imunohistoquímico. Atualmente a paciente
apresenta-se em bom estado geral e em acompanhamento regular com a oncologia
clínica.
Conclusões:
A ressecção cirúrgica completa é o tratamento padrão para o GIST, pois é a única
modalidade capaz de proporcionar cura. A ausência de doença residual representa
uma das influências mais importantes para o resultado do tratamento (intervalo livre
de doença e sobrevida), sendo alcançada em torno de 40% a 60% de todos os casos de
GIST e em mais de 70% nos casos de doença não metastática.
Resumo Científico:

Sala: - Esôfago e Estômago
Data: 23/09/2010
Horário: 10:00 as 12:00
P034
CARDIOMIOTOMIA COM FUNDOPLICATURA PARCIAL
VIDEOLAPAROSCÓPICA PARA TRATAMENTO DO MEGAESÔFAGO: DEZ
PRINCIPAIS PASSOS DIDÁTICOS.
Sallum, R.A.A.; Cecconello,I.; Szachnowicz, S.;Seguro, F.;Rocha, J.R.M.; Santo, M.A.;
Wataya E.Y., Scomparim H.A.*; Fujiwara J.Y., Takeda F.R.
Objetivo:
Com base na experiência de 1500 casos de acalasia de esôfago (chagásica ou de
doença idiopática) tratados por cardiomiotomia com fundoplicatura parcial, 500 delas
realizadas por via videolaparoscopica, este vídeo mostra 10 passos do procedimento
realizados didaticamente na da Divisão de Cirurgia do Esôfago da Faculdade de
Medicina da USP
Material:
Este vídeo, produzido para um Programa de Treinamento em Videolaparoscopia da
Divisão de Cirurgia do Esôfago da Faculdade de Medicina da USP, mostra 10 passos do
procedimento realizados didaticamente na Instituição: 1 e 2- Dissecção da junção
esôfago-gástrica e esôfago distal  reparando o esôfago e o nervo vago anterior, 3Delimitação do comprimento da miotomia, 4- Miotomia da junção esôfago-gástrica
através do esôfago distal, 5- Miotomia da junção esôfago-gástrica até a parede gástrica
superior, 6- Hiatoplastia, 7- Fundoplicatura em 3 linhas, 8- Posterior, 9- Borda
esquerda da miotomia, 10- Borda direita da miotomia.
Resultado:
Com a sistematização da técnica cirúrgica para a realização de Cardiomiotomia com
Fundoplicatura Parcial Videolaparoscópica para Tratamento do Megaesôfago através
dos dez passos principais didáticos, ocorreu uma otimização do tempo cirúrgico com
consequente diminuição deste, além de oferecer maior segurança para o cirurgião,
pois se diminui o risco de complicações quando se uniformiza as etapas do
procedimento cirúrgico.
Conclusões:
Ao se realizar o processo com técnica adequada e sistematizada, diminui-se o tempo
do procedimento além de diminuir o risco de complicações.
Resumo Científico:

Sala: - Esôfago e Estômago
Data: 23/09/2010
Horário: 10:00 as 12:00
P035
ESTUDO COMPARATIVO ENTRE NUTRIÇÃO PARENTERAL E NUTRIÇÃO
ENTERAL NAS FÍSTULAS DIGESTIVAS E SUAS INDICAÇÕES
Neto, G.A.P.; Lopes D.C.; Lopes J.L.; Martens, L.B.; Junior, L.C.R.: Sabia T.M.*; Sabia
L.M. Bernardes, A.P.; Braga, G.O.M
Objetivo:
O trabalho tem por objetivo o estudo comparativo entre nutrição parenteral e nutrição
enteral nas fístulas digestivas, afim de avaliar o qual melhor metodo terapeutico para
reestabelecimento do paciente e demonstrar a importância de um adequado
tratamento clínico nesses casos.
Material:
O estudo foi realizado a partir de um levantamento bibliográfico, no qual se utilizou
artigos publicados no site Scielo relacionados com o tratamento nutricional em
pacientes com fistulas digestivas.
Resultado:
Diante do estudo e levantamento bibliográfico resulta-se que, se o sítio anatômico
fístuloso permitir a primeira via de indicação terapêutica pode ser a nutrição enteral.
Entretanto, se o débito fistuloso não for favorável é indicado a nutrição parenteral.
Uma nutrição adequada é de fundamental importância para manter o paciente em
demandas nutricionais fisiológicas e agir como principal meio terapêutico no
restabelecimento do paciente com tratamento clínico evitando a necessidade de
intervenções mais agressivas agravando o quadro clínico do paciente.
Conclusões:
Concluímos que é de fundamental importância a interdisciplinaridade de informações,
idéias e o trabalho conjunto entre a classe médica, nutricionista, enfermeira e
psicólogo para uma boa evolução dos paciente e maior qualidade do serviço.
Resumo Científico:

Sala: - Esôfago e Estômago
Data: 23/09/2010
Horário: 10:00 as 12:00
P036
PERFURAÇÃO GASTRODUODENAL RELACIONADA AO USO AGUDO DE
CRACK
Pacheco, J.C.; Colleoni, R.; Barros, M.M.; Barroso, H.S.; Akiba, R.T.; Shigueoka, D.C.;
Arazaki ,C.H.; Scalabrini, M.; Del Grande, J.C.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
O uso do crack é sério problema de saúde pública no nosso meio. Complicações têm
sido atribuídas ao seu uso (pulmonares, cardíacas, neurológicas e distúrbios
psiquiátricos, inclusive morte súbita). Perfuração gastroduodenal associada ao uso foi
relatada nas últimas décadas, porém a fisiopatologia das lesões ainda não está
esclarecida. Apresentamos dois casos de abdome agudo perfurativo e uso agudo de
crack discutindo seus aspectos fisiopatológicos, diagnósticos e terapêuticos. Caso 1:
masculino, 50 anos com dor abdominal há 2 dias e piora nas últimas 12h, náuseas,
vômitos e parada de eliminação de gases. Usuário de crack há 26 anos fez uso da droga
dois dias antes da admissão. Ao exame, estava desidratado, afebril e apresentava
abdome em tábua, doloroso com sinal de descompressão brusca positivo. Ruídos
hidroaéreos estavam abolidos e havia sinal de Jobert. O exame radiográfico mostrou
pneumoperitônio. A laparotomia revelou peritonite purulenta difusa e úlcera pilórica
perfurada, sendo feita sutura e omentoplastia. O paciente apresentou boa evolução e
alta no quarto dia de pós-operatório. Caso 2: masculino, 28 anos, admitido no PS com
forte dor mesogástrica súbita. Uso de crack há 11 anos, e abuso nas últimas 48h,
associado ao jejum, uso de cocaína inalada e álcool. Estava afebril, desidratado,
hipertenso e taquicárdico. O exame mostrou abdome em tábua,doloroso, ruídos
hidroaéreos presentes, sem sinais de irritação peritoneal. O pneumoperitôneo foi
identificado na tomografia abdominal que identificou liquido livre intrabdominal. A
laparotomia exploradora mostrou peritonite e úlcera duodenal perfurada, feitos sutura
e omentoplastia. Evoluiu bem, com alta no quinto pós-operatório. A revisão da

literatura mostra que, quando comparados aos demais pacientes com úlcera
perfurada, os usuários de crack eram mais jovens, as lesões não tinham relação com a
presença de H. pylori, a evolução clínica foi favorável e houve maior incidência de
úlcera gastroduodenal.

Sala: - Miscelânia
Data: 23/09/2010
Horário: 14:00 as 17:30
P037
HEMATOMA GIGANTE TÓRACO-ABDOMINO-PÉLVICO EM PORTADOR DE
DOENÇA DE CHRISTMAS (HEMOFILIA B)
MARTINEZ, C.A.R;FONTE, F.P;RODRIGUES, M;SILVA, C.M.G;CHAER, I.D.;MARQUES,
L.H.S.;CUNHA, F.L.;ALMEIDA, M.G.;LAMEIRO, T.M.M.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
A hemofilia B (doença de Christmas caracterizada pela deficiência do componente
tromboplastínico do plasma (Fator IX). ) é uma discrasia sangüínea. Os principais
sintomas são sangramentos cutâneos e intra-articulares e musculares(estes 30% dos
graves) . O objetivo do presente pôster é relatar um caso de hemofílico B com extenso
hematoma cervical, tóraco-abdominal e pélvico que evoluiu com choque
hipovolêmico.
Relato do Caso: Homem, 55 anos, procurou PS, com dor em região cérvico-dorsal
direita acompanhada de tonturas, sudorese fria e palidez cutâneo-mucosa. Queixavase de dor torácica, rouquidão e odinofagia. Referia ser hemofílico B e solicitou
reposição de fator IX para estancar hemorragia intramuscular. Ao exame apresentavase em REG, descorado +++/++++, pulso de 160 bpm, PA: 80x50. No exame de admissão
apresentou perda de consciência. O exame do tórax mostrava volumoso hematoma
atingindo região pescoço, tórax e abdômen. Apresentava Hb: 4,9 g/dl. Htc: 23% e TTPA
> 2,8%. Como não havia disponibilidade de Fator IX no hemocentro, após estabilização
hemodinâmica foi transferido para unidade de tratamento especializado. Recebeu
3.000ml de concentrado de glóbulos e 6.0000 U/dia de Fator IX recombinante por sete
dias. À CT de tórax e abdômen confirmou a extensão hematoma que atingia o
mediastino, comprimindo o esôfago. Após reposição volêmica e de fator IX manteve
estabilidade hemodinâmica, com recuperação gradativa dos níveis de hemoglobina e
de TTPA. Apresentou evolução favorável recebendo alta no oitavo dia

Conclusão: Hematomas musculares em hemofílicos podem apresentar evolução grave
quando não existe pronta reposição do fator de coagulação deficiente.

Sala: - Miscelânia
Data: 23/09/2010
Horário: 14:00 as 17:30
P038
HÉRNIA DIAFRAGMÁTICA DIREITA: RELATO DE UM CASO
Ivan José Netto Pereira*, José Joaquim de Azevedo Braga**,Fábio Patrício
Gianoni***,Luciana Escalona Perroni*,Caroline Barros Barbosa****,Euclides Carneiro
Neiva Neto****
Objetivo:
Demonstração de um caso hérnia diafragmática direita, em um homem jovem,
provavelmente resultante de um choque elétrico intenso, por corrente alternada, que
entrou pelo antebraço esquerdo e saiu pela fossa ilíaca direita, deixando pequenas
lesões cicatriciais nestes locais.
Material:
MML, masculino, 39 anos, branco, natural e procedente de São Paulo, procurou o
consultório de clínica médica com queixa de dispnéia e dor em hemitórax direito, há
mais ou menos sessenta dias. Paciente previamente hígido, negava qualquer tipo de
queixa. Insidiosamente começou a ter dispnéia a grandes esforços, a qual foi
aumentando gradativamente, com o aparecimento de dor no tórax direito sem
irradiação e dispnéia a mínimo esforço. Não houve alteração do hábito intestinal e
urinário.
Ao exame físico paciente em bom estado geral, no momento eupneico, ausculta
pulmonar apresentava MV+ com presença de ruídos hidroaéreos em base de
hemitórax direito, abdômen apresentava como alteração presença de timpanismo em
região de hipocôndrio direito.
De antecedentes pessoais refere um acidente com choque elétrico, com corrente
alternada, de alta voltagem, há mais ou menos nove meses, antes do inicio do quadro,
e apresentava lesão cicatricial na pele do antebraço esquerdo, que alegou que foi a
entrada do corrente elétrica, e outra na fossa ilíaca direita, que seria a saída da
corrente. Conta também uma história de atropelamento por uma moto, quando tinha
05 anos de idade, quando, nem sequer, procurou o hospital.
Foi feito um Raio X de tórax (Figuras 1 e 2), sendo feito hipótese diagnóstica de hérnia
diafragmática direita, sendo encaminhado para o serviço de cirurgia geral. Foram
solicitados pelo serviço uma Tomografia Computadorizada (TC) de tórax (Figuras 3 e 4)
e uma Radiografia Contrastada de intestino delgado (transito intestinal) (Figuras 5 e 6).
A TC apresentava presença de gordura mesentérica e alças intestinais interpostas
entre a base do pulmão direito e o diafragma, e o EED apresentava uma falha de

enchimento de segmento de intestino delgado e ausência de contraste em intestino
grosso, junto ao ângulo hepático.
O paciente foi encaminhado para laparotomia exploradora quando foi observada a
presença do ângulo hepático e grande parte do colón transverso, dentro da cavidade
torácica (figura 7). O cólon foi recolocado na cavidade abdominal, feito ráfia do
diafragma e deixado um dreno no tórax direito.
O paciente evoluiu bem sem complicações.

Resultado:
Apresentamos o caso de um paciente do sexo masculino, jovem, que apresentou
subitamente sintomas e exames complementares, que levaram a um diagnóstico de
HDT direita. Provavelmente este paciente apresentava uma HDT na fase latente, que
por algum motivo, não esclarecido, começou apresentar sintomas. Sua história de
antecedentes pessoais é no mínimo intrigante. Um choque elétrico de alta voltagem,
que, há mais ou menos nove meses, atravessou seu corpo, entrando pelo antebraço
esquerdo e saindo pela fossa ilíaca direita. Provavelmente essa descarga elétrica
atravessou seu diafragma. Há casos descritos de parada respiratória por tetanização
ou contratura abrupta e violenta do diafragma por choque elétrico. Em nossa
hipótese, sugerimos que uma contratura muito intensa do diafragma, possa tê-lo
lacerado no seu lado direito.
Desde sua primeira descrição em 1541, o HTD tem sido alvo de vários artigos, sobre
sua incidência, sua clínica, métodos de diagnóstico e tratamento.
O fato inusitado de nosso paciente é a sua forma de aparecimento e por se localizar do
lado direto do diafragma, uma vez que a HTD bilateral é muito rara20, e a direita
acomete apenas cerca 10% dos casos descritos, em pacientes que sobreviveram ao
acidente. Outro fato curioso sobre nosso paciente, são os órgãos herniados. Os órgãos
que mais comumente herniam21 na HTD esquerda são: estômago(80%), baço(60%),
omento(50%), cólon(45%), fígado(15%), intestino delgado(10%), e rim(5%); e à direita:
o fígado e o intestino delgado. Nosso paciente tinha o fígado e cólon transverso.

Conclusões:
Todo socorrista depara em hospitais de pronto atendimento, com pacientes que
sofreram choques elétricos de corrente alternada, de grande voltagem. Este artigo
pretende chamar a atenção de socorristas, para pacientes que sofreram este tipo de
acidente, cuja corrente atravessou seu corpo longitudinalmente, aventarem a
possibilidade de uma HDT.

Resumo Científico:

Sala: - Vídeo-Cirurgia
Data: 23/09/2010
Horário: 14:00 as 17:30
P039
CIRURGIA DIGESTIVA POR ROBÓTICA: EXPERIÊNCIA BRASILEIRA
Ricardo Z. Abdalla1, Marcelo Averbach2, Ulysses Ribeiro3, Marcel Autran Cerqueira
Machado4
Objetivo:
Descrevemos experiência brasileira com a cirurgia abdominal das especialidades gastro
intestinais e de parede abdominal, com auxílio de robô em São Paulo nos dois
primeiros anos de sua implementação.
Material:
De Junho de 2008 a Abril de 2010, admitiram-se pacientes para cirurgia abdominal no
Hospital Sírio Libanês. Todos concordaram em ser operados com auxílio do robô por
equipe treinada para tal. O fabricante do equipamento não teve participação nesta
pesquisa. Nesta série, todos os pacientes foram operados com a mesma abordagem:
- primeira incisão próxima do umbigo; insuflação até pressão de 12-15 mmHg;
inserção do trocar da câmera; revisão da cavidade; outras 3 punções em linha
formando uma meia lua para os braços do robô e uma punção do auxiliar para
procedimentos junto ao paciente.
Resultado:
No período, foram operados 44 pacientes com o uso do robô, a maioria para doenças
benignas, como correção de hérnias e cirurgia bariátrica (Gráfico 1).
Todos os pacientes tiveram alta no dia subsequente à cirurgia. A operação com o uso
do robô não exigiu repetição nem conversão para cirurgia laparoscópica ou aberta.
Não houve complicações, maiores ou menores, em toda a casuística, não houve fístula,
infecção ou hemorragia relacionados ao uso do robô. Os pacientes perderam menos
de 100 ml de sangue por cirurgia.

Conclusões:
Cirurgia abdominal por robótica provou-se segura para o paciente, com reduzido
sangramento e curto tempo de cirurgia, com ergonomia para o cirurgião.
O auxiliar cirúrgico junto ao paciente mostrou-se necessário, importante e
indispensável para a qualidade exigida do método e da especialidade.
Resumo Científico:

Sala: - Neoplasias Malignas
Data: 23/09/2010
Horário: 14:00 as 17:30
P040
CANCER GÁSTRICO COM EXTENSÃO PARA O BAÇO E PERFURAÇÃO
PARA PERITÔNIO LIVRE
Roberto Gonçalves; Nathalia Lins Pontes Vieira
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Neoplasia gástrica perfurada é uma condição rara, estando relacionada a estágios
avançados e alta mortalidade, principalmente quando associada à presença de choque
no pré operatório.Poucos estudos foram feitos quanto a sua forma de apresentação e
tratamento adequado.Além disso, não há nenhum relato em literatura quanto a
extensão e perfuração para o baço, e deste para peritônio livre, tornando mais difícil a
conduta frente a estas lesões.Este trabalho relata um caso de perfuração de neoplasia
gástrica com extensão para o baço, que se apresentou como abdome agudo
perfurativo.Submetido a gastrectomia total à D2 com esplenectomia, apresentou boa
evolução e sobrevida atual de um ano.

Sala: - Miscelânia
Data: 23/09/2010
Horário: 14:00 as 17:30
P041
TRATAMENTO CIRÚRGICO DOS PARAGANGLIOMAS DO CORPO
CAROTÍDEO.
Silva, R.D.P.; Uema, R.T.; Raful, H.; Filho, L.S.M.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Introdução: Os paragangliomas do corpo carotídeo (PCC) são raros, frequentemente
benignos e devem ser considerados na avaliação de todas as massas cervicais. O
tratamento cirúrgico, que é a principal forma de tratamento, é um desafio para o
cirurgião devido à natureza altamente vascular e o envolvimento de estruturas
importantes. Assim, uma abordagem multidisciplinar, composta por cirurgião de
cabeça e pescoço, vascular e radiologista, torna-se fundamental para a avaliação e
gestão adequadas destas lesões. Objetivos: Relatar três casos de PCC tratados
cirurgicamente. Relato dos casos: Caso 1- Paciente feminino, 45 anos, com quadro de
nódulo cervical à direita há 2 anos. Ao exame físico: nódulo nível II direito com cerca
de 3,5 cm, consistência elástica, indolor, aderido verticalmente e móvel
horizontalmente. Caso 2- Paciente feminino, 58 anos, com massa cervical à direita há 8
meses. Ao exame físico: nódulo palpável em região cervical direita com 3 cm, indolor,
pulsátil, móvel no sentido látero-lateral e fixo crânio-caudal. Caso 3- Paciente
feminino, 55 anos, com tumoração cervical à esquerda há 2 anos. À inspeção, nódulo
cervical à esquerda de 5 cm. À palpação, nódulo indolor, pulsátil, fixo no plano vertical
e móvel no horizontal. Nos três casos a angiografia confirmou a hipótese de PCC
visualizada através da tomografia. Em todos optou-se pela ressecção cirúrgica do
tumor, com preservação das carótidas interna e externa e estruturas adjacentes, sem
intercorrências. Os três tumores circulavam parcialmente os vasos carotídeos e por
isso foram agrupados como Classe II de Shamblin et al., baseado no envolvimento da
artéria carótida. Os três exames histopatológicos confirmaram paraganglioma, sem
sinais de malignidade. Conclusão: Apresentamos três casos de PCC, em que as

hipóteses diagnósticas, baseadas na apresentação clínica e exame físico, foram
confirmados com tomografia e angiografia. O tratamento foi a ressecção cirúrgica,
realizada por equipe multidisciplinar.

Sala: - Miscelânia
Data: 23/09/2010
Horário: 14:00 as 17:30
P042
PSEUDOCISTO PANCREÁTICO COM FISTULIZAÇÃO ESPONTÂNEA
PARA O ESTÔMAGO.
Silva, R.D.P.; Saad-Hossne, R.; Ferraz, R.A.; Goulart, R.A.; Teixeira, F.V.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Introdução: O pseudocisto pancreático (PP) é uma complicação relativamente comum
em pacientes com pancreatite. A perfuração espontânea, a fistulização, ou ambos, do
PP para vísceras adjacentes ocorre em uma pequena proporção de casos. Em especial,
a ruptura com drenagem espontânea para o estômago é extremamente rara e
representa uma situação de evolução favorável, na qual normalmente a conduta
conservadora deve ser adotada, com boa resolução do quadro. Objetivos: Relatar um
caso de fistulização espontânea de um PP para o estômago. Relato do caso: Paciente
masculino, 37 anos, com dor em região epigástrica, tipo pontada, forte intensidade,
contínua, sem irradiação, sem fator de melhora ou piora há 4 dias. A palpação
abdominal mostrou um abaulamento em região epigástrica, com 15 cm de diâmetro,
endurecido, móvel e doloroso. História pregressa de uso crônico de bebida alcoólica há
22 anos (1garrafa/dia) e duas internações, devido à pancreatite crônica agudizada.
Tomografia contrastada mostrou formação cística lobulada com nível líquido-debris
localizada na pequena cauda do corpo do pâncreas medindo 12,0x6,0x5,0 cm. Optouse pelo tratamento conservador: hidratação, sintomáticos e observação. Com 5 dias de
internação ainda apresentava dor, porém, o abaulamento havia diminuído.
Laparotomia exploradora demonstrou fístulização entre o pâncreas e o estômago.
Paciente evoluiu bem, com diminuição progressiva da massa epigástrica. Para avaliar a
lesão gástrica foi realizada endoscopia digestiva alta que mostrou inflamação justapilórica com drenagem de secreção amarelada através de um orifício. Após 1 mês,
nova tomografia não evidenciou a presença da fistula. Conclusão: Concluímos que os
casos de fistulização espontânea de um PP para o estômago quando não complicados

devem ser tratados conservadoramente, e na vigência de deterioração clínica é
necessária uma intervenção invasiva. Para evitar uma conduta invasiva recomendamos
exame tomográfico, que evidenciará a fistulização.

Sala: - Miscelânia
Data: 23/09/2010
Horário: 14:00 as 17:30
P043
CORPOS ESTRANHOS NO TRATO DIGESTIVO: RELATO DE UM CASO
Mestieri L.H.M.; Massuia, P.D.S.*; Manfrim C.M.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
A ingestão de objetos não é fato incomum na clínica diária. A maioria dos corpos
estranhos instala-se no trato gastrointestinal. Ocorre mais frequentemente em
crianças e posteriormente em pacientes psiquiátricos. Dos corpos estranhos ingeridos
80-90% passam espontaneamente pelo tubo digestivo e 10-20% requerem
intervenção endoscópica. Relatamos um caso de ingestão de corpos estranhos em um
paciente do sexo masculino, de 48 anos, atendido no nosso serviço em junho de 2010.
Paciente deu entrada no serviço referenciado da origem, com queixa de perda de peso
e hiporexia há alguns dias, com relato de problemas psicológicos. Na origem foram
realizadas radiografias simples de abdome e encaminhamento com suspeita de
ingestão de corpos estranhos. À admissão o paciente apresentava-se calmo, relatando
ter ingerido uma grande quantidade de pregos e parafusos há vários dias. A família
relata episódio prévio semelhante, há seis anos, quando o mesmo foi submetido à
laparotomia exploradora para remoção de corpos estranhos. O paciente não
apresentou história de obstrução gastrointestinal durante a evolução do quadro. No
atendimento inicial foram examinadas as radiografias de abdômen que mostravam
inúmeros objetos metálicos, compatíveis com pregos e parafusos, em topografia de
estômago, delgado e cólon. O paciente foi encaminhado ao Serviço de Endoscopia no
qual, após avaliação foi optado pela remoção dos objetos localizados no estômago,
utilizando endoscópio flexível. Durante o exame não foram observadas lesões no trato
digestivo superior. Foi utilizada uma alça de polipectomia para remoção dos corpos
estranhos, sendo todos retirados pela sua extremidade romba, diminuindo o risco de
lesões iatrogênicas. Os outros objetos, que se encontravam no delgado e cólon foram
eliminados espontaneamente. Na ocasião da alta o paciente encontrava-se livre de

corpos estranhos, sendo encaminhado ao serviço de psiquiatria, no qual foi firmado o
diagnóstico de esquizofrenia paranoide.

Sala: - Miscelânia
Data: 23/09/2010
Horário: 14:00 as 17:30
P044
PERITONIECTOMIA COM QUIMIOTERAPIA HIPERTÉRMICA:
PSEUDOMIXOMA PERITONEAL - RELATO DE DOIS CASOS.
Bellandi DM, Meyer ALM, Bressan A, Bolognani CED, Berger E, Ranoya MA, Monteiro
O, Alonso P, Guimarães LV, Ayoub J.
Objetivo:
Relatar dois casos de pseudomixoma de apêndice cecal, com quadro clínico diferentes,
submetidos a cirurgia citorredutora e quimioterapia hipertérmica intra-operatória.
Material:
Relatamos dois pacientes com diagnóstico de pseudomixoma de apêndice, sendo um
do sexo masculino e outro do feminino. Foram diagnosticados de forma diferentes,
sendo o primeiro com ascite e o segundo com apendicite aguda. o primeiro paciente
só obteve diagnóstico após 6 anos de evolução da doença, ao percorrer vários
serviços.
Resultado:
Caso 1- Paciente do sexo feminino, 42 anos, iniciou em 2002 com aumento da
circunferência abdominal, sendo evidenciado ascite pela ultrassonografia transvaginal,
em consulta ginecológica preventiva. Na ausência de resolução do quadro, após
percorrer vários serviços, em 2008, foi encaminhada ao nosso serviço, sendo
submetida a laparotomia exploradora: carcinomatose e presença de grande
quantidade de líquido de aspecto mucinoso na cavidade, sendo realizado
ooforectomia esquerda e apendicectomia, confirmando pelo exame
anatomopatológico cistoadenoma mucinoso e pseudomixoma peritoneal. Submetido
a cirurgia citorredutora. No intra-operatório realizado quimioterapia hipertérmica
intra-abdominal. Caso 2  Paciente do sexo masculino, 45 anos, submetido a
apendicectomia por apresentar apendicite aguda; no anatomopatológico adenoma de
apêndice, com presença de mucina, pseudomixoma peritoneal, realizado
peritoniectomia com quimioterapia hipertérmica pela mesma técnica apresentada no
caso 1, vinte dias após o diagnóstico. Em ambos os casos consegui-se realizar
tratamento adequado, permanecendo os pacientes livres da doença, ausência de
recidiva local em seguimento de 1 ano
Conclusões:
Pseudomixoma de apêndice é um doença de difícil diagnóstico, requerendo
tratamento cirúrgico agressivo e minucioso. Resulta em alta morbidade, mas com
grandes chances de cura da doença, quando realizada em centros habilitados.

Resumo Científico:

Sala: - Miscelânia
Data: 23/09/2010
Horário: 14:00 as 17:30
P045
REPARO DA HERNIA DE AMYAND COM TELA SINTÉTICA
Oliveira, PA*; Vieira,HNC;Vieira,DC; Blunck, PM;Toledo,MVR;Figueiredo,JF; Magalhaes,
MM
Objetivo:
Apresentação e condutas diferenciadas no tratamento da hérnia de amyand quanto a
indicação da apendicectomia e utilização de telas sintéticas
Material:
JAVM, 60 anos, queixando abaulamento em região inguinal direita, redutível, dolorosa,
que agravava aos esforços físicos e a manobra de valsalva, e atenuava ao repouso.
Indicado a cirurgia e durante o ato operatório, foi identificado no conteúdo do saco
herniário, o apêndice cecal aderido em sua porção distal ao saco herniário. Realizado
apendicectomia e hernioplastia com colocação de tela PHS.

Resultado:
Anátomo patológico, revelando apêndice cecal medindo 12 cm de comprimento e 1
cm de diâmetro. Mucosa integra, sem infiltrado inflamatório agudo em camadas
musculares ou outras alterações histológicas relevantes. Encaminhado ao ambulatório
após alta, sem intercorrências.
Conclusões:
A apendicectomia pela inguinotomia é viável, desde que o apêndice não apresente
sinais de inflamação ou infecção, e também sem presença de liquido livre em cavidade
peritoneal. Portanto, como não há sinais inflamatórios e infecciosos do órgão e da
parede abdominal, a colocação de telas sintéticas é segura e eficaz
Resumo Científico:

Sala: - Miscelânia
Data: 23/09/2010
Horário: 14:00 as 17:30
P046
PERFIL DOS PACIENTES SUBMETIDOS À HERNIORRAFIA NO HOSPITAL
ESCOLA DE ITAJUBÁ
Moura, T.; Souza, P.; Guimarães, A.;Moraes, A.
Objetivo:
Objetiva demonstrar a incidência dessas afecções cirúrgicas, assim como a
características de cada uma , como prevalência entre sexo, idade, recidiva, uso de tela
e os lados mais acometidos. O presente estudo também tem como objetivo secundário
comparar a incidência dos casos com a literatura atual.
Material:
Foram analisados 155 casos de paciente submetidos a algum tipo de herniorráfia da
parede abdominal, no período que correspondente entre 20/11/2006 e 10/05/2009,
no Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Escola. Correspondendo a um estudo de
coorte retrospectivo, em que, os dados utilizados para a realização foram pesquisados
no Banco de Dados dos pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
através da coleta de dados e revisão dos prontuários.Para a realização do estudo
proposto foram analisados e coletados as seguintes variáveis: idade; sexo; tipo de
hérnia como inguinal, umbilical, epigástrica, femoral e incisional.
Resultado:
Como a distribuição dos casos de hérnia entre a população adulta pelo sexo. Em que
podemos observar 57,6% para sexo masculino 42,4% para o feminino. No período
estudado a população infantil correspondeu 27% dos casos contra 73% da população
adulta.No estudo da hérnia inguinal especificamente com relação ao lado acometido
na população adulta observamos 71,9% a direita, 12,3% a esquerda e 15,8% em ambos
os lados. Nas avaliações subseqüentes da hérnia inguinal avaliamos as particularidades
de cada sexo; no sexo masculino prevalência de 46,5% acometendo a direita, 30,3% a
esquerda e somente 23,2% ambos os lados . Já em relação ao sexo feminino 57,1% a
direita, 36,5 % a esquerda e 7,3% mista.observamos uma prevalência 38% do sexo
masculino e 12,4% no sexo feminino na hérnia inguinal, já 18,7% das demais hérnia no
sexo masculino e 43,3% no feminino. Com resultado do teste Qui-quadrado de 16,55 e
p= 0,0000, isto é, o resultado é altamente significante com probabilidade nula de haver
erro.
Conclusões:
Como na literatura o sexo masculino é o que mais padece dessa patologia.Observamos
maior casuística de hérnia inguinal, seguido da umbilical, incisional, epigástrica e por
ultimo femoral. Diferindo da literatura em que temos a hérnia femoral como segundo

tipo mais prevalente.Prevalência de hérnia incisional equivalente a outros grandes
centros especializado. Por fim, podemos estabelecer provável valor significativo da
influencia do sexo sobre o lado acometido na hérnia inguinal.
Resumo Científico:

Sala: - Vídeo-Cirurgia
Data: 23/09/2010
Horário: 14:00 às 17:30
P047
ENDOMETRIOSE PROFUNDA DE SIGMÓIDE COM ACOMETIMENTO
LINFONODAL - RELATO DE CASO
Leal, LPFF.*; Leal, AJF. ; Nahas, FP. ; Martins, MASO. ; Almeida, RC. ; Nicastro, RG. ;
Graciolli, CB. ; Leal, CPFF. ; Martins, IGOK. ; Azevedo, JLMC.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Endometriose é a presença de tecido endometrial heterotópico. É afecção atualmente
muito freqüente, acometendo até 20% das mulheres em idade reprodutiva. A
endometriose intestinal profunda pode ocorrer em 5 a 27% dessas, sendo forma
especial que penetra 5 mm ou mais abaixo da superfície peritoneal, com localização
nos tecidos fibromusculares e raramente até a mucosa, no reto-sigmóide em 70 a 93%
dos casos. Pode evoluir obstrução intestinal. A colonoscopia pode revelar compressão
extrínseca, fixação do intestino e pregueamentos mucoso. O tratamento cirúrgico
indicado é a ressecção completa para melhorar a qualidade de vida em longo prazo. É
factível e seguro pela via laparoscópica, apesar da complexidade e do risco de
complicações, com pouca recidiva. O acometimento linfonodal metastático na peça
ressecada é raríssimo, com menos de dez relatos de caso na literatura médica mundial.
JCS, 29 anos, feminino, na investigação de dismenorréia, fez colonoscopia que
demonstrou lesão vegetante, estenosante, endurecida, em sigmóide a 20 cm da borda
anal. O anátomo-patológico revelou colite crônica inespecífica discreta. Foram feitas 2
revisões de lâminas e outra colonoscopia, com resultados semelhantes. A tomografia
computadorizada verificou apenas imagem de bordas mau definidas em sigmóide. O
CEA foi normal. Em 25/05/10, submeteu-se a retosigmoidectomia por
videolaparoscopia. A paciente obteve alta no sexto dia pós-operatório e evoluiu bem,
sem intercorrências. A microscopia confirmou endometriose de padrões glandular e
estromal presentes da serosa à submucosa do sigmóide, com acometimento igual em
um dos linfonodos ressecados; os demais apresentaram hiperplasia reacional folicular.

Sala: - Vídeo-Cirurgia
Data: 23/09/2010
Horário: 14:00 as 17:30
P048
MUCOCELE DE APÊNDICE CECAL - RELATO DE CASO
Leal, LPFF.*; Leal, AJF; Nahas, FP.; Nicastro, RG. ; Graciolli, CB. ; Leal, CPFF. ; Martins,
MASO ; Martins, IGOK. ; Panico, VJA. ; Marconato, HMF.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
A mucocele do apêndice (MAC) é uma entidade rara caracterizada pela dilatação do
apêndice cecal secundária à produção e ao acúmulo intraluminar de muco. Classificase em Benigna, a mucocele simples ou cisto de retenção (tipo 1), e o cistadenoma
mucinoso (tipo 2) - maioria dos casos; ou Maligna, o cistadenocarcinoma mucinoso
(tipo 3). Predomina em mulheres acima dos 50 anos, tendo-se sintomas inespecíficos e
discretos. O diagnóstico geralmente é acidental, no intra-operatório. Apesar das
dificuldades, é importante a suspeita diagnóstica no pré-operatório, para se
estabelecer a via de intervenção. Existe risco de ruptura acidental intra-operatória do
apêndice, recomendando-se o máximo cuidado em sua manipulação para evitar a
disseminação de mucina e o pseudomixoma peritoneal. Alguns autores recomendam a
conversão da vídeo-apendicectomia para laparotomia frente à MAC, quando friável.
Nos casos tipo 1 e tipo 2, a apendicectomia é satisfatória, enquanto para as mucoceles
tipo 3 recomenda-se a colectomia direita.
TSV, 33 anos, feminino, com queixas de dor pélvica crônica, sem outros sintomas, com
ultrassom e ressonância magnética com imagens interpretadas como hidrossalpinge à
direita, admitida em 23/06/2009 para realizar salpingogectomia direita por
videolaparoscopia. Após inventário da cavidade, fomos chamados e procedemos à
vídeo-apendicectomia, pelo achado de MAC com base livre da doença, sem implantes
tumorais nem linfonodomegalias regionais, e sem aderências locais, a qual transcorreu
sem intercorrências. Optamos por não converter a cirurgia pelas características de
benignidade encontradas e pela possibilidade de utilizarmos de toda a técnica e tática
operatórias preconizadas, com retirada do espécime em endobag, de forma menos

traumática para a paciente em questão. O anátomo-patológico comprovou a ausência
de malignidade em MAC simples. Acompanhamos a paciente no pós-operatório e
iniciamos seguimento colonoscópico, que encontra-se normal até o presente.

Sala: - Vídeo-Cirurgia
Data: 23/09/2010
Horário: 14:00 às 17:30
P049
VÍDEOCIRURGIA NA GANGRENA DE VESÍCULA BILIAR RELATO DE 2
CASOS
Leal, LPFF.; Leal, AJF; Nahas, FP.; Nicastro, RG. ; Graciolli, CB. ; Leal, CPFF. ; Martins,
MASO ; Martins, IGOK. ; Panico, VJA.*; Marconato, HMF.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
A colecistectomia videolaparoscópica (CVL) é o tratamento padrão-ouro para a litíase
biliar desde 1987, por menores trauma cirúrgico, período de internação e dor pósoperatória, por recuperação mais rápida e retorno precoce às atividades, além de
melhor resultado cosmético. Entretanto, 2 a 15% necessitam de conversão para a
cirurgia laparotômica. Na maioria desses casos, há presença de inflamação e aderência
entre as estruturas do pedículo biliar impossibilitando a identificação adequada da
anatomia, suspeita ou lesão da árvore biliar, sangramento incontrolável, vesícula
escleroatrófica, coledocolitíase, e por outras dificuldades técnicas inerentes.
Taxas de conversão predominam nos casos de colecistite aguda, por suas próprias
dificuldades de identificação das estruturas anatômicas e dissecção do triângulo de
Calot, com relatos de 40% nos casos de colecistite gangrenosa. Pacientes que
necessitam de conversão tendem a ter maiores tempo operatório, taxas de morbidade
e permanência hospitalar. A participação de um cirurgião mais experiente num
procedimento de maior risco é medida necessária frente ao risco de conversão e
visando evitar falhas e complicações próprias da afecção e da operação.
Caso 1: AMF, 53 anos, masculino, com cólica biliar reentrante há 07 dias e febre há 03
dias da admissão, submetido em 24/03/10 a CVL com achado de gangrena de vesícula
biliar com peritonite purulenta bloqueada.

Caso 2: NLM, 59 anos, feminino, obesa, diabética, com antecedente de pancreatite
aguda biliar prévia, admitida com quadro de colecistite aguda. Submeteu-se em
24/03/10 a CVL com achado de gangrena de vesícula biliar.
Ambos receberam alta no 3º PO e evoluíram bem, sem intercorrências. Os exames
anátomo-patológicos foram compatíveis com a afecção nos dois casos.

Sala: - Miscelânia
Data: 23/09/2010
Horário: 14:00 as 17:30
P050
ABSCESSO RETOPERITONEAL: RELATO DE CASO
SOUSA, F.M.O.*; PRIANTE, A.V.M.; ALVES, C.D.C.; PAES, L.R.C.; ALVES JÚNIOR, G.P;
SALLES V.J.A
Objetivo:
O abscesso de psoas é uma condição rara, apresenta-se de forma variável e
geralmente seu diagnóstico é tardio. O principal agente etioçógico é o Staphylococcus
aureus.
OBJETIVO: Relatar um caso grave de abscesso em retroperitôneo, em paciente
diabética e com rim único, que envolveu o músculo psoas e se estendeu para a da coxa
direita.

Material:
MBAMS, 69 anos, feminina, diabética, rim único, com dor em fossa ilíaca e flanco
direito há um mês, progressiva, com irradiação para a coxa direita, associada a perda
de 12 Kg. Iniciou investigação ambulatórial, sendo encaminhada a este serviço por
piora do quadro, em sépsis, com dor abdominal e massa palpável em flanco direito,
edema e enfisema subcutâneo em coxa direita. Ressonância nuclear magnética do
abdômen e pelve evidenciou extensa coleção iniciando-se na região infra-renal direita
e estendendo-se para o músculo íliopsoas e musculatura anterior da coxa com bolhas
gasosas de permeio. Leucócitos 24.200 com 7% bastões.
Resultado:
Iniciado antibioticoterapia com ceftriaxone e metronidazol e, após estabilização clínica
da paciente, realizada drenagem cirúrgica do abscesso por via extraperitoneal,
comunicando-se o retroperitôneo e a raiz da coxa, com saída de grande quantidade de
secreção purulenta. A cultura da secreção foi positiva para Klebsiella pneumonia
sensível ao ceftriaxone. Permaneceu internada na instituição por 15 dias em uso de
antibiótico endovenoso com resolução do quadro infeccioso.
Conclusões:
A demora para o diagnóstico contribuiu com o agravamento do quadro clínico da
paciente. A drenagem do abscesso associada à antibioticoterapia endovenosa foram
fundamentais para a melhora clínica da paciente.
Resumo Científico:

Sala: - Miscelânia
Data: 23/09/2010
Horário: 14:00 as 17:30
P051
SÍNDROME DE FOURNIER: RELATO DE CASO
Silva, R.C.B.*; Ueda, A.; Maielo, V.P.; Trevizam, L.L.B.; Guariento, D.C.; Barros L.L.F.;
Nascimento, C.A.B.; Faro Júnior, M.P.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
INTRODUÇÃO: A Síndrome de Fournier (SF) é uma infecção causada por
microorganismos aeróbios e anaeróbios, atuando sinergicamente, determinando uma
fasceíte necrotizante que acomete as regiões genital, perineal e perianal.
Originariamente descrita como uma doença de indivíduo jovem e do sexo masculino,
teve esse perfil mudado em descrições mais recentes, onde observou-se um pico de
incidência aos 50 anos e um predomínio de dez homens para cada mulher, admitindose então essa nomenclatura para o sexo feminino. RELATO DE CASO: MAMB, 44
anos,masculino, procura Centro Hospitalar de Santo André com dor em queimação em
região glútea, irradiando para o períneo há 7 dias. Ao exame físico o paciente
apresentava abscesso glúteo com secreção fétida e purulenta, sendo feito o
diagnóstico de Síndrome de Fournier. Foi imediatamente instituída antibioticoterapia
com ceftriaxone e ciprofloxacina, sondagem vesical e realizado desbridamento
cirúrgico da área necrótica em região glútea D até o escroto e três dias após foi
confeccionada uma colostomia. O paciente permaneceu internado por 62 dias, onde
eram feitas diariamente duas limpezas mecânicas e curativos com placas de alginato
de cálcio, sendo que após os primeiros 15 dias associou-se tratamento com câmara
hiperbárica. O paciente teve boa evolução, recebendo alta médica. DISCUSSÃO: Na SF
a mortalidade pode atingir até 50%, sendo os principais fatores de risco etilismo e
diabetes. Etiologicamente podem surgir de doenças do trato gastrointestinal, urinário
e da pele. Estudos apontam que o tempo entre o diagnóstico e o desbridamento é o
principal fator prognóstico. No tratamento é mandatória correção dos distúrbios
hidroeletrolíticos, antibioticoterapia e desbridamento no momento do diagnóstico,

sendo que condutas como a colostomia são discutidas de acordo com cada caso.
Atualmente há opções de tratamento com a câmara hiperbárica e o curativo a vácuo
que aceleram o processo de cicatrização.

Sala: - Miscelânia
Data: 23/09/2010
Horário: 14:00 as 17:30
P052
MUCOCELE DE APÊNDICE: RELATO DE CASO.
CESAR, M.A.P.; ALVES,C.D.C. *; PAES, L.R.C.; SOUSA, F.M.O.; ALVES JUNIOR, G.P.;
BASSI, D.G.; PAULA, P.R.; SALLES, V.J.A.; MELO, T.T.; ADELINO, A.D.G.
Objetivo:
Tumores de apêndice são bastante raros, clínica é semelhante da apendicite aguda,
acometendo principalmente pacientes idosos.Diagnóstico definitivo é através do
anátomo patológico, mas alguns exames como colonoscopia, USG e/ou TC de abdome
podem sugerir o diagnóstico.
Relatar um caso de mucocele de apêndice do Hospital Universitário de Taubaté.
Material:
D.L.S, 31 anos, há 4 meses iniciou com dor em hipocôndrio e flanco direitos, de forte
intensidade , irradiando para tórax, face anterior da coxa e mesogastro, e duração de
aproximadamente 15 minutos ocorrendo de 4-5 vezes na semana . Apresentava
remissão da dor após uso de espasmódico ou ficar em decúbito dorsal. Como
antecedentes negava cirurgias e doenças prévias. Ao exame físico dor à palpação em
fossa ilíaca direita.
Resultado:
Realizou uma tomografia computadorizada de abdome com contraste EV e VO que
evidenciou um espessamento da parede do apêndice, sendo levantada a hipótese de
apendicite crônica e indicada apendicectomia. No ato cirúrgico foi observada a
presença de uma substância gelatinosa na parede do apêndice sendo diagnosticada
mucocele de apêndice através do anátomo patológico.
Conclusões:
A mucocele de apêndice é diagnostico que deve ser considerado em pacientes com
quadro crônico sugestivo de apendicite aguda.
Resumo Científico:

Sala: - Miscelânia
Data: 23/09/2010
Horário: 14:00 as 17:30
P053
RELATO DE CASO: HEMATOMA RETROPERITONEAL E MENINGITE
QUÍMICA PÓS MIELOTOMOGRAFIA COM IOPAMIDOL.
Manoel Junior, A.*; Munefiça, E.H.P.; Santos Junior, E.; Padua, G.A.C.; Mangolin, F.L.;
Ravaneli, R.; Avansini, G.G.S.; João, L.R.; Lima, M.R.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Introdução: O Iopamidol é um contraste triiodado, amplamente utilizado no país. Suas
reações adversas variam com a via de administração, observando-se cefaléia, náusea,
vômitos e enrijecimento do pescoço quando por via intratecal, costumando ocorrer
horas após seu uso. A meningite química (MQ) causada por este contraste é um
evento raro. Hematomas retroperitoneais (HR) geralmente ocorrem decorrentes a
coagulação anormal ou a problemas relacionados aos órgãos retroperitoneias. O risco
de um HR ocorrer espontaneamente está relacionado à intensidade de anticoagulação,
terapia antiplaquetária e idade avançada.
Relato do Caso: SSF, 44 anos, masculino, apresentava lombalgia e parestesia em MID.
Realizou mielotomografia para investigação de mielopatia utilizando Iopamidol. Após
8h, apresentou espasmos musculares, dor intensa, hipertermia e prurido generalizado.
Evoluiu com parada cardiorrespiratória. Foi admitido na UTI com os diagnósticos:
estado de mal epilético, MQ, insuficiência renal aguda, broncoaspiração e
espondilolise. Evoluiu com sepse por pneumonia aspirativa, respondendo a
antibioticoterapia. Após 8 dias foi transferido para enfermaria evoluindo com choque
hipovolêmico devido a extenso HR que acometia abdômen e pelve, anteriormente ao
músculo ílio-psoas. Após transfusão sanguínea o HR foi tratado de forma
conservadora, recebendo alta hospitalar após 25 dias de internação.
Discussão: Existem poucos casos relatados sobre MQ pós uso de Iopamidol. O início
tardio dos sintomas e a hipertermia coincidem com a literatura existente, entretanto

os outros sintomas não são descritos. O HR pode ser uma complicação da punção
raquidiana, entretanto o tempo decorrente entre o procedimento o choque
hipovolêmico falam contra esta hipótese. Como observado neste caso, os HRs
espontâneos ocorrem principalmente em pacientes anticoagulados apresentam-se
anteriormente ao músculo ílio-psoas. As complicações deste caso não decorreram
diretamente da MQ más da broncoaspiração e do HR.

Sala: - Vídeo-Cirurgia
Data: 23/09/2010
Horário: 14:00 as 17:30
P054
TRATAMENTO LAPAROSCÓPICO DE METÁSTASE INTRA-ABDOMINAL
DE MELANOMA MALIGNO
Prigenzi,KCK; Salomão,RP; Miyaoka,MY; Alvarez,GA; Fortes,D.; Barreiro B; Beraldo JPN;
Mazzurana,M
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Introdução: O melanoma maligno é neoplasia agressiva advinda da proliferação de
melanócitos. É responsável por 1 a 3% de todos os tumores malignos do homem.
Apesar de 95% estarem localizados na pele, metástases à distância são frequentes,
incluindo metástases intra-abdominais. O diagnóstico de metástase intra-abdominal
pode ser aventado com exames de imagem, principalmente a tomografia
computadorizada. O tratamento cirúrgico é recomendado em pacientes sintomáticos,
aumentando o tempo de sobrevida em 15 a 28 meses após excisão completa das
metástases. Relato de caso: Paciente masculino, 65 anos, chegou ao PS com dor
abdominal de forte intensidade no epigástrio e hipocôndrio direito. Durante a
internação para esclarecimento diagnóstico solicitou-se tomografia de abdome total
que evidenciou, incidentalmente, massa tumoral no hipocôndrio esquerdo. A
sintomatologia do doente aconteceu devido úlcera duodenal que foi tratada
clinicamente. Fez-se biópsia guiada por tomografia que diagnosticou metástase de
melanoma. O paciente tinha história prévia de ressecção de melanoma em dorso há 5
anos. A partir disso, submeteu-se o doente a tratamento laparosocópico e ressecção
da massa tumoral. O anatomopatológico da peça confirmou metástase de melanoma e
o doente foi encaminhado para tratamento oncológico. Discussão: A ressecção
cirúrgica é recomendada de forma paliativa em pacientes sintomáticos providenciando
significativa melhora na qualidade de vida com baixa morbimortalidade operatória.
Estudos mostram que o tratamento laparoscópico deve ser empregado somente se
não houver doença metastática disseminada. Tal técnica pode ser feita com baixa taxa

de complicações desde que haja manipulação cuidadosa, prevenção à perfuração
tumoral e uso de bolsa para retirada do tumor para evitar implantação peritoneal.
Sendo assim, a abordagem laparoscópica é considerada eficaz e curativa, diminuindo
os sintomas desses pacientes e proporcionando rápida recuperação cirúrgica.

Sala: - Miscelânia
Data: 23/09/2010
Horário: 14:00 às 17:30
P055
INFARTO RENAL E ESPLÊNICO SIMULTÂNEO - RELATO DE CASO
Espinheira, L.T.D.;Fernandes, C.C.R.; Netto, S.D.C.; Ricciardi, G.R.*
Objetivo:
Relatar o caso de um paciente que apresentou episódio de fibrilação atrial complicado
com infarto renal e esplênico simultâneo.
Material:
FRMF, 71 anos, sexo feminino, deu entrada pelo pronto socorro com queixa de dor
lombar a esquerda com irradiação para hipocôndrio e flanco esquerdo, de início súbito
há 24 horas, contínua, em pontada, com melhora parcial quando em uso de
analgésicos via oral. Paciente com antecedente de hipertensão arterial sistêmica em
uso de enalapril, anlodipino e hidroclorotiazida; e dislipidemia em uso de sinvastatina.
Ao exame físico encontrava-se afebril, pulso irregular, abdome doloroso a palpação em
flanco esquerdo associado a Giordano presente a esquerda.
Resultado:
Exames laboratoriais: leucócitos = 12000 (76,3% segmentados, sem desvio); creatinina
= 0,8 mg/ml; urina 1 = 10000 leucócitos e 3000 hemácias; ECG = fibrilação atrial;
tomografia de abdome = ausência de impregnação pelo contraste em pólo inferior
renal a esquerda e em áreas segmentares de baço.
Iniciado analgesia e hidratação. Não foi prescrito anticoagulação plena devido risco de
sangramento, pois paciente apresentava queda dos parâmetros hematimétricos nos
primeiros 4 dias de internação hospitalar, e após este período encontrava-se
assintomática e havia retornado ao ritmo cardíaco regular espontaneamente. Eco
transesofágico sem evidências de trombo intracardíaco. Paciente evouliu sem outras
complicações encontrando-se assintomática em 04 dias.

Conclusões:
Embolização sistêmica de trombo atrial pode ocorrer em qualquer forma de fibrilação
atrial, sendo o cérebro, baço e rim locais frenquentemente acometidos. Sendo infarto
renal e/ou esplênico um diagnóstico que deve ser considerado em pacientes com dor
intensa em quadrante superior esquerdo do abdômen e portadores de fibrilação atrial.
Resumo Científico:

Sala: - Miscelânia
Data: 23/09/2010
Horário: 14:00 as 17:30
P056
EMBOLIA GASOSA PORTAL ASSOCIADA À PNEUMATOSE CÍSTICA
INTESTINAL E PNEUMOPERITÔNIO.
Saba E; Salles VJA; Neto JE; Cauduro AB; Guidetti TH*; Reis FC; Uemura LA; Mantoan H;
Salgado FC.
Objetivo:
Relatar um caso de embolia gasosa em veia porta (EGVP) associado à pneumatose
cística intestinal e pneumoperitônio
Material:
Paciente feminino, 73 anos, aposentada; portadora de neoplasia de reto médio,
irressecável, associada a carcinomatose peritonial, submetida à transversostomia há 5
meses, deu entrada no setor de emergência do hospital com um quadro de dor e
distensão abdominal há 1 dia, acompanhada de náuseas e indisposição. Encontrava-se
em bom estado geral, orientada e contactuante, corada, eupnéica, hidratada,
anictérica, acianótica e afebril. Abdome distendido, ruídos hidroaéreos presentes,
doloroso à palpação difusa, sem visceromegalias, colostomia funcionante.
Resultado:
Paciente evoluiu com piora súbita e fulminante, com progressão para parada
cardiorrespiratória após 24 horas de observação. A CT abdome e pelve (Figura 1)
realizada poucas horas antes demonstrava presença de ar no sistema porta,
pneumatose intestinal, pneumoperitônio, alças distendidas e nível hidroaéreo
dispersos.
Conclusões:
EGVP foi descrita em neonatos com enterocolite necrotizante, sendo observada
também na necrose intestinal, colite ulcerativa, enterite infecciosa, abscesso intraabdominal, obstrução intestinal e úlcera gástrica. De etiologia indeterminada, seus
fatores predisponentes são a presença de organismos formadores de gás no lúmen
intestinal, no sistema porta ou em micro-abscessos hepáticos. Se associado a
pneumatose cística intestinal, tem pior prognóstico, especialmente se houver necrose
de alça.
Resumo Científico:

Sala: - Miscelânia
Data: 23/09/2010
Horário: 14:00 as 17:30
P057
ABSCESSO ESPLÊNICO ASSOCIADO À ENDOCARDITE BACTERIANA.
Marotta A., Mantoan H.*, Salles V.J.A., Neto J.E., Guidetti T.H., Reis F.C., Uemura L.A.,
Salgado F.C., Paiva M.M., Pinheiro M.S..
Objetivo:
Relatar um caso de abscesso esplênico (AE) em paciente com endocardite bacteriana.
Material:
Paciente masculino, 69 anos, comerciante, internado na Unidade de Terapia Intensiva
devido à insuficiência respiratória por pneumonia, DPOC e insuficiência cardíaca
congestiva. Evoluiu com endocardite infecciosa em valva aórtica e derrame pleural
direito. O exame tomográfico tóraco-abdominal evidenciou a presença de imagem
cística com cerca de 10cm de diâmetro no baço, cujo aspecto demonstrava paredes
finas, sem septações, de densidade homogênea, semelhante à do derrame pleural,
sugestiva de cisto esplênico.
Resultado:
Devido ao quadro geral grave do paciente, foi realizada punção percutânea com
trocater de 5 mm, resultando na drenagem de aproximadamente 200 ml de secreção
achocolatada, pouco espessa, sem odor. Optado pela manutenção da drenagem com
colocação de uma sonda Folley de três vias para irrigação contínua local. Mantido
antibioticoterapia conforme resultado de hemocultura. Dois dias após a punção,
paciente apresentou piora dos parâmetros laboratoriais e do estado geral. Frente ao
quadro foi optado por laparotomia exploradora com esplenectomia e drenagem da
cavidade abdominal. Achado intra-operatório de baço infartado com necrose e
abscesso. No segundo dia de pós-operatório paciente evoluiu com PCR irreverssível e
óbito. O resultado anátomopatológico confirmou a presença de abscesso esplênico
com microinfartos difusos.

Conclusões:
AE é raro, associado à imunossupressão e de incidência crescente devido aos pacientes
transplantados, em quimioterapia e com SIDA. Os fatores predisponentes são trauma,
bacteremia, infecções contíguas, tumores benignos e malignos do baço. O diagnóstico
é difícil, pois seus sintomas (febre, calafrios, dor e leucocitose) são sugestivos, porém
inespecíficos. O tratamento de escolha é a drenagem: percutânea dirigida por imagem
ou cirúrgica, com esplenectomia; sempre acompanhado de antibioticoterapia
Resumo Científico:

Sala: - Miscelânia
Data: 23/09/2010
Horário: 14:00 as 17:30
P058
PSOÍTE PRIMÁRIA
CRISTIANE VIEIRA, MARIO AMORIM DE BARROS FILHO, PERICLES RIOS AUAD, ALINE
VALENTE SANTANA
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Psoíte é uma doença incomum que acomete principalmente adultos jovens. Por tratarse de doença rara e apresentar características clínicas vagas, muitas vezes a patologia
é subdiagnosticada. Pode ser classificado como primário ou secundário, dependendo
da presença ou ausência de doença de base. A primária tem o Staphylococcus aureus
como principal patógeno.
CASO CLÍNICO
Paciente EVS, 34 anos, sexo masculino, branco, procura atendimento com queixa de
dor lombar irradiada para membro inferior direito e fossa ilíaca direita. A dor teve
início há seis dias e estava associada a febre, náuseas e vômitos. Ao exame físico o
paciente encontrava-se febril, apresentando dor em fossa ilíaca direita e a manobra de
extensão de perna direita.
DISCUSSÃO
Neste trabalho, descrevemos um caso de abscesso primário de psoas, que é a forma
de apresentação mais comum da doença .A fisiopatologia é incerta mas
provavelmente está relacionada com disseminação hematogênica. Os sintomas de
abscesso do psoas são inespecíficos. O paciente pode apresentar febre, dor lombar,
dor abdominal e dificuldade para deambulação. No nosso caso, o paciente
apresentava dor lombar, febre e dor em coxa, o que motivou a realização de exames
laboratoriais e de imagem , com posterior comprovação da presença de psóite. O
tratamento preconizado é a antibioticoterapia de largo espectro ou, se necessário,

drenagem cirúrgica e antibioticoterapia baseada no resultado da cultura do material
do abscesso. No caso apresentado, o quadro clínico permitiu a suspeita diagnóstica,
sendo confirmado por tomografia computadorizada, e através desse exame foi
possível acompanhar a evolução da doença. A cura neste caso foi possível pela
drenagem cirúrgica associado a antibioticoterapia,orientada pela cultura, na qual
houve crescimento da bactéria Staphylococcus aureus.

Sala: - Esôfago e Estômago
Data: 23/09/2010
Horário: 14:00 as 17:30
P059
ESPLENOSE SIMULANDO GIST GÁSTRICO. DESCRIÇÃO DE CASO E
REVISÃO DA LITERATURA.
Bresciani, C, Ferreira, NR, Perez, RO, Frati, R, Jacob, C, Leonardi, PC, Zilberstein, B,
Cecconello, I
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
A esplenose e a auto transplantação de tecido esplênico como consequencia de
trauma ou cirurgia sobre o baço. É importante o diagnóstico diferencial de massas
intraabdominais em pacientes esplenectomizados. Esta descrição de caso refere-se a
uma paciente com história previa de esplenectomia que apresentava um diagnóstico
de tumor estromal gástrico após exame endoscópico e mesmo ultrassonografia
endoscópica. Entretanto o estadiamento abdominal através de exame tomográfico
computadorizado sugeriu a hipóstese de tartar-se de esplenose e não tumor estromal.
Foi um exame readioisotópico com hemácias marcadas com tecnécio (Tc 99m), o que
evitou uma intervenção cirúrgica delicada e desnecessária.
Os dados clínicos, o diagnóstico por imagem e o tratamento tanto da esplenose como
do GIST gástrico são discutidos e literature sobre esplenose simulando outras lesões
intraabdominais são revistas.

Sala: - Vídeo-Cirurgia
Data: 23/09/2010
Horário: 14:00 as 17:30
P060
ABORDAGEM VIDEOLAPAROSCÓPICA DE PACIENTE COM ACALÁSIA
PREVIAMENTE OPERADA PARA TRATAMENTO DE DRGE
Meneses,E.R.*; Jara,R.L.S.; Medeiros,G.M.; Balbuena,M.B.; Brito,C.Y.;
Dembogurski,A.A.;Pereira,M.E.S
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
M.J.N.S, sexo feminino, 38 anos há um ano procurou atendimento médico devido
soluços que não cessavam já há nove meses, associado a pirose retroesternal, refluxo
alimentar, eructação e disfagia leve. Foi submetida a alguns exames e recebeu o
diagnóstico de doença do refluxo gastroesofágico (DRGE), proposto então
videocirurgia floppy Nissen. No pós-operatório imediato, a paciente evoluiu com
disfagia intensa, inclusive para líquidos, vômitos, dor retroesternal. Foi então
orientada, de que todos os sintomas iriam regredir com o passar dos dias.
A paciente permaneceu com os sintomas durante um ano, com perda de 6 quilos
nesse período. Procurou atendimento médico por diversas vezes.
Não satisfeita, a paciente procurou atendimento no serviço de cirurgia geral do
Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.
Direcionada pela anamnese, a paciente foi submetida a seriografia, evidenciando um
retardo no esvaziamento esofágico ao nível da região caridio tuberositária. Na
eletromanometria esofágica observou-se relaxamento incompleto do EEI, com pressão
residual aumentada, além do corpo esofágico apresentar distúrbio motor inespecífico
de 38% de ondas não transmitidas ou de baixa amplitude. Sorologia para Chagas
negativa.
Fechado o diagnóstico de Acalasia o tratamento proposto foi Videocirurgia a Heller
Pinotti.

Durante a cirurgia foi desfeita a válvula a Nissen, liberado o esôfago abdominal e
realizado miotomia esofágica por 6 cm e gástrica por 4 cm. A linha posterior da sutura
não teve que ser realizada por que o fundo gástrico já estava aderido a parede
posterior do esôfago. Realizada então linha de sutura esôfago gástrica na borda
esquerda e outra linha de sutura esôfago gástrica na borda direita do esôfago,
terminando então o procedimento de Heller Pinotti.
Paciente com 1 mês de pós-operatório está alimentadob-se bem, ingere todo tipo
de alimento sem dificuldade e sem queixas de dor, soluços ou vômitos.

Sala: - Miscelânia
Data: 23/09/2010
Horário: 14:00 as 17:30
P061
RUPTURA ESPLÊNICA ESPONTÂNEA: UMA COMPLICAÇÃO RARA E
GRAVE DA DENGUE HEMORRÁGICA
Silva,BFC.; Nicastro,RG.; Cunha,MAB.; Savazoni,V.; Sakai,CM.; Serafim,CM.; Silva,KMT.;
Valle,PO.; Jeronymo,M.; Reis,GFB.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
FAP, 42 anos, sexo masculino, casado, natural de RN, procedente de São Vicente-SP,
atendido no Pronto Socorro em 15/05/ 2010, com quadro de mialgia, dor abdominal
difusa, edema e petéquias em membros inferiores há 3 dias. Na admissão apresentava
REG, LOTE, eupneico, corado, desidratado +/4+, afebril, com ausculta cardíaca normal
e respiratória diminuída em bases, extremidades com boa perfusão e edema discreto
em membros inferiores associado a petéquias. Apresentava Hb 12,8 g/dl, Ht 38,8%,
13600(0/8/49/0/0/34/2) leucócitos e 95000 plaquetas. Ultra-som com derrame pleural
à direita de 80cc e 100cc de líquido abdominal. Após 17 horas o paciente apresentou
hipotensão com resposta parcial a reposição de volume. Três horas após evoluiu com
choque hipovolêmico, insuficiência respiratória, distensão e dor abdominal intensas.
Foi transferido para a UTI. Novos exames: ultra-som com grande quantidade de líquido
na cavidade abdominal, Hb 3,5g/dl, Ht 10,2%, 42700 leucócitos, 89000 plaquetas e INR
1,7. Foi entubado e submetido a punção abdominal diagnóstica com saída de sangue
vivo da cavidade. Realizada laparotomia exploradora com incisão xifo-púbica com
saída de cerca de 3 litros de sangue. No inventário da cavidade foi evidenciada
esplenomegalia com lacerações em sua face medial e dorsal. No 10° pós operatório na
UTI evoluiu para óbito por disfunção múltipla de órgãos. O exame anátomo-patológico
demonstrou esplenomegalia (598g), medindo 18x11x4cm com lacerações em sua face
medial e grande área de ruptura com sangramento em sua face dorsal e a sorologia de
dengue foi positiva para IgM e IgG.

Sala: - Miscelânia
Data: 23/09/2010
Horário: 14:00 ÀS 17:30
P062
TORÇÃO DE GRANDE OMENTO: RELATO DE 2 CASOS DO SERVIÇO DE
CIRURGIA GERAL E DO TRAUMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. MARIO
GATTI CAMPINAS SP
Santos, D.C.; Gonçalves, R.B.B.*; Neto, F.A.F.; Pierro, A.C.; Romagnolo, L.G.C.; Ribeiro,
G.D.A.; Carrijo, C.C..
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Introdução: Condição rara, primeiramente descrita em 1899 por Eitel, a torção de
grande omento se apresenta como abdome agudo de difícil diagnóstico etiológico préoperatório e, muitas vezes, revelado apenas no intra-operatório.

Relato de Casos:
Caso 1 (07/11/2008) = Homem, 55 anos, apresentou-se com dor localizada em
hipocôndrio direito com irradiação para dorso e FID há 3 dias, com piora nas últimas
12 horas associada a hiporexia. Negava febre, náuseas e vômitos. Ao exame físico:
abdome doloroso em hipocôndrio e fossa ilíaca direita, sem sinal de peritonite. USG
abdome revelou spots de líquido livre esparsos na cavidade abdominal e aumento de
ecogenicicidade epiplóica (sugerindo processo inflamatório local). O paciente foi
submetido à laparotomia exploradora, revelando torção parcial, em sentido horário e
isquemia de grande omento. Realizados omentectomia parcial e apendicectomia (por
oportunidade) sem intercorrências. Evoluiu bem no pós-operatório recebendo alta
com 48 horas.

Caso 2 (25/05/2010) = Homem, 37 anos, exibiu dor abdominal súbita localizada em
fossa ilíaca direita, com 24 horas de evolução, associada à febre 37,9º C. Portador de

criptorquidia bilateral e hérnia inguinal direita crônica redutível. Exame físico: abdome
doloroso em fossa ilíaca direita com massa palpável local (plastrão). BhcG = 0.72, AFP =
1.5 e LDH = 170. Indicada laparotomia exploradora que revelou torção completa em
rotação anti-horária de grande epliplon com isquemia, criptorquidia bilateral e hérnia
inguinal direita. Fora submetido a omentectomia, orquidopexia bilateral e herniorrafia
inquinal direita interna. Paciente evolui bem em pós operatório e recebeu alta em 3
dias.

Discussão: A torção do grande omento representa desafio diagnóstico pré-operatório
no abdome agudo (apenas 0,6 a 4,8% de todos os casos). Embora rara, é uma condição
que deve ser lembrada em situações de abdome agudo e o tratamento consiste na
ressecção do segmento omental necrótico.

Sala: - Miscelânia
Data: 23/09/2010
Horário: 14:00 as 17:30
P063
CORREÇÃO DE HÉRNIA DE SPIEGEL COM TELA DE PHS: RELATO DE
CASO RARO E NOVA ABORDAGEM CIRÚRGICA
Copi, I.*; Videla Filho, R.A.; Pereira, L.R.; Dalto, H.P.; Brienze, S.L.A.
Objetivo:
Relatar um caso raro na literatura, bem como realizar a revisão desta e defender a
utilização da tela de PHS para sua correção.
Material:
Paciente masculino, 61 anos, com queixa de dor em hemiabdome direito há 6 meses,
associado a abaulamento desta região. Negava patologias e cirurgias pregressas. Ao
exame físico notou-se massa redutível e dolorosa à palpação, sendo sugerido o
diagnóstico de hérnia de Spiegel. Foi procedida intervenção cirúrgica com incisão
paramediana direita que evidenciou a presença de grande saco herniário, mas com
pequeno orifício herniário. Desta maneira, optou-se pela correção da hérnia com
malha de PHS (Prolene Hérnia System), com posterior fechamento do músculo oblíquo
externo.
Resultado:
Hérnia de Spiegel é a protrusão de gordura, saco ou órgãos peritoneais através de
defeitos na aponeurose de Spiegel, seja congênito ou adquirido. Embora seja
considerada rara, com incidência variando de 1 a 2% de todas as hérnias abdominais,
alguns autores à consideram uma patologia pouco reconhecida. Tal fato é justificado
devido à sintomatologia pouco específica. Seu tratamento é sempre cirúrgico e,
diversas são as técnicas empregadas para esta correção. Dentre as varias opções
descritas na literatura, optou-se pela correção da hérnia com técnica sem tensão,
utilizando a tela de PHS, uma vez que o orifício herniário era pequeno e proporcionava
esta opção. Este método foi melhor descrito por Campanelli et al em sua série com
correção de 2500 hérnias, que incluíam 32 correções de hérnia de Spiegel por esta
técnica. O procedimento consiste na inserção da malha inferior da tela no espaço préperitoneal, do conector na obliteração do orifício herniário e da malha superior sobre
o músculo oblíquo interno. A malha é fixada nas bordas do defeito muscular e o
oblíquo externo é fechado sobre a malha. A conclusão do autor é que o uso da PHS
simplifica a técnica e produz menor desconforto no pós-operatório.
Conclusões:
Existem diversas técnicas que podem ser empregadas para correção deste tipo de
hérnia, entretanto, defendemos que devem ser utilizadas as técnicas sem tensão,
como a correção com PHS. Além de ser técnicamente rápida e fácil de ser empregada,

conta com menor taxa de recidiva que a técnica classica (com tensão), e ainda é mais
acessível para grande parte dos serviços brasileiros, em detrimento da técnica
laparoscópica.
Resumo Científico:

Sala: - Miscelânia
Data: 23/09/2010
Horário: 14:00 as 17:30
P064
PROCURANDO ESTABELECER O MECANISMO DE MIGRAÇÃO DO FIO
DE KIRSCHNER
Savioli,C.G.S; Salerno, L.H.T*; Carvalho, M.V.H; de Paula, R.A.
Objetivo:
Observar qual mecanismo é mais importante na migração do fio de Kirschner para o
interior da cavidade torácica, se a aspiração da pressão negativa intratorácica ou a
força gravitacional, usando como modelo experimental coelhos uma vez que a força da
gravidade não atua colaborando em direção ao interior do tórax e sim em direção à
parte ventral.
Material:
Segmentos de fios metálicos foram colocados cirurgicamente próximos à articulação
do ombro direito de 20 coelhos e após 60 dias foi avaliada a dinâmica da migração
desses objetos através de exame radiográfico.
Resultado:
Esse estudo foi desenhado para observar a migração de fragmentos de fios de
Kirschner implantados na região medial da articulação acrômio-clavicular de coelhos.
Foram feitas observações para verificar se os fios desciam para a parte ventral do
pescoço, demonstrando ação da força da gravidade, ou se migravam para o interior do
tórax, onde demonstraria ação da pressão negativa intratorácica sobre o fio. Neste
estudo não foi encontrado nenhum caso de deslocamento do fio em direção ao
interior do tórax, demonstrando que nesse modelo animal a força da pressão negativa
intratorácica em separado não teve papel na migração dos fios metálicos. Também
não foi observado o deslocamento dos fragmentos de fios de Kirschner para a região
ventral do pescoço, mostrando assim que neste modelo animal a força da gravidade
não parece ter importância na migração. Em 17 animais (85%) houve evidente
migração e nos restantes o fragmento de fio de Kirschner permaneceu no local original
de implante.Nos 17 animais onde constatou-se a migração do fragmento de fio de
Kirschner esse deslocamento foi para cima, em direção cefálica (16 animais) ou em
direção caudal (1 animal).
Conclusões:
A conclusão deste estudo é que neste modelo animal a ação da força gravitacional e da
pressão negativa intratorácica não parecem ter papel relevante na migração dos fios
de Kirschner. A melhor estratégia para se evitar a migração dos fios de Kirschner para o
interior do tórax, causando desfechos catastróficos com acometimento pulmonar e

cardiovascular é o cuidado na fixação desses fios no momento do implante, mas
mesmo que esses cuidados sejam tomados, a migração é possível.
Resumo Científico:

Sala: - Miscelânia
Data: 23/09/2010
Horário: 14:00 as 17:30
P065
RASH CUTANEO - LACTENTE COM SÍNDROME DE KLIPPEL-TRENAUNAY
Franceschelli, F.*; Chammas, D.Z.; Rodrigues, T.O.; Boatini, C.M.; Franceschelli, R.;
Ayoub, J.A.S.; Trojahn, G.P.; Silvino, J.R.C.; Bolognani, C.E.D.; Noronha, R.C.N.;
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
A síndrome de Klippel-Trenaunay é uma doença rara, de etiologia desconhecida e
fenótipo variável, sem predileção por sexo e etnia que afeta 1 em cada 27.500
nascidos vivos. Apresenta manifestações clínicas variadas, caracterizada pela tríade
hemangioma cutâneos, veia varicosas com ou sem malformações venosas e hipertrofia
óssea e dos tecidos moles, envolvendo, geralmente, uma extremidade.
O presente tem por objetivo relatar o caso de um paciente de 5 meses, sexo masculino
foi encaminhado em março de 2009 devido ao quadro cutâneo exuberante desde o
nascimento, caracterizado por mancha avermelhada extensa que acometia grande
parte do seu corpo e assimetria entre os dois membros inferiores, sendo aventada a
hipótese de Síndrome de Klippel Trenaunay. Avaliado pela equipe da cirurgia vascular
foi submetido à ultrassom de abdômen, o qual não evidenciou malformação vascular
intra-abdominal ou alteração nos órgãos intracavitários e ao ecodoppler arterial e
venoso do MID e MSD sem alterações. E ainda, aguardando avaliação da ortopedia
para verificar o comprometimento ósseo dos membros afetados.
Geralmente, o tratamento é conservador. O linfedema e o edema venoso devem ser
cuidados com medidas paliativas, como a drenagem linfática freqüente e o uso de
meias elásticas. Veias varicosas podem ser tratadas cirurgicamente nos casos
sintomáticos e com varizes superficiais. Se há uma discrepância intensa no tamanho
dos membros, aparelhos ortopédicos são utilizados. A mancha vinho do porto pode
ser amenizada com o uso do Pulsed dye Laser e o sangramento pode ser tratado com
eletrocoagulação ou Nd-YAG Laser.

Os pacientes portadores da Síndrome de Klippel Trenaunay podem apresentar um
fenótipo altamente variável. No caso relatado, não há repercussão clínica exuberante,
como complicações já descritas na literatura (lesões líticas ósseas, fraturas patológicas,
ulceração cutânea, hemorragia digestiva e hematúria), porém, existe o estigma,
caracterizado pela discrepância dos membros.

Sala: - Cirurgia da Obesidade
Data: 23/09/2010
Horário: 14:00 as 17:30
P066
A CIRURGIA BARIÁTRICA NO PREPARO DE TRANSPLANTE RENAL
wilson r de freitas junior, carlos alberto malheiros, elias jirjoss ilias, paulo kassab,
osvaldo prado, francisco rodrigues, luciana theodoro, fernando bastos, lia , roberto
cordts
Objetivo:
relato de caso de paciente jovem , portador de insuficiência renal crônica em hemo
diálise há 5 anos, que fora excluído da fila de transplante renal pela obesidade grau III
e, 1 ano após gastroplastia, retornou à fila de transplante
Material:
relato de caso de R.C. 32 anos, renal crônico há 5 anos, que fôra excluído da fila de
transplante renal em função de obesidade grau III e, 1 ano após a realização da
gastroplastia, paciente se encontra como sobrepeso e retornou à fila de transplante
renal. Paciente continua no programa de hemodiálise à espera de doador.
Resultado:
Paciente submetido à gastroplastia aberta, evolui com perda de 40 % do peso em
relação ao peso inicial no período de 1 ano após a cirurgia. Essa perda foi essencial
para que voltasse à fila de transplante, a despeito de deficiência de ferro e cálcio que
repôs por via oral. Paciente evm no aguardo de gastroplastia do irmão que é seu
potencial doador, porém também é obeso mórbido e não pode ser doador enquanto
não perder peso. A gastroplastia tem como contraindicações as doenças crônicas não
controladas, porém nesta situação de recepção de transplante, a doença renal crônica
pode ser uma excessão, sendo , inclusive, indicação de gastroplastia
Conclusões:
a gastroplastia pode ser realizada com segurança em renais crônicos, contanto que o
preparo seja rigoroso e o motiva da indicação seja bem claro e justifiável com no caso
de "volta " à fila de transplante renal
Resumo Científico:

Sala: - Cirurgia da Obesidade
Data: 23/09/2010
Horário: 14:00 as 17:30
P067
TRAUMA DE PÂNCREAS
DR. PAOLO REGAIOLLI*,DR. LUCAS MEIRA ABRAHÃO,DRA YEDA KOBUKI, MURILLO
FAVARO,
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
S.C.S.S, 15 anos, parda, natural de São Paulo, procedente de São Paulo.Paciente deu
entrada no Pronto Socorro apos trauma abdominal fechado por colisão auto X auto
com queixa de dor leve em epigastro. Nega febre, náuseas ou vômitos. Realizado
exame fast abdominal com resultado negativo para liquido peritoneal sendo liberada
apos orientação. Retorna apos 3 dias com persistência da dor abdominal e vomitos
sendo internada para investigação Abdome plano, flácido, doloroso à palpação
profunda de epigastro, DB-, sem VCM TOMOGRAFIA imagem hipoatenuante em corpo
de pancreas Hemograma Hb=10,2/leuc=11.100 amilase= 474
paciente evoluiu com dor e piora no estado hemodinamico optado por laparotomia
exploradora sendo realizado pancreatectomia corpo-caudal; esplenectomia ; lavagem
e drenagem abdominal AP:Não foram encontradas alterações patológicas no pâncreas
nem no baço. Ambos apresentavam aspectos histológicos dentro da
normalidade.Paciente permaneceu internada na UTI semi intensiva em uso de
ciprofloxacina e metronidazol sendo submetida a cirurgia apos 3 dias de internação.
Encaminhada para UTI no pos operatório onde foi substituído ciprofloxacina por
meropenem no 5 dia de internação na uti, onde evoluiu com fístula pancreática e
broncopneumonia hospitalar. Recebeu alta da UTI no 16ºPO, sendo transferida para
enfermaria recebendo alta hospitalar após boa aceitação de dieta via oral e ausência
de secreção no dreno em d10 de meropenem e 17 DIH. Devido ao trauma abdominal,
a paciente teve secção do pâncreas ,fato incomum, que pode ser explicado pela
gravidade do acidente ou até mesmo pelas características físicas da paciente. A
ruptura do pâncreas libera suas enzimas, que poderiam ter causado enormes danos à

cavidade abdominal e seus órgãos, mas que foi contida, por ter ficado bloqueado pelo
omento.pela realização da pancreatectomia corpo-caudal, a paciente ainda tem risco
de apresentar pancreatite e ate mesmo diabets melitus do tipo 2 pela falta de parte do
pacreas

Sala: - Cirurgia da Obesidade
Data: 23/09/2010
Horário: 14:00 as 17:30
P068
PÓS OPERATÓRIO 6 ANOS DE PARAPLÉGICO SUBMETIDO A
GASTROPLASTIA
wilson r de freitas junior, carlos alberto malheiros, elias jirjoss ilias, paulo kassab,
osvaldo prado, francisco rodrigues, luciana theodoro, fernando bastos, lia , roberto
cordts
Objetivo:
relato de caso de jovem do sexo masculino submetido a gastroplastia com
reconstrução em "Y-de-Roux" em 2004, com perda de 53 kg e reganho de 8 kg, que se
apresenta satisfeito com o resultado da cirurgia, uma vez que readquiriu sua
indenpendência em relação às atividades diárias
Material:
Paciente C.D.R, 36 anos, vítima de acidente automobilística em 1996 com lesão de T9T10 ficando paraplégico; paciente evolui com obesidade mórbida que o impossibilitava
de sair do leito e da cadeira de rodas sozinho por não aguentar seu peso. Paciente
passou pelo preparo multiprofissional clássico, sendo que em 2004 foi submetido a
gastroplastia, com perda de 53 kg em 18 meses e reganho de 8 kg em 6 anos.
Resultado:
Paciente apresentou perda de 53 quilogramas em 18 meses de pós operatório dos 136
kg iniciais, com reganho de 8 kg nos 6 anos de pós operatório. Paciente segui a rotina
de reposição de vitaminas e oligoelementos e não fez a atividade física proposta no
pré operatório com hidriginástica devido a limitação socio econômica, no entanto,
mesmo com o reganho de 8 kg, ainda continua independente não precisando do
auxílio de ninguém para sentar ou sair da cadeira de rodas. Paciente se encontra muito
satisfeito co o resultado do pós operatório.
Conclusões:
A gastroplastia pode ser proposta a deficientes físicos, desde que o preparo pré
operatório, assim como o acompanhamento pós operatório sejam rigorosos. A perda
de peso decorrente da cirurgia pode representar a independência e oretorno às
atividades cotodianas do deficiente físico.
Resumo Científico:

Sala: - Esôfago e Estômago
Data: 23/09/2010
Horário: 14:00 as 17:30
P069
SCHWANNOMA GÁSTRICO
Coutonetto, S.* ; Fernandes, C. ; Lago, E. ; Franca, F. ; Rosella, C. ; Portela, V. ; Souza, P.
Objetivo:
Relatar um caso de ressecção de massa intra-abdominal em topografia de
retrocavidade dos epíplons no qual o diagnóstico etiológico foi obtido por exame
histopatológico
Material:
RELATO DE CASO
Paciente H.A.L., 31 anos , feminina inicia sintomas de dor epigástrica em queimação há
2 meses , com sintomas de pirose retroesternal ao decúbito, sem irradiação nem piora
com alimentação. Em seu exame físico, mostra-se eutrófica, sem dor à palpação ou
massas abdominais.
EDA mostra abaulamento extrínseco em fundo gástrico, e TC revela pâncreas com
massa circunscrita de paredes irregulares, 7.4 x 6.4 cm com parede sólidas e necrose
central, abaulando o estômago.
CA 19.9 = zero alfa FP = 1.79 CA 125 = 8.3
HD: Cistoadenoma de Pâncreas
Indicado pancreatectomia corpo-caudal laparotômica

Resultado:
Achado cirúrgico:
Lesão cístico sólida de 8 cm em pequena curvatura de parede gástrica, sem relação ao
pâncreas, com o mesmo sem alterações.
Ligadura do pedículo vascular que supre o tumor com ressecção da massa
interessando pequeno epíplon sem abertura da parede gástrica.
Paciente evolui bem, e recebe alta no 3º dia pós-operatório.
Anátomo-patológico :
Macroscopia : estrutura nodular de 8.2 x 7.5 x 3.8 cm com superfície externa
acastanhada.

Microscópico : Neoplasia fusocelular atípica
Imuno histoquímico revelando Schwannoma

Conclusões:
O diagnóstico topográfica de lesões tumorais intra abdominais geralmente reflete com
fidedignidade o etiologia do tumor, porém em alguns casos o diagnóstico é apenas
revelado perante exames de histopatologia.
Resumo Científico:

Sala: - Cirurgia da Obesidade
Data: 23/09/2010
Horário: 14:00 as 17:30
P070
CONSUMO DE ALIMENTOS FONTE DE VITAMINA D EM PACIENTES
CANDIDATOS A CIRURGIA BARIÁTRICA.
Cardia L.; Fernandez M.; Ilias E.J.; Malheiros C.A.
Objetivo:
Avaliar o consumo qualitativo de alimentos fontes de vitamina D e comparar com as
recomendações de ingestão do Guia Alimentar para a população brasileira e com a
Pirâmide Alimentar Adaptada em pacientes candidatos a cirurgia bariátrica.
Material:
Foi avaliada uma amostra de 20 pacientes do programa de cirurgia da obesidade da
Santa Casa de São Paulo. A entrevista consistiu na determinação do perfil sócioeconômico e na classificação da obesidade segundo o IMC (peso(kg) /altura(m)2). Os
dados sobre consumo alimentar foram obtidos através da adaptação de um
questionário de freqüência do consumo alimentar para adultos (QFA) para alimentos
fonte de vitamina D e comparados ao Guia Alimentar Para a População Brasileira.
Resultado:
Foram avaliados 20 indivíduos obesos sendo 16 (80%) do sexo feminino e 4 (20%) do
sexo masculino. A média idade foi de 41 ±11,35 anos entre as mulheres e de 33,75 ±
3,77 anos entre os homens. O IMC médio 49,93 ±12,18 kg/m² entre as mulheres e
45,87 ± 3,48 kg/m2 entre os homens. Observou-se que, dentre as fontes lácteas de
vitamina D, apenas 25% consome pelo 2 porcoes de leite integral ao dia enquanto que,
queijos, iogurte e requeijão apenas uma vez por semana. Entre os pescados frescos e
enlatados, considerada a mais importante fonte da vitamina, apenas 5% consome uma
porcao semanal, freqüência ainda 50% menor que a recomendacao do Guia Alimentar.
Conclusões:
Estes resultados demonstram que o consumo de alimentos fonte de vitamina D foi
inferior ao recomendado, como se observa em outras populações, o que sugere que a
deficiência da vitamina D pode estar associada a inadequação do consumo
especialmente no grupo estudado. O estimulo a inclusão destes alimentos na dieta
poderá reduzir a prevalência da deficiência no pós-operatório da cirurgia bariátrica que
pode ocorrer devido as modificações anatômicas e funcionais do aparelho digestivo.
Resumo Científico:

Sala: - Miscelânia
Data: 23/09/2010
Horário: 14:00 as 17:30
P071
SCHWANNOMA PÉLVICO: RELATO DE CASO E REVISÃO DA
LITERATURA
Galvão, G.J.C.*; Cardoso, B.R.F.F.; Barbosa, C.F.; Nassif, T.M.; Matsudo, P.K.; Loureiro,
C.M.B; Araujo, J.C.; Nicoletti, C.A.D; Birindelli, J.P.A.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Relatamos um caso de tumor pélvico achado incidentalmente em paciente do sexo
masculino com 45 anos. O tumor foi descoberto em exame urológico de rotina, não
determinando qualquer sintomatologia. Aos métodos de imagem não apresentava
sinais de invasão ou disseminação à distância, mostrando-se bem encapsulado,
medindo cerca de 10 cm no maior diâmetro, predominantemente cístico, exercendo
efeito expansivo sobre os órgãos adjacentes. Na laparotomia encontramos um tumor
retroperitoneal com bom plano de clivagem com as estruturas vizinhas e fixo ao
assoalho pélvico, na altura do forame obturatório esquerdo. Realizada ressecção
cirúrgica sem intercorrências e o exame anátomo patológico revelou tratar-se de um
schwannoma. O paciente evoluiu bem e está em seguimento prospectivo. Realizada
revisão da literatura, discutindo o diagnóstico diferencial desse tumor, além da sua
freqüência dentre os tumores retroperitoneais.

Sala: - Esôfago e Estômago
Data: 23/09/2010
Horário: 14:00 as 17:30
P072
ABSCESSO SUB-HEPÁTICO CAUSADO POR PERFURAÇÃO DE CORPO
ESTRANHO GÁSTRICO: RELATO DE CASO.
Rocha, R.C.A.; Cutrale, F.D.; Medeiros, M.L.; Bueno, N.L.; Bastos, E.L.S.; Pilon, B.;
Queiroz, V.F.*
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Introdução: A ingestão oral de corpos estranhos é queixa freqüente nos serviços de
endoscopia digestiva. Já a perfuração gástrica com formação de abscesso sub-hepático
é uma condição clínica muito rara que, aliada a inespecificidade da apresentação
clínica, torna o diagnóstico difícil e ocasiona retardo no tratamento.
O objetivo é relatar a formação de abscesso sub-hepático causado por
perfuração de corpo estranho gástrico em uma paciente de 76 anos de idade que
apresentou dor abdominal 1 dia após comer carne de peixe. Foi internada e os exames
de laboratório e de imagem não definiram o diagnóstico. Após tratamento sintomático
e melhora do quadro clínico, recebeu alta hospitalar para acompanhamento
ambulatorial.
Retornou após 25 dias apresentando queixa de desânimo, fraqueza, anorexia,
prostação e dor no epigastrio de pequena intensidade.
A ultrassonografia e a tomografia computadorizada do abdome revelaram abscesso
subepático com presença de corpo estranho radiopaco.
A paciente foi submetida à laparotomia exploradora com drenagem do
abscesso e retirada de corpo estranho ósseo (espinha de peixe), com boa evolução
clínica pós-operatória.

Conclusão: A raridade do caso, o quadro clínico inespecífico e a falta de informação da
paciente contribuiram para o diagnóstico tardio de migração de corpo estranho do
trato gastrointestinal com apresentação clínica de abscesso sub-hepático.

Sala: - Cirurgia Cabeça e Pescoço
Data: 24/09/2010
Horário: 08:00 as 12:00
P073
SCHWANNOMA DO NERVO VAGO- RELATO DE CASO, REVISÃO E
TRATAMENTO
Emerson Favero, Fabiana Amaral de Souza, Carolina Pierdona de Freitas, Bruno
Hurtado Rodrigues
Objetivo:
Autores relatam caso raro de schannoma do nervo vago, revisam a literatura e
propoem forma de tratamento. Devido a natureza obscura da patologia, seu tratmento
pode ser controvertido, como ressecar o nervo afetado em sua totalidade ou não.
Material:
Análise de caso
Revisão de literatura
Apresentação do resultado
Resultado:
O paciente teve bom resultado, quanto ao padrão de voz e laringoscópico após
ressecção parcial do X par craniano
Conclusões:
A ressecção parcial, com preservação da função do nervo acometido pode ser
realizada
Resumo Científico:

Sala: - Cirurgia Vascular
Data: 24/09/2010
Horário: 08:00 as 12:00
P074
PSEUDOANEURISMA TRAUMÁTICO DE ARTÉRIA AXILAR DIREITA RELATO DE CASO
SIFUENTES, V.N., CARVALHO, T.S., FONTES, D.C., LEITE, J.M., DA SILVA, F.D., CORREA,
M.A.F., FLORENCIO, P.C.B., ROBERT, T., FERNANDES JR, N., COSTA, R.F.B.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Paciente masculino, 19 anos, vítima de acidente por projétil de arma de fogo em
região anterior de ombro direito, sem orifício de saída, ficando o projétil alojado em 1*
arco costal direito e apresentando fratura de clavícula direita. Ao exame apresentavase hemodinamicamente estável, com grande hematoma pulsátil e com frêmito a
palpação em região axilar direita. Apresentava ainda edema importante em MSD com
diminuição dos pulsos palpáveis deste membro, diminuição da motricidade de todo
MSD e parestesia distal a fossa antecubital direita. Realizado USG doppler arterial e
venoso do membro afetado que evidenciou pseudoaneurisma de artéria axilar direita.
A arteriografia sob subtração digital confirmou o diagnóstico. Optado por exploração
cirúrgica do local, evidenciando laceração de aprox. 4cm de artéria axilar direita,
impossibilitando ráfia primária da lesão. Confeccionado enxerto axilo-axilar autólogo
com veia safena magna reversa. Paciente evoluiu com melhora do edema do MSD,
ausência de frêmito a palpação da região axilar, melhora da perfusão distal, mantendo
lesão neurológica, possivelmente por lesão do plexo braquial.

Sala: - Trauma
Data: 24/09/2010
Horário: 08:00 as 12:00
P075
BARO-TRAUMA POR ORIFICIO NATURAL
Bueno,W.C.*;Bueno,V.M.S.C;Storte,M.C.G.S;Vargas,D.M.B.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Baro-Trauma Por Orifício Natural
Trata-se de um acidente, com equipamento de ar comprimido em alta pressão.
Paciente do sexo masculino, 20 anos de idade, profissão jateador.
História Geral: O paciente não conseguia informar o ocorrido, devido a
dispnéia.
Foi vitima de um disparo realizado por mangueira de ar comprimido, de alta
pressão, sendo que a mangueira estava direcionada para a sua região anal.
Exame Físico: Dispnéico, cianótico, sudoreico, taquicárdico, abdome muito
distendido, e doloroso, crepitação no flanco direito, e região cervical, PA 90/60 mmHg
desidratado, toxemiado, pulso filiforme.
Exames realizados na Sala da Emergência: Gasometria: Acidose respiratória.
leito com o paciente sentado: de Abdome com Pneumoperitôneo. De tórax:
Pneumotórax à direita, pneumomediastino, e pneumopericárdio.

RX no

Procedimentos Cirúrgicos de Imediato: Foi drenado o tórax, e o mediastino de
imediato. Realizado entubação orotraqueal, e anestesiado.
Lesões Encontradas no Abdome

Na cavidade abdominal encontramos explosão do colo transverso e do colo
direito. O Omento encontrava-se impregnado de conteúdo fecal, rotura do
retroperitônio direito.
Procedimentos Cirúrgicos no Abdome
Optamos pela ressecção dos cólons direito e transverso, com anastomose no primeiro
tempo do ílio terminal no colo esquerdo, sendo a anastomose termino terminal, em
dois planos de sutura. Ressecado o Omento. Foi lavada e aspirada a cavidade
abdominal com cloreto de sódio. Colocado dreno de sucção continua do tipo portovac.
Foi realizado o pós-operatório na UTI, tendo sido estubado, já se alimentando, apos
quinze dias, apresentou evisceração.
Tendo sido ressuturado a parede abdominal e feito inspeção da cavidade.
Voltou para a UTI tendo permanecido entubado e foi submetido à traqueotomia, com
nove dias após a segunda cirurgia. Sendo realizado o fechamento da traqueotomia,
com o transito intestinal reconstituído, sem comprometimento pulmonar, com
reabsorção do pneumomediastino e do pneumopericárdio.

Sala: - Cirurgia Pediátrica
Data: 24/09/2010
Horário: 08:00 as 12:00
P076
FASCIÍTE NECROSANTE EM PEDIATRIA: RELATO DE CASO E UMA
REVISÃO
Pavan, J.*; Marini, L.M.; Coelho, S.A.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
RESUMO:Os autores descrevem e analisam um caso de fasciíte necrosante em perna
esquerda de escolar e revisam a literatura quanto aos aspectos diagnósticos e
terapêuticos desta grave infecção. Destacam no caso presente, a origem em trauma
penetrante, a extensa e rápida destruição dos tecidos de membro inferior e a
concomitância da sepse. A terapêutica antibiótica adequada, o suporte clínico em
unidade de terapia intensiva pediátrica, e o debridamento cirúrgico agressivo, foram
fundamentais para a evolução favorável do caso. INTRODUÇÃO:A Fasciíte Necrosante
(FN) é uma infecção rara e grave, caracterizada por necrose extensa e rapidamente
progressiva. Ela acomete o tecido celular subcutâneo e a fáscia muscular. É,
predominantemente, uma doença de adultos. A mortalidade é influenciada pela
precocidade do diagnóstico, abordagem cirúrgica e doenças associadas. Em crianças, é
relativamente rara e apresenta curso fulminante com alta taxa de mortalidade. Poucos
são os trabalhos disponíveis sobre esse tema em crianças, sendo a maioria por
afecções em recém-nascidos, ou com uma condição clínica desfavorável, como a
presença de varicela zoster. DISCUSSÃO: Fasciíte Necrosante é uma infecção destrutiva
e rapidamente progressiva. Portanto, deve-se estar atento para a existência dessa
patologia, cujo principal diagnóstico diferencial é a celulite. A maioria dos pacientes
apresenta condição prévia, que os torna susceptíveis à infecção. Dentre elas, pode-se
citar o uso de drogas injetáveis, alcoolismo, corticoterapia e queimaduras extensas.
Uma condição imunológica desfavorável pode propiciar o desenvolvimento da FN.
Desse modo, na presença de quadro clínico compatível com celulite com resposta
parcial à antibioticoterapia, especialmente se acompanhado de dor e bolhas

hemorrágicas, deve-se pensar no diagnóstico de FN, permitindo a abordagem
terapêutica precoce, especialmente com a intervenção cirúrgica agressiva. Assim será
possível diminuir seus elevados índices de morbimortalidade.

Sala: - Cirurgia Vascular
Data: 24/09/2010
Horário: 08:00 as 12:00
P077
AVALIAÇÃO E NECESSIDADES NUTRICIONAIS DO PACIENTE
ARTERIOPATA CRÔNICO INTERNADO NA ENFERMARIA DE CIRURGIA
VASCULAR DO HOSPITAL HELIÓPOLIS
Valverde, A. L.*; Yance, R.M.; Azevedo,G. A.; Schwan ,P. V.; Florêncio P.; Carvalho,
S.T.; Fontes, D.C.C.; Leite, J.; Menezes; C.; Costa, R.
Objetivo:
Avaliar o estado nutricional, na internação, de pacientes arteriopatas crônicos da
enfermaria de cirurgia vascular do Hospital Heliópolis.
Material:
Avaliação retrospectiva das fichas de nutrição, pertencentes ao Serviço de Nutrição e
Dietética do Hospital Heliópolis, realizadas pela mesma nutricionista, de pacientes
arteriopatas, internados na enfermaria de cirurgia vascular HH Excluídos os pacientes
com doenças varicosas, obstrução arterial aguda e/ou trauma, amputação primaria
e/ou internação inferior a sete dias, no período de dezembro de 2007 a junho de 2008.
Foram analisados: idade, sexo, comorbidades (HAS, DM), dados antropométricos
(peso, altura, dobra cutânea tricipital, circunferências braquial e muscular do braço,
IMC), dados bioquímicos (leucócitos, linfócitos, CTL (linfocitometria); gasto energético
basal e total, porcentagem de aceitação da dieta hospitalar. Determinaram-se as
necessidades calóricas e protéicas e verificou-se a necessidade, tipo e quantidade de
suplementação. A avaliação foi realizada ate o sétimo dia de internação,
impreterivelmente, com a finalidade de estabelecer o estado nutricional de entrada do
paciente e possibilitar adequação da alimentação.
Resultado:
Analisadas 68 fichas de pacientes com idade média 66,35 anos, 55,88% masculino.
Comorbidades presentes: HAS  30,88%, DM 13,24%, DRC  4,41% e associação de
HAS-DM 29,41%. De acordo com o IMC, observou-se media de 23,27 ± 4,36% Kg/m².
Identificou-se 32,35% pacientes com baixo peso, 48,53% eutrófica, 13,2% sobrepeso e
5,88% obeso; Segundo CMB: 57,35% desnutrição, 42,65% eutrofia e segundo DCT:
52,94% desnutrição, 17,65% eutrofia, 5,88% sobrepeso e 23,53% obesidade. Em
relação a CTL: 60% de desnutridos. A média do GEB foi de 1267,12 ± 161,42 Kcal e do
GET de 1952,14 ± 241,36 Kcal. A média de recomendação calórica foi de 32,6 ± 4,14
cal/Kg de peso e de proteína de 0,95 ± 0,18g de proteína/Kg de peso. O percentual de
aceitação da dieta foi de 78,82%. Foi necessário utilizar suplemento em 25% dos
pacientes e 1,47% sonda nasoenteral.

Conclusões:
A avaliação nutricional deve ser o primeiro passo do tratamento clinico cirúrgico.
Vários fatores interferem no estado nutricional do paciente: a doença, a internação, o
tratamento medicamentoso e/ou cirúrgico, alem de fatores psicológicos, fisiológicos e
metabólicos; idade, deficiências visuais, auditivas, locomoção/deambulação; dentição
incompleta ou inadequada e por conseguinte dificuldade de alimentação.
Resumo Científico:

Sala: - Cirurgia Cabeça e Pescoço
Data: 24/09/2010
Horário: 08:00 as 12:00
P078
RELATO DE CASO: FIBROHISTIOCITOMA MALIGNO DE MANDÍBULA
SIFUENTES, V.N., AIKAWA, K.F., DE MENEZES, A.S., PILOWNIC, C.R., LUNA, I.C.G.,
BITTAR, D.F., PINHO, A.S., NEVES, H.S., CURIONI, O.A.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
I.T.T.G., 43 anos, sexo feminino, natural e procedente de São Paulo-SP, apresentou-se
ao ambulatório do Departamento de Cabeça e Pescoço queixando-se de tumoração
dolorosa no pescoço há cerca de quatro meses. Relatava perda ponderal de
aproximadamente dez quilos neste período além de disfagia e odinofagia. Negava
dispneia ou disfonia. O exame locorregional revelou, à inspeção, um abaulamento de
corpo de mandíbula predominantemente à direita, de aproximadamente 9 x 5 cm, com
área de ulceração de pele; a oroscopia evidenciou-se limitação de abertura da boa pelo
volume da lesão, que era predominantemente submucosa, preenchendo o sulco
gêngivo jugal e gêngivo labial da primitiva localização do primeiro molar inferior direito
até incisivo central inferior, com dentes amolecidos e envolvidos pela lesão, além
áreas de necrose. A laringoscopia indireta eimpraticável e a nasolaringoscopia não
evidenciava lesão na laringe/faringe . O exame do pescoço sugeriu acometimento da
musculatura supra-hioidea. A tomografia computadorizada demonstrou lesão
expansiva, heterogênea, de aspecto infiltrativo, envolvendo e erodindo o corpo
mandibular direito, associada a invasão dos tecidos moles adjacentes, deslocando
medialmente o músculo milo-hioideo à direita. Biópsia realizada ambulatorialmente
revelou tratar-se de sarcoma grau histológico II. Optado por tratamento cirúrgico com
pelvemandibulectomia direita e traqueostomia. O anátomo-patológico diagnosticou
FHM pleomórfico grau histológico III infiltrando pele, sem infiltrações vasculares ou
neurais, pesando 285g e medindo 9x6x6 cm. Complementado tratamento com
radioterapia tipo megavoltagem em fossa supraclavicular direita (5040cGy) e região

facial direita (6480cGy). Paciente encontra-se em acompanhamento ambulatorial sem
evidências de recidiva e em planejamento para cirurgia reparadora.

Sala: - Cirurgia Cabeça e Pescoço
Data: 24/09/2010
Horário: 08:00 as 12:00
P079
RELATO DE CASO: CARCINOMA EX-ADENOMA PLEOMÓRFICO
SIFUENTES, V.N., AIKAWA, K.F., DE MENEZES, A.S., PILOWNIC, C.R., LUNA, I.C.G.,
BITTAR, D.F., PINHO, A.S., NEVES, H.S., CURIONI, O.A.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
M.H.L.C., 76 anos, sexo feminino, professora, natural e procedente de São Paulo-SP,
apresentou-se ao ambulatório do Departamento de Cabeça e Pescoço e
Otorrinolaringologia do Hospital Heliópolis, São Paulo  Brasil, com nódulo em
hemiface esquerda há 20 anos. Relatava aumento progressivo e drenagem da mesma
há cerca de dois meses, com saída de material purulento (sic). Negava dor local, perda
ponderal, paralisia facial, tabagismo ou etilismo. Afirmava hipertensão arterial
sistêmica. Ao exame da via aerodigestiva superior evidenciou-se lesão nodular
profunda em região parotídea esquerda com 8,5 x 7,5 cm, endurecida, bocelada,
móvel e indolor, além de centro com drenagem de secreção purulenta. Não foram
palpados linfonodos significativos. A tomografia computadorizada demonstrou
volumosa formação nodular sólida heterogênea, pedunculada, situada em região
zigomática esquerda com extensão até região cervical esquerda inferior, com
calcificações grosseiras, periferia hiperatenuante e centro hipoatenuante, sem realce
significativo pelo meio de contraste, além de evidenciar plano de clivagem com relação
à musculatura facial e vasculatura cervical. A citologia a partir de punção aspirativa por
agulha fina (PAAF) demonstrou processo inflamatório supurativo. Optou-se por
tratamento cirúrgico com parotidectomia parcial esquerda com conservação do nervo
facial. O exame anatomopatológico diagnosticou carcinoma ex-adenoma pleomórfico
não invasivo sem invasão vascular, linfática ou perineural e margens livres. Por tratarse de neoplasia de alto grau de malignidade indicou-se radioterapia adjuvante. A
paciente está em acompanhamento ambulatorial regular sem evidência de
recorrência.

Sala: - Cirurgia Vascular
Data: 24/09/2010
Horário: 08:00 as 12:00
P080
TROMBOSE VENOSA MESENTÉRICA PÓS-DENGUE - RELATO DE CASO
Leal, LPFF.; Leal, AJF; Nahas, FP. ; Nicastro, RG. ; Graciolli, CB. ; Leal, CPFF. ; Martins,
MASO ; Martins, IGOK. ; Panico, VJA *. ; Marconato, HMF.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Trombose Venosa Mesentérica é uma afecção rara e potencialmente letal, responsável
por 15% dos casos de isquemia mesentérica. A variabilidade da apresentação clínica,
com discrepância entre a intensidade da dor e a raridade de sinais clínicos presentes
ao exame abdominal, tem colaborado para o retardo no diagnóstico o qual pode trazer
conseqüências nefastas. O avanço em novas técnicas diagnósticas tem propiciado um
diagnóstico precoce com pronta instituição do tratamento anticoagulante o que tem
corroborado para diminuir a morbi-mortalidade da doença. Estados de prócoagulação, de pós-operatório, doenças mieloproliferativas, pancreatite, cirrose,
neoplasias malignas e infecções virais (Citomegalovírus) têm sido aventados em sua
etiologia.
JLA, 47 anos, masculino, admitido com quadro de dor abdominal intermitente de início
há 30 dias, após episódio de dengue que necessitou internação por plaquetopenia
significativa (17.000) sem hemorragia na ocasião. Procurou auxílio médico diversas
vezes, apresentando exames laboratoriais normais. Houve recrudescimento da dor, foi
internado e submetido a exames e tomografia de abdômen, que revelou
engurgitamento de retro-peritôneo com espessamento da parede estômago e alças
delgado. No 2º dia de internação desenvolveu enterorragia associada a dor abdominal
intratável. Na laparotomia de urgência constou-se necrose intestinal segmentar de 20
cm, a 1 metro do ângulo de Treitz. Realizada ressecção com anastomose primária em
dois planos. O paciente evoluiu com novo episódio de enterorragia, que necessitou
transfusão, e claudicação intestinal, instituindo-se nutrição parenteral e
antibioticoterapia. Exames físico, laboratoriais, endoscópico e tomográfico

mantiveram-se normais. Obteve alta hospitalar no 21º pós-operatório com
anticoagulação perene e nutrição elementar, após perfil trombofílico e sorologia viral.

Sala: - Cirurgia Vascular
Data: 24/09/2010
Horário: 08:00 às 12:00
P081
ANEURISMA VENOSO DE VEIA SAFENA MAGNA EM MEMBRO INFERIOR
ESQUERDO - RELATO DE CASO.
Yance, R.M.*; Lima, A. V.; Azevedo,G. A.; Schwan ,P. V.; Florêncio P.; Carvalho, S.T.;
Fontes, D.C.C.; Leite, J.; Menezes, C.;Costa, R.
Objetivo:
Descrever o caso de paciente com aneurisma venoso em membro inferior esquerdo
em trajeto de veia safena magna.

Material:
Avaliação retrospectiva através de revisão de prontuário em SAME e revisão da
literatura. Paciente feminina de 57 anos, obesa, encaminhada do ambulatório de
cirurgia vascular deste serviço, com queixa de tumoração em 1/3 proximal da coxa
esquerda. Ao exame físico, apresentava abaulamento móvel e não pulsátil em coxa
esquerda no trajeto de veia safena magna. Apresentava ulceras e sinais de
insuficiência venosa crônica em membros inferiores
Resultado:
A paciente foi submetida a tratamento cirúrgico com incisão em face medial da coxa
esquerda sobre o aneurisma venoso. Realizada dissecção do aneurisma com ligadura
proximal e distal da veia safena magna seguida da sua ressecção completa. Não foi
realizada safenectomia total.
Evolui sem intercorrências no pós-operatório, mantendo acompanhamento
ambulatorial.

Conclusões:
Aneurismas venosos superficiais são raros, podendo ser encontrados em membros
superiores, inferiores e região cervical. São mais comuns em mulheres e obesos e não
provocam maiores complicações como os aneurismas venosos profundos, os quais
estão relacionados à trombose venosa e tromboembolismo pulmonar. Por ser uma
entidade pouco frequente são confundidos com massas ou hérnias. O diagnostico é
clínico associado a examens de imagem. O tratamento é cirúrgico na maioria dos
casos.
Resumo Científico:

Sala: - Cirurgia Vascular
Data: 24/09/2010
Horário: 08:00 às 12:00
P082
EVOLUÇÃO CLÍNICA DA LIGADURA DE VEIA CAVA INFRA-RENAL
SECUNDÁRIA A FERIMENTO POR ARMA BRANCA RELATO DE CASO.
Yance, R.M.*; Schwan ,P. V.; Florêncio P.; Carvalho, S.T.; Fontes, D.C.C.; Menezes; C.;
Lima, A. V.; Leite, J.; Azevedo,G. A.; Costa, R.
Objetivo:
Relatar caso clínico de um paciente, vítima de ferimento abdominal por arma branca
submetido à ligadura de Veia Cava inferior, bem como sua evolução pós-operatória e
as complicações inerentes a este procedimento.
Material:
Paciente de 32 anos, sexo masculino, previamente hígido, deu entrada no Serviço de
Pronto Atendimento local com ferimento em mesogástrio por arma branca e quadro
de Choque Hipovolêmico. Submetido à laparotomia exploradora que evidenciou lesão
de dois centímetros na veia Cava infra-renal, lesão única de jejuno e meso de intestino
delgado. Realizada ligadura de veia Cava infra-renal, além de rafia do intestino delgado
no mesmo ato operatório.
Resultado:
Apresentou no terceiro dia de pós-operatório dor, aumento de volume e
empastamento de todo membro inferior esquerdo. Realizado ultra-som doppler que
confirmou quadro de trombose venosa profunda desde veia Ilíaca externa até veias
tibiais naquele membro. Após quatro meses da internação manteve edema ortostático
de membro inferior esquerdo e desenvolveu circulação colateral em fossa ilíaca e
flanco esquerdo e dermatite ocre de todo terço inferior de perna esquerda. O paciente
tem oito anos de pós-operatório, com piora progressiva do quadro clínico. Realizou
controle ultrassonográfico de membro inferior esquerdo que evidenciou veias Ilíacas
externa, Femorais (comum, superficial e profunda), Poplítea e Tibiais posteriores
parcialmente incompressíveis, apresentando imagens ecogênicas nos seus interiores,
sugestivas de trombose antiga parcialmente recanalizadas com refluxo significativo.
Realizada Flebografia que evidenciou a não opacificação da Veia Cava Inferior,
presença de grande circulação colateral em região pélvica, além de opacificação do
Sistema Ázigos á esquerda num tempo tardio.
Conclusões:
O tratamento dos ferimentos de VCI obedece aos princípios de exposição com controle
e reparo da lesão. A ligadura da VCI infra-renal pode ser realizada, particularmente, em
doentes com choque hipovolêmico, politransfundidos e com coagulopatias. Embora a
ligadura da veia Cava infra-renal possa levar a edema de membros inferiores, varizes

secundárias e úlceras de estase venosa em até um terço dos doentes. Idealmente, o
reparo de todas as lesões venosas seria executado; entretanto, o mecanismo de
trauma, a magnitude da perda sangüínea, a presença ou não de lesões associadas em
outros órgãos, a extensão da lesão venosa, a duração da isquemia e o estado
hemodinâmico do paciente deverão ser considerados quando se opta pelo
prolongamento do ato anestésico, sendo uma opção factível a ligadura de VCI.
Resumo Científico:

Sala: - Experimental / Trauma
Data: 24/09/2010
Horário: 08:00 as 12:00
P083
TRAUMA ABDOMINAL FECHADO - RELATO DE CASO
Storte, M.C.(*); FONSECA, A.G.; Barbosa, P.R.
Objetivo:
Apresentação da evolução de um caso de trauma abdominal fechado, sua abordagem,
tratamento e desfecho
Material:
Estudo de um caso de uma paciente de 39 anos submetida a laparotomia exploradora
10 dias após trauma abdominal fechado com lesão de vísceras ocas
Resultado:
: Mulher de 39 anos, com queixa de dor abdominal difusa, iniciada após acidente
automobilístico com capotamento, em uso de cinto de segurança. História de
atendimento imediato em serviço de emergência, seguido de vários outros, com
liberação após analgesia. Evoluiu com dor e distensão abdominais progressivas,
náuseas, vômitos e parada de eliminação de gazes e fezes. No 10º dia após o acidente,
deu entrada à Santa Casa de Santos, com dor abdominal difusa, vômitos incoercíveis e
prostração, em mau estado geral, toxemiada, taquidispneica, sudoreica, febril,
PA=90x60 mmHg e FC=110 bpm, abdome distendido, ruídos ausentes, com defesa e
descompressão brusca dolorosa; radiografia evidenciando pneumoperitônio. Foi
submetida imediatamente à laparotomia exploradora, observando-se rotura extensa
de cólon sigmóide e necrose parcial de íleo (acotovelamento), fezes e secreção
purulenta em cavidade peritoneal. Realizada colectomia esquerda com colostomia à
Hartmann, enterectomia com enteroenteroanastomose e drenagem dos abscessos.
Seguiu para U.T.I., em ventilação mecânica, nutrição parenteral e ampla
antibioticoterapia, transferida à enfermaria após 8 dias. Alta hospitalar no 15º dia de
internação.
Conclusões:
: Evidencia-se a evolução favorável de uma situação que poderia ter apresentado um
desfecho catastrófico pelo retardo diagnóstico/terapêutico. O exame físico cuidadoso
continua sendo o mais importante método diagnóstico de lesões abdominais e, diante
de tal suspeita, investigações insistentes devem ser realizadas para se obter um
diagnóstico precoce.
Resumo Científico:

Sala: - Cirurgia Vascular
Data: 24/09/2010
Horário: 08:00 as 12:00
P084
LIGADURA DE VEIA FEMORAL SUPERFICIAL DIREITA SECUNDÁRIA A
FERIMENTO POR ARMA DE FOGO: RELATO DE CASO.
Valverde, A.L.*; Yance, R.M.; Azevedo,G. A.; Schwan ,P. V.; Florêncio P.; Carvalho, S.T.;
Fontes, D.C.C.; Leite, J.; Menezes; C.; Costa, R.
Objetivo:
Descrever caso de paciente submetido à ligadura de veia femoral superficial direita,
em virtude de ferimento de arma de fogo.
Material:
Paciente masculino, 15 anos, vítima de ferimento por arma de fogo em membro
inferior direito, transfixante, com orifício de entrada em terço distal de coxa e saída
em terço médio de face interna da mesma Admitido no pronto atendimento pálido,
sudoreico, com PA 75x50 e FC 135 bpm.À inspeção, edema e empastamento
importantes de coxa direita, com parestesia e má perfusão de extremidade, associadas
à diminuição de pulsos distais.Após tentativa de estabilização hemodinâmica de
paciente, foi indicada exploração cirúrgica. Constatada extensa lesão de veia femoral
superficial direita, sem condições de reparo primário foi optado por ligadura da
mesma.
Resultado:
Exploração cirúrgica, realizada através de incisão medial em coxa direita, constatou
extensa lesão de veia femoral superficial, sem condições de reparo primário; optado
por ligadura da mesma. Doppler venoso no pós-operatório evidenciou enchimento de
veia femoral superficial por tributárias musculares; fluxo presente em terço médio e
superior da coxa, na transição para o terço inferior não é visualizado (local da
ligadura); ausência de sinais sugestivos de TVP. Paciente encontra-se em seguimento
ambulatorial, fazendo uso de elastocompressão
Conclusões:
A abordagem do trauma venoso de extremidade inferior, utilizando-se reparo ou
ligadura, tem sido área controversa nas ultimas décadas. Em pacientes instáveis,
entretanto, ou nos casos em que o reparo primário é tecnicamente inviável, em
decorrência de lesão venosa extensa, a ligadura é recomendada.
Resumo Científico:

Sala: - Cirurgia Cabeça e Pescoço
Data: 24/09/2010
Horário: 08:00 as 12:00
P085
LIPOMATOSE DE GLÂNDULA PARÓTIDA
PiNHO, A.S.*, AIKAWA, K.F., DE MENEZES, A.S., PILOWNIC, C.R., LUNA, I.C.G., BITTAR,
D.F., SIFUENTES V.N., NEVES, H.S., SANTOS, R.V., CURIONI, O.A.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Introdução: Neoplasias de glândulas salivares são incomuns, representando de 3 a 4%
dos tumores de cabeça e pescoço. A maioria são tumores epiteliais, sendo os
mesenquimais raros. Lipoma parotídeo é mais raro, representa 0,6 a 4,4% dos tumores
parotídeos. O trabalho relata lipoma parotídeo em adulto jovem e ressalta
características clínicas e histopatológicas. Relato de caso: E.C.S., 31 anos, sexo
masculino, encanador, natural e procedente de São Paulo-SP, apresentou-se ao
ambulatório do Departamento de Cabeça e Pescoço relatando aumento progressivo
do volume em hemiface direita. Negava dor, paralisia facial e tabagismo. História de
etilismo leve. À inspeção evidenciou-se abaulamento em hemiface direita, na região
parotídea. A palpação caracterizou lesão nodular profunda, de aproximadamente 5 x
3,5 cm, em região parotídea direita, de consistência amolecida, móvel, lisa e indolor.
Não foram palpados linfonodos significativos. Exame de vias aerodigestivas superiores
sem alteração. A ultrassonografia revelou tratar-se de nódulo de 3,43 cm, hipoecoico,
em porção medial do lobo superficial da parótida direita. O exame citológico a partir
de punção aspirativa por agulha fina (PAAF) evidenciou lipomatose. Optou-se por
tratamento cirúrgico com parotidectomia parcial direita com conservação do nervo
facial. O exame anatomopatológico confirmou diagnóstico: lipoma parotídeo. O
paciente apresentou boa evolução, sem evidências de recidiva ou complicação pósoperatória. Discussão: Lipoma parotídeo surge como massa de crescimento lento e
circunscrita, indolor, móvel e sem paralisia facial. PAAF:sensibilidade de 92% e
especificidade de 100%, com precisão diagnóstica bem estabelecida na avaliação de
tumorações benignas. Excisão da lesão confirma o diagnóstico e trata a enfermidade. A

indicação operatória para doença benigna em área de risco para sequelas pós
operatórias justifica-se em casos de lesões grandes. Considera-se também o
aparecimento da lipomatose em área incomum.

Sala: - Cirurgia Cabeça e Pescoço
Data: 24/09/2010
Horário: 08:00 as 12:00
P086
PARAGANGLIOMA JUGULOTIMPÂNICO
PINHO, A.S.*, AIKAWA, K.F., DE MENEZES, A.S., PILOWNIC, C.R., LUNA, I.C.G., BITTAR,
D.F., SIFUENTES, V.N., MORAES, M.O., NEVES, H.S., CURIONI, O.A.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Paraglangiomas são tumores raros, mais frequentes na sexta década de vida,
originados de paragânglios que são aglomerados de células neuroendócrinas
conectados ao sistema nervoso simpático ou parassimpático. Desenvolvem-se em duas
localizações gerais:paravertebral e relacionados com grandes vasos da cabeça e
pescoço. Apesar de seu aspecto benigno, podem recidivar após ressecção incompleta e
metastatizar. O trabalho relata caso de paraganglioma jugulo timpânico em jovem de
25 anos e ressalta características clínicas e histopatológicas. L.J.S., 25 anos, masculino,
operador de máquina tipográfica, natural e procedente de São Paulo-SP. Apresenta-se
ao ambulatório de Cabeça e Pescoço e Otorrinolaringologia relatando zumbido à
esquerda há dois anos com perda auditiva ipsilateral há um, seguidos por paralisia
facial nos últimos seis meses. Referia evolução para paralisia de hemiface esquerda há
seis meses. Negava tabagismo, etilismo e outras queixas. Ao exame:paralisia facial
completa esquerda e membrana timpânica esquerda abaulada a otoscopia, de
coloração vinhosa, não pulsátil e não retrátil. Tomografia computadorizada da
mastóide e osso temporal revelou lesão infiltrativa em osso temporal esquerdo com
pouca captação de contraste; ressonância nuclear magnética evidenciou lesão em
orelha externa, média e interna com extensão para osso temporal e fossa posterior,
poupando meninges. Nova otoscopia evidenciou lesão retro-timpânica de cor âmbar.
Realizado tratamento cirúrgico com ressecção craniofacial. Intra-operatório evidenciou
tumor invadindo dura-máter na tenda do cerebelo à esquerda; ressecada a lesão às
custas de temporalectomia sub total. Realizado fechamento da duramáter com
enxerto de fáscia do músculo oblíquo externo. Anatomopatológico confirmou o

diagnóstico de paraganglioma. Paciente em acompanhamento ambulatorial sem
evidência de recidiva. Pelo relato justifica-se a extensão da ressecção e chama-se
atenção para acometimento em jovem, fora do padrão etário idoso

Sala: - Cirurgia Cabeça e Pescoço
Data: 24/09/2010
Horário: 08:00 as 12:00
P087
EXPERIÊNCIAS DAS TRAQUEOSTOMIAS FEITAS PELA TÉCNICA
CONVENCIONAL NA UTI DO HOSPITAL M`BOI MIRIM
Orsetti,AG.*; Garcia,DFA.; Ribeiro,MAR.; Contrucci,O.; Nunes,FF.; Elias,NC.;
Fonseca,AZ.; Simões,CA.
Objetivo:
Descrever a traqueostomia convencional como alternativa mais segura e com menores
custos para pacientes de UTI.
Material:
43 pacientes foram operados entre Janeiro de 2010 a julho de 2010 em unidades de
terapia intensiva do Hospital do MBoi Mirim, todos por médicos residentes sob a
supervisão de um professor.
Resultado:
Nenhum óbito foi verificado, 6 pacientes evoluíram com complicações, sendo 3 com
sangramentos pós procedimento, 2 com perda da traqueostomia pós manipulação do
doente para banho, e um enfisema de subcutâneo.
Conclusões:
As principais vantagens da traqueostomia através da técnica convencional são a
segurança, bem como menor tempo operatório, menores taxas de complicações e
menor custo em comparação com a técnica da traqueostomia percutânea.

Resumo Científico:

Sala: - Cirurgia Cabeça e Pescoço
Data: 24/09/2010
Horário: 08:00 as 12:00
P088
TUMOR NEUROENDÓCRINO (CARCINÓIDE) DE LARINGE
Colombo L.* ; Colombo E.; Tiveron R.; Borges T..
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Homem de 54 anos, funcionário público, procedente de Uberaba-MG, queixando-se
em sua primeira consulta em abril de 2009 de desconforto em orofaringe há 2 anos
com sensação de corpo estranho e disfonia progressiva neste período. Negava
dispnéia, estridor ou qualquer outra queixa respiratória. Negava etilismo e tabagismo.
Não apresentava nenhuma patologia de base, cirurgia prévia ou fazia uso de qualquer
medicamento de uso regular. Realizada laringoscopia com visualização de lesão em
supraglote, cuja biópsia revelou apenas inflamação crônica inespecífica da mucosa. Ao
exame físico não apresentava alterações à oroscopia ou nodulações palpáveis no
pescoço. Realizado US cervical: dentro dos parâmetros de normalidade, e à
videolaringoscopia foi visualizado lesão vegetante em face laríngea da epiglote, desde
o seu terço médio até a região do pecíolo. Pregas vocais móveis, sem lesões. A biópsia
da lesão revelou carcinoma epidermóide pouco diferenciado.Paciente foi
encaminhado em maio de 2009 para laringectomia parcial horizontal supraglótica com
esvaziamento cervical lateral bilateral ampliado. O anatomopatológico da peça
cirúrgica foi de tumor carcinóide atípico de laringe com invasão vascular e margens
cirúrgicas livres. O esvaziamento cervical identificou apenas um linfonodo positivo para
metástase de carcinóide em 28 linfonodos à esquerda, sem extravasamento capsular,
e todos negativos à direita de 37 ressecados. Estadiamento cirúrgico: pT1N1MX. A
imunohistoquímica confirmou o diagnostico de tumor neuroendócrino de laringe. Em
fevereiro de 2010 queixou-se de nódulo subcutâneo de 2 cm em região torácica
anterior cuja remoção revelou metástase de tumor carcinóide. Seguimento: consultas
bimestrais com exame clínico, videolarvideolaringoscopia e UScervical. 1 ano após

realizadaTC cervical, tórax e abdome e cintilografia com MIBG, todos eles negativos.
Atualmente se apresenta assintomático e sem perda das capacidades funcionais.

Sala: - Cirurgia Cabeça e Pescoço
Data: 24/09/2010
Horário: 08:00 as 12:00
P089
TUMOR GLÔMICO EM BASE DE LÍNGUA
Souza Júnior, M.B.*; Oliveira, F.C.C.; Aikawa, K.F.; Menezes, A.S.; Pilownic C.R.; Curioni,
O.A.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Tumor glômico é uma neoplasia vascular rara e geralmente benigna. Originada no
corpo glômico, estrutura neuromiarterial que detecta flutuação de temperatura e
controla o fluxo arterial. Em 80% dos casos são localizados nas extremidades
superiores e 75% na região subungueal. Esses tumores já foram descritos em
localizações como mediastino, osso, estômago, intestino delgado, pulmão, brônquios,
pênis, ovário, testículo, fígado, pâncreas, cavidade nasal. A localização em cabeça e
pescoço é extremamente rara (0,6%), sendo a língua um dos sítios menos acometidos.
Paciente feminina, 16 anos, com relato de caroço na língua há 01 ano, de
crescimento lento. Apresentava lesão nodular em hemibase esquerda da língua. A TC
mostrou lesão homogênea em base de língua; RNM, lesão hipocaptante; Arteriografia,
lesão hipervascularizada com suprimento por ramo da a. carótida externa. Tendo sido
submetida a tratamento através de embolização arterial, com diminuição da lesão,
seguida de ressecção da mesma, mantendo a funcionalidade da língua. Exame
anatomopatológico associado ao exame histoquímico resultou em quadro compatível
com tumor glômico.
Localização rara acrescenta ainda mais dificuldade ao diagnóstico dessas lesões que
com frequência são diagnosticadas de forma equivocada como hemangioma, neuroma
ou neurofibroma. A maioria dos casos são benignos e são curados pela simples
excisão. Casos de recidiva local são atribuídos à retirada incompleta da lesão. Cerca de
1% dos tumores glômicos foram descritos como malignos.

Sala: - Tórax
Data: 24/09/2010
Horário: 08:00 as 12:00
P090
COEXISTÊNCIA DE GANGLIONEUROMA DE COLUNA COM CARCINOMA
INDIFERENCIADO: RELATO DE CASO E REVISÃO DA LITERATURA.
Kanno D.T.*; Gonsalles M.C.R.; Polverini A.D.; Oliveira Y.S.A.; Oliveira C.T.P.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Objetivo: relatar caso de paciente atendido neste serviço que apresentou
ganglioneuroma de coluna coexistente com carcinoma indiferenciado em coluna
vertebral torácica. Discussão: Ganglioneuroma é um tumor benigno, de crescimento
lento, originário de células da neuroectoderme (simpatogônias). Acometem
geralmente pacientes antes da segunda década de vida, com discreta predominância
pelo sexo feminino. Por apresentar crescimento lento manifesta-se tardiamente,
quando a massa alcança tamanhos que proporcionam compressão de estruturas
adjacentes, notadamente nervosas. O tratamento indicado é a ressecção cirúrgica da
lesão, uma vez que a quimioterapia e a radioterapia não apresentam papel
significante. Relato do caso: L.C., 74 anos, do sexo masculino, branco, católico,
proveniente de Atibaia, encaminhado a este serviço por dor torácica tipo neuropática,
intratável clinicamente, associada a paresia de membros superiores, tendo como
provável etiologia massa em mediastino superior paravertebral descoberta por ocasião
de tratamento de broncopneumonia à radiografia de tórax convencional por alteração
da morfologia da primeira vértebra torácica e alargamento mediastinal, investigado
subsequentemente com tomografia computadorizada de tórax. Foi submetido a
ressecção parcial da lesão por infiltração difusa dos tecidos adjacentes. Exame
anatomopatológico revelou presença de células ganglionares em meio a carcinoma
indiferenciado. Evolui com bom controle da dor, vindo a falecer 3 meses após por
infecção respiratória. Conclusão: Ganglioneuromas são neoplasias pouco comuns.
Relatos de sua associação a outras neoplasias, inclusive em sítios distintos é alvo de
relatos na literatura médica desde suas primeiras descrições, entretanto não há, nos

bancos de dados pesquisados, relatos de sua associação com carcinoma
indiferenciado.

Sala: - Trauma
Data: 24/09/2010
Horário: 08:00 as 12:00
P091
ATENDIMENTO A VÍTIMA DE FULGURAÇÃO
Marcelo Finavaro Aniche*; Joao Pedro Bilo; Henrique Setti Barroso; Ramiro Colleoni;
Milton Scalabrini; Gaspar J Lopes Filho (ANICHE MF*; BILO JP; BARROSO HS; COLLEONI
R; SCALABRINI M; LOPES FILHO GJ)
Objetivo:
Aproximadamente 8 milhões de raios ocorrem no mundo todos os dias, uma pequena
parcela causa danos e uma parcela ainda menor causa ferimentos ao homem.
Fulguração é a denominação empregada às lesões não fatais provocadas pela
eletricidade natural. Nos EUA estima-se que 2000 pessoas sejam atingidas e 150
morram por ano.
Material:
No Brasil, estima-se que aproximadamente 100 pessoas/ano seriam vítimas fatais da
fulguração. A maioria das mortes e ferimentos não ocorre devido à incidência direta do
raio, e sim, são efeitos indiretos por sua proximidade ou por efeitos secundários. As
principais lesões causadas por corrente elétrica são: cardíacas, neurológicas,
queimaduras e relacionadas à queda ou projeção do corpo. As principais alterações
pós-ferimento são distúrbios cognitivos, coma, arritmias e cicatrizes da queimadura. O
atendimento inicia-se com a avaliação da segurança local e segue a sequência
padronizada de assistência ao politraumatizado.
Resultado:
A necessidade de reanimação cardiorrespiratória e imobilização devem ser
consideradas, devido ao risco de alteração elétrica cardíaca e contrações musculares.
O tratamento após a estabilização se dá com AINEs, hidratação adequada, cuidados
das queimaduras e manutenção dos parâmetros fisiológicos. A mortalidade entre as
vítimas de fulguração é de 8-40%, principalmente relacionada às lesões cardíacas,
neurológicas e trauma fechado. Relatamos caso de um motociclista vítima de
fulguração atendido no Pronto-Socorro do Hospital São Paulo (Escola Paulista de
Medicina UNIFESP). RDO, masculino, 25 anos, trafegava de motocicleta durante forte
chuva em via expressa da cidade de São Paulo quando, segundo testemunhas, foi
atingido por um raio sofrendo queda do veículo. Após 10 minutos foi atendido pela
equipe do SAMU que constatou parada cardiorrespiratória e realizou manobras de
ressuscitação com sucesso. Na admissão hospitalar apresentava traumatismo craniano
grave (Glasgow3) e queimaduras de terceiro grau comprometendo face, membros
superiores, abdome e genitais. Nos exames laboratoriais destacavam-se a progressiva
elevação da creatinoquinase e da lactato desidrogenase.

Conclusões:
Durante a internação desenvolveu arritmia e infecção respiratória. Após permanecer
prolongadamente com rebaixamento do nível de consciência desenvolveu alterações
de comportamento. Faleceu após cinco meses de internação por causas respiratórias.
O atendimento ilustra a variedade de lesões nas vítimas de fulguração com a potencial
gravidade das lesões neurológicas e cardiovasculares, a reanimação cardiorrespiratória
e as medidas de tratamento crítico precoces poderão permitir evolução favorável.
Resumo Científico:

Sala: - Trauma
Data: 24/09/2010
Horário: 08:00 as 12:00
P092
HÉRNIA ABDOMINAL TRAUMÁTICA
Serafim, C.M.; Neto, A.C.*; Fukuda, M.F.; Neto, M.E.; Fernandes, A.F.A.; Nicastro, R.G.;
Sakai, C.M.; Savazoni, V.T.; Silva, K.M.T.; Almeida, F.D.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
O. S., sexo feminino, 58 anos foi admitida no Pronto Socorro do Hospital Ana Costa de
Santos com queixa de protrusão ventral há 10 dias acompanhada de dor abdominal
em pontada que melhorava com uso de analgésicos (dipirona). Referiu acidente em
ônibus há 11 dias, sendo que após este fato notou presença de abaulamento. Ao
exame físico, a paciente apresentava-se em bom estado geral, corada, hidratada,
eupneica. No exame abdominal, apresentou protrusão em região ventral, abdome
normotenso, com ruídos hidroaéreos presentes, sem sinais de irritação peritoneal. Foi
solicitada, na admissão, Tomografia Computadorizada de Abdome sendo evidenciado
anel herniário periumbilical esquerdo medindo cerca de 3,0 cm com hérnia de cólon
transverso e cólon descendente e presença de equimose hipodensa do grande epiplon.
A paciente foi submetida a tratamento cirúrgico, sendo realizado laparotomia
exploradora com achado intra-operatório de hérnia traumática supraumbilical com
anel de cerca de 6,0 cm e protrusão de todo cólon esquerdo, sem sinais de isquemia
ou sofrimento de alças. Foi optado por invaginação do conteúdo herniado e correção
do defeito aponeurótico com uso de tela de Prolene, não havendo necessidade de
ressecção intestinal. Paciente evoluiu bem no pos operatório recebendo alta no 5 PO.

Sala: - Miscelânia
Data: 24/09/2010
Horário: 08:00 as 12:00
P093
TRATAMENTO CLÍNICO NA APENDICITE HIPERPLÁSICA
Garcia, DFA.*; Orsetti, AG.; Sousa, AAV.; Elias, NC.; Nunes, FF.; Favaro, ML.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Paciente A.P.S, 20 anos, natural de MG, procedente em SP há 1 semana
Vem ao PS com queixa dor em FID há 1 mês, associado a febre intermitente, massa
palpável abdominal, sem alteração no hábito alimentar ou no trânsito intestinal. Nega
náuseas/vômitos ou disúria. Fez uso de AB terapia + AINES para tratamento de "ITU"
nesse período.
Ao exame: BEG, corado, hidratado, afebril
ABD plano, flácido, levemente doloroso em FID, massa palpável em FID medindo +/- 10
cm de diâmetro, endurecida, de contornos imprecisos, DB Realizados exames de entrada:
Exames laboratoriais mostrando uma leve leucocitose
TC Abdome = foto do laudo (janeiro de 2009)
Optado pela realização de tratamento clínico com ABT e controle topográfico (1,2 e 6
meses)
Paciente evoluiu sempre em BEG, afebril e sem alteração no trânsito intestinal, obteve
resolução topográfica do quadro. mantendo acompanhamento clínico, aguardando
pela realização de exames com 1 ano.

Sala: - Fígado e Vias Biliares
Data: 24/09/2010
Horário: 08:00 as 12:00
P094
CPRE: INDICAÇÕES, RESULTADOS E COMPLICAÇÕES DE UMA SÉRIE
DE CASOS
Reimão, S.M.*; Florencio, P.C.B.; Toledo, P.S.; Gibim, M.C.; Moromizato, J.K.M.; Neves,
H.S.; Fonseca. C.A.M.
Objetivo:
Realizar estudo epidemiológico sobre as principais indicações, resultados e possíveis
complicações em pacientes submetidos à CPRE.
Material:
Estudo descritivo, observacional, retrospectivo. Foram revisados 30 prontuários de
pacientes internados no Hospital Heliópolis no período de fevereiro de 2008 a
dezembro de 2009. As variáveis analisadas foram sexo, idade, indicações, resultado
dos exames e complicações.
Resultado:
Em relação aos trinta pacientes estudados, 14 eram do sexo masculino e 16 do sexo
feminino, com média etária de 52,3 (±13,77) anos. A principal indicação para
realização da CPRE foi hipótese diagnóstica de coledocolitíase (56,6%), sendo
confirmada em 33,3% do total de exames. Outros resultados incluíram estenose de
vias biliares ou papila, disfunção do esfíncter de Oddi e cisto de colédoco. Apenas um
exame estava dentro da normalidade. Complicações foram detectadas em 5 pacientes
(16,6%), sendo 2 casos de pancreatite aguda, 2 de hemorragia digestiva e 1 de
colangite.
Conclusões:
Os pacientes submetidos à CPRE devem ser observados, para que sejam estabelecidos
diagnóstico e tratamento precoces de possíveis complicações, que podem ser
potencialmente graves. Quando o exame é bem indicado, os benefícios diagnósticos e
terapêuticos superam os riscos.
Resumo Científico:

Sala: - Pâncreas
Data: 24/09/2010
Horário: 08:00 as 12:00
P095
RUPTURA ESPLÊNICA ESPÔNTANEA PÓS - PANCREATITE AGUDA
CoutoNetto, S. *; Tosi, P.; Fernandes, C. ; Cury, R. ; Franca F., Ricciardi G.
Objetivo:
Relatar um caso de rotura esplênica em paciente sem história de trauma abdominal,
após surto de agudização de pancreatite crônica alcóolica
Material:
PPC, 45 anos, masculino, foi à emergência queixando-se de dor abdominal difusa e
progressiva há 1 dia, em peso, acompanhado de náuseas e astenia. Não relatou
episódios de febre, alteração do hábito intestinal e traumas.
Antecedentes pessoais: Etilista de 1 L/d de destilados há 20 anos. Apresentou três
episódios de pancreatite alcoólica aguda, último há 2 meses. Em acompanhamento
ambulatorial por pancreatite crônica. Negou cardiopatias.
Exame Físico: Geral: Regular estado geral, hipocorado, desidratado, eupneico, ictérico,
taquicárdico, freqüência cardíaca de 120 bpm, pressão arterial de 80x60 mmHg. Ca
Resultado:
A TC sugeriu pancreatopatia crônica agudizada, rotura esplênica e hemiperitônio
volumoso. Após exames concluiu-se que paciente apresentava abdome agudo
hemorrágico por rotura esplênica espontânea e pancreatite crônica agudizada. Quadro
hemodinâmico com reposta parcial, apresentando diurese clara com infusão
endovenosa de 6 litros de ringer lactato e dois concentrados de hemácias, PA 14x7 e
FC 105 bpm. Indicado laparotomia de emergência com evidência de 2 litros de sangue
livre na cavidade abdominal com extenso hematoma em loja esplênica, cauda do
pâncreas com intensa atividade inflamatória. Realizado esplenectomia sem
intercorrências.
Paciente encaminhado no pós-operatório imediato (POi) à Unidade de Terapia
Intensiva, evoluiu bem com alta da UTI no 2º. P.O e alta hospitalar no 5º.
Anatomia Patológica: Macroscopia: baço com 53g 8.0 X 7.5 X 2.0 cm
Microscopia: área focal de rotura com hemorragia subcapsular + congestão sinusoidal.

Conclusões:
Apesar da rotura esplênica espontânea ser um evento raro no curso da pancreatite

aguda,ocorrendo em até 6 % dos casos tal complicação pode ter um desfecho fatal
sem o diagnáotico precoce e manejo adequado.
Resumo Científico:

Sala: - Miscelânia
Data: 24/09/2010
Horário: 08:00 as 12:00
P096
ABDOME AGUDO PERFURADO POR DOENÇA DE CROHN E
TUBERCULOSE INTESTINAL
DR. PAOLO REGAIOLLI*, DR. LUCAS MEIRA ABRAHÃO, DR. NAIM CARLOS ELIAS, DR.
MURILLO FAVARO, DR. ADRIANO SAMPAIO
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
A.S. 28 ANOS PARDO NATURAL E PROCEDENTE DE SÃO PAULO. PACIENTE DEU
ENTRADA NO PS ENCAMINHADO DE UBS COM DOR ABDOMINAL HA 1 HORA DE FORTE
INTENSIDADE DIFUSA SEM MELHORA COM ANALGESICOS SEM FATORES DE PIORA E
SEM IRRADIAÇÃO. NEGA NAUSEAS, VOMITOS, HEMATEMESE OU FEBRE. AO EXAME:
HEMODINAMICAMENTE INSTAVEL, EMAGRECIDO ABDOME DOLOROSO
DIFUSAMENTE, TENSO E COM RHA DIMINUIDOS. COM ANTECEDENTES DE
TRAAMENTO DE TUBERCULOSE PULMONAR REALIZADO RX COM IMAGEM DE
PNEUMOPERITONIO. FOI OPTADO POR LAPAROTOMIA EXPLORADORA, NO INTRA
OPERATORIO FOI IDENTIFICADO DIVERSAS LESÕES EM JEJUNO, FOI REALIZADO
ENTERECTOMIA COM ANASTOMOSE TERMINO-TERMINAL PACIENTE FOI
ENCAMINHADO PARA UTI POREM NO 15º POPACIENTE EVOLUIU COM QUEDA NO
ESTADO GERAL FOI REALIZODO TC DE ABDOME COM EVIDENCIA DE LIQUIDONA
CAVIDADE ABDOMINAL NO INTRA OPERATORIO FOI EVIDENCIADO DEISCENCIA DE
ANASTOMOSE SENDO REABORDADO E OPTANDO-SE POR REALIZAR ILEOSTOMIA. NO
5ºPO DA ILEOTOMIA PACIENTE QUE ERA MANTIDO EM UTI EVOLUIU COM SAIDA DE
SEDREÇÃO PURULENTA PELO DRENO TUBULOLAMINAR OPTOU-SE ENTÃO POR
REABORDAGEM PARA DRENAGEM DO ABSCESSO INTRACAVITARIO, SENDO DEIXADO
PACIENTE COM PERITONIOSTOMIA. AP: LESÕES COM GRANULOMAS NÃO CASEOSOS
COM CELULAS GIGANTES DE LANGERHANS E OUTRAS COM GRANULOMAS CASEOSOS.
PACIENTE RECEBEU ALTA DA UTI SENDO ENCAMINHADO PARA ENFERMARIA, ONDE
FICOU INTERNADO POR 35 DIAS. DURANTE A INTERNAÇÃO FINALIZOU TRATAMENTO

PARA TUBERCULOSE PULMONAR, INICIOU TRATAMENTO PARA DOENÇA DE CROHN,
RECEBEU APORTE NUTRICIONAL PARA MELHORA DO ESTADO GERAL. RECEBE ALTA
APOS 55 DIAS DE INTERNAÇÃO EM BOM ESTADO GERAL COM ILEOSTOMIA E
PERITONIOSTOMIA.

Sala: - Miscelânia
Data: 24/09/2010
Horário: 08:00 as 12:00
P097
IMPACTO DA DESNUTRIÇÃO PRECOCE NA MORFOLOGIA RENAL EM
RATOS WISTAR
Araruna, G.F.; Araujo, T.P.; Assis, T.O.
Objetivo:
Revisar na literatura as alterações na morfofisiologia renal de ratos Wistar adultos
expostos a má-nutrição durante a vida intra-uterina.
Material:
Foi realizada uma busca nas seguintes bases de dados: SciELO, MEDLINE, PUBMED,
SCIENCE DIRECT, LILACS. Os principais termos de busca foram má-nutrição e função
renal em português e em inglês. Foram incluídos artigos originais envolvendo ratos
albinos. Foram excluídos os artigos de revisão bem como aqueles envolvendo seres
humanos.
Resultado:
Para Franco et al. (2009) a função renal e o número de glomérulos foram reduzidos
pela má-nutrição intra-uterina, predispondo a prole adulta a doenças renais. De
acordo com Chen (2009) a Ultra-estrutura glomerular não é afetada pela subnutrição
materna sugerindo que esse fator não contribui para a patogênese da hipertensão
após subnutrição materna. Viana-filho et al. (2009) considera que estresses
placentários, inclusive o aspecto de má-nutrição, levaram a disfunções nas bombas de
sódio (NA) dos túbulos proximais, culminando em hipertensão arterial (HA).
Conclusões:
A má-nutrição intrauterina parece interferir na programação das funções renais com
alterações na morfofisiologia glomerular, no entanto, seus mecanismos ainda
permanecem incertos. Sugerem-se mais estudos do tipo ensaios clínicos e
randomizados voltados para a compreensão dos fatores que desencadeiam tal
processo.
Resumo Científico:

Sala: - Miscelânia
Data: 24/09/2010
Horário: 08:00 as 12:00
P098
IMPACT OF FETAL PROGRAMMING IN THE INFLAMMATORY RESPONSE
IN WISTAR RATS: A SYSTEMATIC REVIEW.
Araruna, G.F.; Araujo, T.P.; Assis, T.O.
Objetivo:
To review the literature on the effects of fetal programming in the inflammatory
response in Wistar rats.
Material:
A search was performed in the following databases: PubMed, MEDLINE, PUBMED,
SCIENCE DIRECT, SCOPUS, LILACS, SpringerLink. The main search terms were
malnutrition and inflammation in Portuguese and in English. Were included original
articles involving albino rats and were excluded review articles, those involving
humans or animals other than rats and articles that were related to malnutrition that
was not the intrauterine and did not involve the concept of fetal programming. Those
items found in more than one database were counted only once.
Resultado:
Were found 16 articles in PUBMED, 16 in SCOPUS, 4 in MEDLINE, 341 in SCIENCE
DIRECT, 8 SciELO, 1 in LILACS and 77 in SPRINGERLINK, totaling 463 articles, from which
4 were selected for analysis after applying the inclusion and exclusion criteria.
Conclusões:
The fetal programming seems to interfere with the inflammatory response in the adult
offspring of Wistar rats, but its mechanisms remain uncertain.
Resumo Científico:

Sala: - Fígado e Vias Biliares
Data: 24/09/2010
Horário: 08:00 as 12:00
P099
SÍNDROME DE BOUVERET
Aniche MF*, Colleoni R, Shigueoka DC, Grigolli Filho E, Barros MM, Nakama RY,
Objetivo:
A síndrome de Bouveret se caracteriza por fístula colecistoduodenal com obstrução
causada pela presença de cálculo biliar no duodeno. O diagnóstico baseia-se na
observação dos sintomas de vômitos, dor e distensão abdominal compatíveis com
obstrução alta, muitas vezes com antecedente de colelitíase.
Material:
A confirmação diagnóstica geralmente é feita no exame endoscópico mas a tomografia
abdominal pode ser empregada demonstrando pneumobilia, sinais de obstrução
intestinal e calculo biliar na luz duodenal. O tratamento pode ser endoscópico ou
cirúrgico. Nos últimos anos existem relatos de extração endoscópica em pregando
métodos de litotripsia. O sucesso desse procedimento depende de recursos técnicos e
do tamanho do calculo. A falha no tratamento endoscópico leva ao tratamento
cirúrgico para remoção do cálculo e eventual abordagem da vesícula ou do orifício
fistuloso.
Resultado:
LB, 83 anos, masculino, referia dor em região epigástrica há tres semanas com piora
há uma semana quando passou a apresentar vômitos com resíduos alimentares.
Portador de insuficiencia cardiaca. Apresentava-se ao exame físico, descorado e
ictérico e com abdome doloroso em região epigástrica e ruídos hidroaéreos
diminuídos. Os exames laboratoriais confirmaram elevação dos níveis de bilirrubinas.
Realizou endoscopia que identificou eofagite erosiva grau C (Los Angeles), resíduos
alimentares no estõmago e um volumoso calculo impactado no bulbo duodenal. Após
tentativa de remoção endoscópica sem sucesso o paciente foi encaminhado ao nosso
serviço. Realizou novo exame endoscópico, sem êxito na tentativa de extração do
calculo e ressonância magnética abdominal com colangiografia que não mostrou
outros cálculos na vesícula nem na via biliar principal. Foi submetido a laparotomia
com gastrotomia e remoção do calculo que media 3,5 cm. Não foi identificado orifício
fistuloso na região bulbar.
Conclusões:
Apresentou boa evolução pos-operatória e realizou exame endoscópico após 30 dias
que identificou regressão da esofagite e uma retração cicatricial no bulbo duodenal.
Resumo Científico:

Sala: - Neoplasias Malignas
Data: 24/09/2010
Horário: 08:00 as 12:00
P100
LEIOMIOSSARCOMA DE RETROPERITÔNIO
Coutonetto, S.*; Casali, C.; Franca, F.; Lago, E.; Melo, F. ; Granja, R.; Conrado, S.
Objetivo:
Relatar um caso de tumor de retroperitônioe ressaltar o leiomiossarcoma como
principal diagnóstico diferencial
Material:
Relato de Caso
Identificação: AAPO, feminino, 60 anos.
Queixa principal: dor abdominal há 3 meses
HPMA: Dor de forte intensidade localizada em flanco esquerdo e fossa ilíaca esquerda,
em aperto, de caráter intermitente com duração de aproximadamente 10 minutos,
remissão espontânea ou com uso de analgésicos, piora aos movimentos. Nega vômito,
febre ou alteração do hábito intestinal e urinário. Traz ultrassom transvaginal que
evidenciou nódulo sólido à esquerda.
Antecedentes pessoais: Hipertensão arterial , nefrolitíase
Ao exame: palpava massa fixa e dolorosa em flanco e fossa ilíaca E, sem outras
anormalidades

Resultado:
Exames Complementares: Solicitado tomografia de abdome que evidenciou nódulo em
retroperitônio, heterogênio à esquerda aderido à artéria ilíaca esquerda, rechaçando
lateralmente ureter esquerdo, sob músculo psoas esquerdo.
Hipótese Diagnóstica: Tumor de retroperitônio
Conduta: Laparotomia Exploradora
Abertura por planos, realizada manobra de Mattox e identificada massa tumoral com
aproximadamente 200g, aderido à artéria ilíaca comum esquerda e ureter esquerdo,
massa tumoral loculada. Realizada dissecção da massa, da artéria ilíaca comum
esquerda e ureter esquerdo
Feito biópsia de congelação: leiomiossarcoma

Resultado do Anatómopatológico:
Microscopia: Leiomiossarcoma fusocelular de baixo grau
Indíce mitótico: 10 mitoses / 10 CGA

Conclusões:
Apesar da baixa incidência dos tumores do retroperitônio, destacamos o grupo dos
sarcomas como neoplasia maligna mais comum no retroperitônio.
Resumo Científico:

Sala: - Cirurgia Cabeça e Pescoço
Data: 24/09/2010
Horário: 08:00 as 12:00
P101
A PREVALÊNCIA DAS PATOLOGIAS CIRÚRGICAS DA TIREÓIDE EM SÃO
VICENTE-SP.
Sperandio WT.*; Souza LAD.; Aires FT.; Genaro HF.; Di Vaio E.
Objetivo:
Analisar a prevalência das patologias mais freqüentes na tireóide nos serviços de
cirurgia de São Vicente/SP, os quais os pacientes necessitaram de intervenção cirúrgica
(tireoidectomia).
Material:
A partir dos dados coletados nos serviços de cirurgia de São Vicente/SP entre o
período de Novembro/2007 a Dezembro/2009 foram obtidos dados de 133 pacientes
com idades entre 10 a 80 anos de ambos os sexos que iniciaram acompanhamento
neste serviço e submeteram-se a tireoidectomia. Para tal sucesso foi realizado um
estudo transversal de prevalência. Estabeleceram-se formas de análises homogêneas,
coletando sempre dados como idade, sexo e patologia que acometeu a tireóide. Os
pacientes foram divididos segundo o tipo de patologia benigna e maligna comparando
a incidência segundo o sexo.
Resultado:
No Brasil, entre os homens, as taxas de incidência ajustadas por idade variam de
0,7/100000 em Belém até 3,0 / 100000 em São Paulo. Essas cidades também
apresentaram a mais baixa (0,8 / 100000) e a mais alta (10,9 / 100000) taxas de
incidência ajustada por idade entre as mulheres. As variações geográficas da incidência
estão provavelmente relacionadas à disponibilidade de recursos de cuidados médicos
nas diferentes regiões e na qualidade dos dados dos registros de câncer.
Em nosso estudo, o serviço de cirurgia de São Vicente/SP, atendeu no período acima
citado 133 casos que necessitaram de tireoidectomia. Do total desses casos, 117 (88%)
foram benignos (bócio colóide, adenomas, tireoidite, cisto tireoglosso) e 16 (12%)
foram malignos (carcinomas papilíferos, foliculares e epidermóide) incluindo homens e
mulheres. Estratificando por sexo, temos a incidência de 122 (91,70%) casos entre o
sexo feminino, sendo que entre esses 110 (82,70%) benignos e 12 (9%) malignos. Entre
os homens, temos um total de 11 (8,3%) casos, sendo que entre eles temos uma
incidência de 8 (6%) benignos e 3 (2,3%) malignos.

Conclusões:
Notou-se que para uma população de 330 000 hab.-IBGE-2009, São Vicente/SP,

apresenta uma incidência de 40,3/100000 hab. de patologias cirúrgicas da tireóide,
sendo que destas 35,5/100000 são benignas e 4,84/100000 são malignas. Entre
mulheres a incidência total é de 36,96/100000, sendo que destes 33,3/100000 são
benignos e 3,63/100000 são malignos. Entre os homens a incidência total é de
3,3/100000, sendo que destes 2,42/100000 são benignos e 0,9/100000 malignos. Entre
M-H a relação foi de 12-1.
Resumo Científico:

Sala: - Pâncreas
Data: 24/09/2010
Horário: 08:00 as 12:00
P102
EFICÁCIA DA SOMATOSTATINA PARA PREVENÇÃO DE PANCREATITE
PÓS-CPRE
Sperandio WT.*; Aires FT.; Barreiro B.; Bresciani F.; Amorim GPC.; Souza LAD.;
Mazzurana M.
Objetivo:
A expectativa de pancreatite induzida por CPRE está entre 1% e 10%. A somatostatina
(SM) inibe a secreção exócrina do pâncreas por suprimir a liberação de secretina e
colecistocinina e, também, reduz a pressão nos ductos pancreáticos pela inibição da
motilidade do esfíncter de Oddi. Avaliaremos a eficácia da SM na prevenção de
pancreatite pós-CPRE.
Material:
Realizou-se uma revisão sistemática da literatura através da base de dados eletrônica
MEDLINE utilizando a seguinte estratégia de busca: (endoscopic retrograde
cholangiopancreatography) AND (pancreatitis) AND (somatostatin). Apenas ensaios
clínicos controlados com placebo e randomizados e com pontuação igual ou maior que
três foram selecionados para análise. Os dados das variáveis dicotômicas foram
realizadas através da diferença de riscos absolutos com intervalo de confiança de 95%.
Resultado:
Foram incluídos sete ensaios clínicos nesta análise, totalizando 1285 pacientes no
grupo intervenção e 1362 no grupo controle. Definiu-se pancreatite como dor
abdominal epigástrica ou periumbilical com hiperamilasemia acima de três vezes do
valor normal.
A incidência de pancreatite no grupo Somatostatina foi de 5,0% (65 de 1285) enquanto
no grupo Placebo foi de 8,2% (112 de 1362).
Dois estudos (Andriulli 2002 e Andriulli 2004) foram excluídos da análise, pois geraram
uma grande heterogeneidade (75%). Assim, a somatostatina apresentou uma redução
do risco absoluto de desenvolver pancreatite de 8,0% (IC95% 0,05  0,10; p<0,00001),
necessitando tratar 13 pacientes para obter esse benefício.

Conclusões:
Apesar de ser uma medida pouco utilizada na prática clínica, existem evidências da
eficácia da somatostatina para profilaxia de pancreatite induzida por
colangiopancreatografia retrógrada endoscópica.

Resumo Científico:

Sala: - Experimental / Trauma
Data: 24/09/2010
Horário: 08:00 as 12:00
P103
PESQUISA NA FORMAÇÃO DE ADERÊNCIA NA TRANSFIXAÇÃO DE FIOS
NO PERITÔNIO
Trama, L.M; Neto, G.A.P.; Martens, L.B.M.; Lopes, D.C.; Lopes, J.L.; Santos, R.D.; Silva,
D.B
Objetivo:
Este trabalho visa o estudo da ocorrência de aderências e outras reações no peritoneo
e cavidade peritoneal por procedimentos cirurgicos e reação pelos 4 tipos de fios
cirurgicos utilizados , estabelecendo relações entre as ocorrências na cirurgia do
abdomen e a possibilidade do cirurgião suturar o peritôneo com diferentes fios
cirurgicos.
Material:
Foram utilizados ratos winstar, divididos em 5 grupos de 8 animais, sacrificados em 7,
14, 21, 30 e 30 dias, respectivamente, sendo este último o grupo controle. foi realizado
tricotomia, logo foi realizado assepsia e antisepsia.Incisão xifopúbica de pele e
subcutâneo, este último foi divulcionado da musculatura. O abdome do animal foi
divido em 4 quadrantes virtuais, sendo que cada quadrante, foi pinçado e tranxfixado
os fios e posteriormente fixado com ponto simples. No quadrante 1 foi fixado catgut
cromado 3.0, quadrante 2 algodão 3.0, quadrante 3 mononylon 3.0 e quadrante 4
vycril 3.0. No grupo controle os fios foram apenas transfixados.
Resultado:
Nos ratos do grupo 1 com sacrifício de 7 dias foram encontrados alterações no rato 1
com presença de lesões serosas em alças no quadrante de catgut cromado, no rato 2
foram encontrados aderências de alças em vycril, no rato 7 foi encontrado aderência
em algodão, no rato 4 foram encontrado sinais de peritonite em todo peritoneo, com
vasodilatação peritoneal.
No grupo 2 com sacrifício de 14 dias no rato 2 foi encontrado aderência no quadrante
de catgut, no rato 5 foi encontrado ulceração de alça no quadrante de algodão e no
rato 6 foi encontrado aderência em vycril, sinais de peritonite em rato 5 e 7.
No grupo 3 com sacrifício de 21 dias no rato 1 foi encontrado abscesso subcutâneo em
vycril, no rato 7 apresentou tubérculo inflamatório em subcutâneo, sinais de peritonite
em ratos 1 e 8.
No grupo 4 com sacrifício de 30 dias no rato foi encontrado aderência com fistula em
algodão, no rato 2 aderencia em catgut, no rato 4 formação de abscesso em nylon.

No grupo controle em todos os ratos não foram observados nenhuma alteração.

Conclusões:
O número de alterações teciduais foi pequeno, e dentre eles a diferença entre os fios
também não foi de grande relevãncia. Concluímos que o fechamento da cavidade e as
complicações é uma relação entre a técnica do cirurgião, qualidade do serviço,
condições clinicas do paciente e fio cirúrgico utilizado, sendo o último não um fator
determinante, sendo aconselhado para o fechamento da camada peritoneal, a partir
deste resultados, o fio mononylon, que também é biodegradavel em 5 a 10 anos.
Resumo Científico:

Sala: - Fígado e Vias Biliares
Data: 24/09/2010
Horário: 08:00 as 12:00
P104
SUPORTE NUTRICIONAL EM PACIENTE COM FÍSTULA DIGESTIVA PÓS
COLECISTECTOMIA
Trama,L.M*:Neto, G.A.P.; Lopes D.C.; Lopes J.L.; Martens, L.B.; Junior, L.C.R.;
Sabia,T.M.; Sabia,L.M.; Bernardes, A.P.; Braga, G.O.M.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Paciente M.A.G, feminina, 62 anos deu entrada no HUAV em abril de 2009 com um
quadro de forte dor abdominal tipo cólica, que se iniciou cerca de 2 anos. Relata piora
do quadro com ingestão de comidas gordurosas e beber leite. Ano passado, foi feito
um US abdominal que foi diagnosticado colelitíase. Na presente ocasião, foi
encaminhada para cirurgia com exames pré operatórios dentro dos valores de
normalidade. No ato operatório, foi encontrado colecistite crônica com aderências no
cólon transverso, gástrica, epíploon e parede abdominal. Vesícula biliar repleta de
cálculos com colédoco dilatado. Procedimento convertido de vídeo laparoscopia para
cirurgia convencional. Foi deixado dreno tubo laminar satélite com débito fístuloso de
inicio no 1º DPO. Foi tentado sondagem naso-entérica junto com dieta enteral, mas
sem sucesso pois a sonda não progrediu. Com exames de imagem, constatou débito
fístuloso para cavidade abdominal, o qual foi drenado e observado coloração escura na
bolsa coletora, que passou para clara no 7º DPO. No 20º DPO iniciada dieta parenteral.

Sala: - Miscelânia
Data: 24/09/2010
Horário: 08:00 as 12:00
P105
TROMBOSE VENOSA MESENTÉRICA- RELATO DE CASO
SALLES, V.J.A*; ALVES JUNIOR, G. P.; PAES, L.R.C.; SOUSA, F.M.O.; ALVES, C.D.C.
Objetivo:
A trombose venosa mesentérica se apresenta em diferentes transtornos, nos quais a
clínica se inicia mais frequentemente com dor abdominal e sinais e sintomas que são
desencadeados pelo infarto intestinal. Quando se apresenta em pacientes jovens a
clínica é mais indolente e inespecífica. O tratamento é cirúrgico e anticoagulação.
Relatar caso do HUT
Material:
Mulher de 26 anos com quadro de dor abdominal há 4 dias, de início em mesogastro e
irradiando para hipocôndrio esquerdo, associada a defesa generalizada, irritação
peritoneal e e hemorragia digestiva alta. Nos antecedentes pessoais chamou a atenção
o uso de anticoncepcional hormonal oral. No hemograma mostrava hemoglobina de
8g/dL e leucócitos de 23.400, com desvio a esquerda. A EDA mostrou-se normal e a
USG abdominal mostrou espessamento de alças em hipocôndrio esquerdo. A TC
abdome evidenciou ar no interior da veia mesentérica, ascite e suboclusão intestinal.
Resultado:
Foi indicada a laparotomia exploradora para a paciente e foi encontrada isquemia
mesentérica do jejuno, sendo realizada ressecção de 140 cm de jejuno.
Conclusões:
A paciente evoluiu sem intercorrências e mantem-se em acompanhamento
ambulatorial.
Resumo Científico:

Sala: - Fígado e Vias Biliares
Data: 24/09/2010
Horário: 08:00 as 12:00
P106
METÁSTASE HEPÁTICA DE CARCINOMA PAPÍLIFERO DE OVÁRIO
Koszka AJM; Cruz Neto E; Sperling EB, Telles TQ; Ferreira FG; Ribeiro MA; Aquino CCG;
Gallo AS; Aranzana EMC; Szutan LA
Objetivo:
Descrever um caso pouco comum de carcinoma papilífero do ovário com metástase
hepática.Inicialmente julgado irressecável, o tumor primário apresentou boa resposta
a quimioterapia. Durante o seguimento pós-operatório do tumor inicial houve
disseminação metastática para o fígado, pleura e base de pulmão direito.
Material:
Paciente de 54 anos, sexo feminino, submetida a laparotomia exploradora por um
carcinoma papilífero de ovário irressecável. Realizou quimioterapia neo-adjuvante com
cisplatina e carboplatina. Após remissão foi realizada histerectomia total abdominal e
linfadenectomia. Durante o seguimento a paciente foi encaminhada ao grupo de
fígado devido a identificação de nódulo hepático em segmento VII por tomografia e
elevação do CA-125. Submetida a hepatectomia dos segmentos VII e VIII, ressecção do
diafragma e do lobo inferior do pulmão direito com boa evolução e alta hospitalar no
17º dia.
Resultado:
Após a cirurgia a paciente teve boa evolução e mantém seguimento em ambulatório
sem intercorrências por 10 meses desde a data da hapatectomia e 6 anos desde a
histerectomia.
Conclusões:
Além de tratar-se de neoplasia com disseminação metastática rara, a literatura mostra
índice de mortalidade elevado e período curto de sobrevida dessas pacientes. Chamanos a atenção a boa evolução desse caso particular em que a paciente jáevolui há 10
meses após a hepatectomia sem intercorrencias
Resumo Científico:

Sala: - Intestino Delgado
Data: 24/09/2010
Horário: 08:00 as 12:00
P107
INTUSSUSCEPÇÃO INTESTINAL, EM PACIENTE ADULTO, PORTADOR DA
SÍNDROME DA IMUNO DEFICIENCIA ADQUIRIDA: RELATO DE CASO.
Lenzoni, F. C.; Oliveira Jr, J.A.; Fasolin, H. P.*; ACBC Pereira, F.L. - HOSPITAL REGIONAL
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Introdução: A Intussuscepção Intestinal é a invaginação de um segmento proximal do
intestino dentro do lúmen de um segmento distal adjacente. Em crianças, trata-se de
entidade relativamente frequente de obstrução intestinal, porém, em adultos é uma
causa bastante atípica, e por isso, pouco se é lembrado no diagnóstico diferencial de
abdome agudo obstrutivo.
Objetivo: Relatar um caso atípico de Intussuscepção Intestinal ocorrido no Hospital
Regional de Presidente Prudente visto o fato da ausência de um fator mecânico
conhecido como cabeça da instussuscepção associada à confirmação da sorologia
positiva para HIV do paciente.
Materiais e Métodos: Realizado estudo retrospectivo baseado nos achados do
prontuário médico do paciente coletados no Serviço de Arquivos Médicos do Hospital
Regional de Presidente Prudente.

Resultados. Relato de Caso: Paciente, sexo masculino, 31 anos, natural de Macaíba RN, procedente da Penitenciária de Presidente Prudente, SP. Deu entrada ao Pronto
Socorro do Hospital Regional de Presidente Prudente no dia 01 de dezembro de 2009,
referindo dores abdominais difusas, em cólica, associado a vômitos há
aproximadamente 1 mês. Ao Exame Físico: Apresentava-se em regular estado geral,
hidratado, corado, eupnéico, afebril; Abdômen: flácido, com defesa e dor à palpação

profunda em mesogástrio, sem massa palpáveis. Solicitados exames laboratoriais para
investigação diagnóstica assim como Rx de abdome, que foram inconclusivos.
Posteriormente, foi solicitado USG de Abdôme Total sugerindo invaginação intestinal e
Tomografia Computadorizada, que confirmou a hipótese diagnóstica, sendo realizado
tratamento cirúrgico: laparotomia exploradora com ressecção do segmento invaginado
e entero-entero anastomose de jejuno.
Conclusão: Concluímos que o relato do caso se torna importante dada à raridade que
envolve o ocorrido, associado ao fato da escassa quantidade de informações nos meios
de pesquisa e por nao se encontrar caso semelhante na literatura

Sala: - Intestino Delgado
Data: 24/09/2010
Horário: 08:00 as 12:00
P108
NEOPLASIA MALIGNA DO INTESTINO DELGADO: RELATO DE CASO
Capelozza, AP; Capelozza, AA; Bueno, NL; Rocha, RCA; Silva Filho, AF; Queiroz, VF
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Os tumores do intestino delgado são raros e correspondem a cerca de 1 a 6% de todas
as neoplasias gastrointestinais. O diagnóstico precoce é difícil devido a ausência de
sintomas patognomonicos.
O objetivo é relatar um caso de adenocarcinoma do jejuno em um paciente de 52
anos, masculino, que há 8 meses apresentava vômitos tardios, emagrecimento de
40kg, fraqueza intensa e edema de MMII. A radiografia contrastada do intestino
delgado mostrou grande falha de enchimento e dilatação à montante com obstrução
do jejuno.
Foi realizada enterectomia com anastomose término-terminal. No 5° dia de pósoperatório apresentou fístula entercoral, evoluindo com choque séptico e óbito. O
exame histopatológico revelou adenocarcinoma bem diferenciado sem metástases
para linfonodo.
Os autores estabelecem considerações sobre os aspectos clínicos, diagnóstico e
terapêutico. Concluem que, embora, as neoplasias malignas primarias do intestino
delgado sejam raras e tenham um prognóstico ruim, é fundamental o diagnóstico
precoce para uma melhor sobrevida.

Sala: - Coloproctologia
Data: 24/09/2010
Horário: 14:00 as 17:30
P109
LEIOMIOMA DE RETO REMOVIDO POR POLIPECTOMIA CONVENCIONAL.
Silva, R.D.P.; Saad-Hossne, R.; Ferraz, R.A.; Matsushita, M.M.; Falzoni, R.; Teixeira, F.V.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Introdução: Os leiomiomas de reto são raros, com baixa incidência relatada na
literatura. Na maioria dos casos são assintomáticos sendo, portanto, achados
endoscópicos incidentais. A dificuldade de distingui-los dos leiomiossarcomas aliada a
possibilidade de recorrência implica na inexistência de um tratamento padrão.
Objetivos: Relatar dois casos de leiomioma de reto achados incidentalmente durante
exame colonoscópico, tratados por polipectomia convencional.
Relato dos casos: Caso 1- Paciente sexo masculino, 39 anos, com quadro de
sangramento esporádico após as evacuações há 1 ano. Caso 2- Paciente sexo
masculino, 56 anos, com dor anal em queimação, desencadeada pela evacuação e
atenuada após a passagem das fezes há 6 meses. Os pacientes não apresentavam
sintomas associados. Nos dois casos os exames físicos geral e abdominal foram
normais. O exame proctológico diagnosticou no primeiro doença hemorroidária e no
segundo fissura anal crônica. Para investigação procedeu-se uma colonoscopia que
identificou em cada paciente uma lesão polipóide séssil, de superfície lisa, com mucosa
integra, sem estigmas de sangramento e com aproximadamente 4 mm de diâmetro no
primeiro caso e 5 mm de diâmetro no segundo. Optou-se pela ressecção endoscópica
(polipectomia com alça) das duas lesões, sem intercorrências. Os dois exames
microscópicos foram sugestivos de leiomioma de reto, sendo confirmados pela
imunohistoquímica: ambos tumores foram actina de músculo liso e desmina positivos;
foram negativos para CD117 (c-kit). Nas duas peças as margens foram livres de
neoplasia e nenhuma mitose foi observada em 10 campos de alta resolução.

Conclusão: O leiomioma retal é raro, geralmente assintomático e deve ser diferenciado
do GIST e do leiomiossarcoma. Para isto, a análise histológica e imunohistoquímica da
peça completa deve ser realiza. A ressecção endoscópica, desde que possibilite a
retirada completa do tumor é uma opção terapêutica.

Sala: - Coloproctologia
Data: 24/09/2010
Horário: 14:00 as 17:30
P110
DUPLICAÇÃO DE CÓLON: RELATO DE CASO E REVISÃO DA
LITERATURA
Fernandes, A. F. A.; Fukuda, M. F.; Silva, K. M. T.*; Nicastro, R. G.; Savazoni, V. T.;
Serafim, C. M.; Sakai, C. M.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Relatamos o caso da paciente KASFP, feminino, 27anos, solteira.
Paciente deu entrada no pronto socorro com quadro séptico, apresentando dor e
distensão abdominal acompanhado de febre alta de início há sete dias. Relata estar
tratando infecção do trato urinário complicada há duas semanas com antibiótico de
amplo espectro.
Antecedentes pessoais: hidrocefalia congênita, paciente portadora de válvula
ventrículo-peritoneal, meningomielocele.
Exames de entrada: hemograma infeccioso com desvio importante, radiografia de
abdome sem alterações, ultrassonografia de abdome com presença de líquido espesso
na cavidade abdominal com septações na pelve.
Optado por laparotomia exploradora onde evidenciou-se grande quantidade de líquido
purulento em toda a cavidade, no inventário foi notado pequena perfuração em
topografia de cólon ascendente com duplicação do trajeto do mesmo, localizado
tumor de ovário direito.
Realizada hemicolectomia direita com íleo-transverso anastomose latero-lateral,
ooforectomia direita, lavagem e drenagem da cavidade abdominal. Paciente foi
encaminhada para unidade de terapia intensiva onde evoluiu à óbito 26 dias depois.

O laudo anátomo-patológico demonstrou espécime cirúrgico de íleo terminal e cólon
direito, medindo 22 cm de comprimento por 3 a 4 cm de diâmetro, com acentuada
dilatação em fundo cego do segmento duplicado.

Sala: - Coloproctologia
Data: 24/09/2010
Horário: 14:00 as 17:30
P111
GRANULOMA ESQUISTOSSOMÓTICO SIMULANDO NEOPLASIA RETAL:
RELATO DE CASO
Carvalho, M.*; lima, M.;Todinov,L.;Albuquerque,I.;Formiga,G.
Objetivo:
Relatar um caso de pseudo tumor retal por Schistossoma mansoni
Material:
Pesquisa e revisão de prontuário médico
Resultado:
RSN, 25 anos, masculino, HIV + apresentando hematoquezia há dois meses associada
a alteração do hábito intestinal para mais (3x/dia), puxo e tenesmo, sem perda de
peso. Ao toque retal, lesão úlcero-vegetante, móvel, friável, sangrante, localizada a 1
cm da borda anal, na parede anterior, cavalgável até 6 cm. Realizada biópsia com
numerosos ovos viáveis de Schistossoma mansoni. Realizou tratamento com
praziquantel. Em acompanhamento ambulatorial com redução da lesão e melhora dos
sintomas.
Conclusões:
Granuloma esquistossomótico do reto deve ser lembrado como diagnóstico diferencial
nos casos de hematoquezia e lesões tumorais.
Resumo Científico:

Sala: - Coloproctologia
Data: 24/09/2010
Horário: 14:00 as 17:30
P112
OBSTRUÇÃO INTESTINAL DEVIDO COMPRIMIDOS DE MESALAZINA NA
DOENÇA DE CROHN: RELATO DE CASO.
Carvalho, M.*; Batista, R.; Albuquerque, I. ; Formiga, G.
Objetivo:
Relatar o achado inusitado de 350 comprimidos de mesalazina durante enterectomia
por doença de Crohn de comportamento estenosante.
Material:
Revisão de prontuário médico e literatura.
Resultado:
Masculino, 28 anos, diagnóstico de doença de Crohn há um ano em uso de mesalazina
2,4 g/dia. Há um mês com queixa de distensão e dor abdominal tipo cólica, associado
emagrecimento de 8Kg. Ao exame físico, emagrecido, abdome distendido, timpânico,
indolor. Ao exame proctológico, mucosa normal até 15cm. Realizou colonoscopia até
sigmóide proximal com de estenose, pseudo-pólipos e orifício sugestivo de fístula. A TC
de abdome e pelve mostrou espessamento de parede intestinal com imagens hiper
contrastadas em área de dilatação. Foi submetido à laparotomia exploradora, estenose
anelar de intestino delgado à 150 cm do ângulo de Treitz, com dilatação à montante e
conteúdo sugestivo de corpo estranho intra-luminal à palpação; fístula íleo-sigmóide a
50 cm da válvula íleo-cecal; e fístula íleo terminal-cólon ascendente. Enterotomia no
local da estenose e coletado 350 comprimidos de mesalazina. Atualmente em
acompanhamento no ambulatório de Doenças Inflamatórias Intestinais, encontra-se
assintomático com ganho ponderal de 12Kg em uso de infliximabe a cada oito
semanas.
Conclusões:
O relato ilustra a necessidade de um adequado controle de qualidade em relação aos
medicamentos dispensados ao pacientes com doença de Crohn.
Resumo Científico:

Sala: - Fígado e Vias Biliares
Data: 24/09/2010
Horário: 14:00 as 17:30
P113
FISTULA BILIO-DUODENAL
Bueno,W.C.*;Martins,J.A.C.;Vargas,D.M.B.;Bueno,V.M.S.C.;Teruya,A.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Identificação:&#61656;M.C.F.C.A., Branca.&#61656;Sexo: Feminino.&#61656;Idade:
72 anos.&#61656;Peso: 78 Kg.
Quadro Clínico:&#61656;Internada há 10 dias ,referindo dor abdominal
difusa&#61656;Febre&#61656;Apresentando vômitos&#61656;Sem eliminação de
fezes e gazes há 03 dias.
Comorbidades:&#61656;Diabética, Hipertensão, Obstipação intestinal.
Cirurgias Anteriores: Apendicectomizada há 30 anos
Exames Fisicos:&#61656;Temperatura: 37,9 graus&#61656;PA
110/70mmHg&#61656;Frequência Cardíaca: 96 batimentos por
minuto&#61656;Estado Geral: Desidratada ++/++++&#61656;Coração: BRNF,
taquicardica.
&#61656;Pulmão: Mormurio Vesicular Normal&#61656;Abdomen: Distendido,
doloroso a palpação superficial, com piora a palpação profunda, sendo a dor mais
acentuada no hipocôndrio direito&#61656;Pele: Sinal de cirurgia referida, turgor
pastoso
Exames Laboratoriais: Alterados.&#61656;Leucócitos: 18.400, Segmentados
13.524/mm3&#61656;Glicemia: 153&#61656;Fosfatase Alcalina 264&#61656;Gama
GT 370
Exames de Imagem:

U.S: Vesícula Biliar hidrópica, paredes espessadas, contendo imagens hiperecoicas,
móveis,maior com 7mm. Nota-se massa sólida heterogênea imóvel com 3,1 por 2,8 cm
de etiologia à esclarecer.
&#61656;Conclusão: Colecistopatia Calculosa. Massa sólida intra-vesicular de etiologia
à esclarecer
T.C. Abdomem: Pequeno derrame pleural basal posterior a direita.
&#61656;Fígado com nódulos esparços no seu parênquima (LESÕES
SECUNDARIAS?)&#61656;Vesícula Biliar com dimensões aumentadas, paredes
irregulares e espessadas, com densidade de partes moles em seu interior, sem plano
de clivagem definido com a segunda porção duodenal&#61656;Figado e alça intestinal
projetada na região do hipocôndrio/flanco direito (Considerar processo neoplasico da
vesícula biliar)&#61656;Coledoco distal ectasiado&#61656;Pequeno cisto renal cortical
à esquerda.
Conduta Cirurgia Realizada:&#61656;Laparotomia
Achado Intra-operatório:&#61656;Aderências de intestino delgado&#61656;Secreção
purulenta peri-vesicular&#61656;Perfuração da vesícula biliar para alça de delgado,
com um calculo neste trajeto
Cirurgia Realizada:ØColecistectomiaØRáfia em dois planos do orifício de comunicação
com a vesículaØDrenagem da cavidade.
Desfecho:Evolução Clinica pós-operatória:ØSem IntercorrenciasØNormalização dos
exames laboratoriaisØRetirada do dreno com 03 diasØAlta Hospitalar com 08 dias de
pós operatório.
ØRetirada dos pontos com 10 dias no consultório

Sala: - Coloproctologia
Data: 24/09/2010
Horário: 14:00 as 17:30
P114
FECHAMENTO ESPONTÂNEO DE COLOSTOMIA - RELATO DE CASO
Liorci,M.*;Nogueira,F.;Fonseca,M.;Formiga,G.
Objetivo:
Relatar um caso de fechamento espontâneo de colostomia.

Material:
Revisão da literatura médica
Resultado:
Paciente de 69 anos, feminino, com lesão iatrogênica do reto intraperitoneal há 30
anos após curetagem uterina. Foi submetida a laparotomia exploradora, sendo
realizada sutura da lesão e transversostomia derivativa em alça no hipocôndrio direito.
No 3° mês de pós- operatório começou a apresentar dejeções pelo ânus, redução
gradativa da eliminação do conteúdo intestinal pela colostomia e retração. Ao exame
apresenta abdome flácido, indolor, com pequeno granuloma cicatricial e orifício
fistuloso em hipocôndrio direito, drenando pequena quantidade de secreção fecalóide.
A colonoscopia até ileo terminal, evidenciou pequeno orifício fístuloso em colón
transverso proximal e demais segmentos colônicos normais.O enema opaco revelou
trânsito colônico retrógrado sem obstáculos, sem saída de contraste por orifício
cutâneo na topografia da ostomia prévia. Foi optado por conduta conservadora, em
virtude de recusa da paciente à correção da fístula intestinal.

Conclusões:
As falhas na técnica cirúrgica das derivações estão diretamente relacionadas às
complicações. A eficácia da derivação deve ser avaliada, o paciente orientado e as
medidas corretivas propostas.

Resumo Científico:

Sala: - Coloproctologia
Data: 24/09/2010
Horário: 14:00 as 17:30
P115
LINFOMA NÃO-HODGKIN DE CECO: RELATO DE DOIS CASOS.
Liorci,M.*;Nogueira,F; Lima,M; Formiga, G.
Objetivo:
Relatar dois casos de linfoma não-Hodgkin de ceco operados e breve revisão do tema.
Material:
Revisão da literatura médica
Resultado:
Caso 1: Paciente feminino, 44 anos, HIV +, referia há quatro semanas dor abdominal
difusa associada a massa palpável em fossa ilíaca direita. Realizou colonoscopia com
achado de neoplasia estenosante de ceco, cujo anatomopatológico demonstrou
processo inflamatório crônico. Foi submetida à hemicolectomia direita, sendo o
diagnóstico histológico e imuno-histoquímico de Linfoma não-Hodgkin de alto grau
plasmoblástico. Após seis meses de seguimento favorável , foi a óbito por tuberculose
pulmonar.
Caso 2: Paciente masculino, 70 anos, referia dor abdominal, diarréia e emagrecimento
de dez quilos em quatro meses. Realizou colonoscopia que demonstrou lesão
vegetante e infiltrativa em cólon direito e ceco. Evoluiu com abdome agudo
perfurativo sendo submetido a hemicolectomia direita, ressecção de íleo terminal e
ileocolostomia a Mickulicz I. O diagnóstico histológico e imuno-histoquímico foi de
Linfoma não- Hodgkin difuso de grandes células B. Em um mês de pós operatório foi a
óbito por sepse fúngica.

Conclusões:
A hipótese de linfoma de ceco e cólon direito no diagnóstico diferencial das neoplasias
do cólon é essencial, sendo o tratamento cirúrgico considerado como primário no
controle da doença local.

Resumo Científico:

Sala: - Coloproctologia
Data: 24/09/2010
Horário: 14:00 as 17:30
P116
MANOMETRIA ANORRETAL NO DIVERTÍCULO DE RETO.
Valenciano, J.S.*; Nonose, R; Piovesan, F.; Palma R.T.; Crepaldi Filho, R.; Rezende
Júnior, H.; Mello, R.O.; Silva, C.M.G.;Martinez, C.A.R.
Objetivo:
Introdução: Divertículo localizado no reto é um achado excepcional, estimando-se que
existam pouco mais de 50 casos publicados. Sua etiopatogenia apresenta aspectos
controversos, quanto a ser de origem congênita ou adquirida. Recentemente,
distúrbios na defecação vêm sendo relacionados à maior possibilidade do
desenvolvimento da doença. Contudo, até a presente data, as alterações
manométricas em doentes com divertículo do reto ainda não foram estudadas.
Objetivo: O objetivo do presente painel é mostrar os resultados de avaliação
eletromanométrica anorretal, realizada em dois portadores de divertículo retal.
Material:
Casuística e Método: Um homem e uma mulher, com 56 e 58 anos, respectivamente,
com diagnóstico de divertículo retal confirmados por colonoscopia, enema opaco,
ultrassonografia endorretal e ressonância magnética da pelve foram submetidos à
eletromanometria anorretal, com cateter de oito canais, sob perfusão de água a 0,3
ml/min/canal, através de sistema de infusão capilar pneumático e hidráulico.
Resultado:
Resultados: O resultado do exame eletromanométrico em ambos mostrou perfil
pressórico esfincteriano normal, tanto em repouso, como em contração voluntária
máxima, não se encontrando assimetrias esfincterianas. O reflexo reto-anal inibitório
encontrava-se presente e dentro de valores normais, assim como a sensibilidade e a
complacência retal. A análise pelo vetor volume não mostrou alterações significativas
concluindo-se por estudo manométrico anorretal normal.
Conclusões:
Conclusão: O estudo manométrico anorretal de dois doentes com divertículo
localizado no reto não demonstrou existência de distúrbios pressóricos nos esfíncteres
anorretais reforçando a possibilidade de que a doença possa ter origem congênita,
desenvolvendo-se em pontos com maior fraqueza da parede retal.
Resumo Científico:
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OBSTRUÇÃO COLÔNICA DEVIDO A CARCINOMATOSE PERITONEAL
POR NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA - RELATO DE CASO
Lima, R.*; Balsamo, F.; Batista, R; Formiga, G.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
INTRODUÇÃO: carcinomatose peritoneal por adenocarcinoma de mama é infreqüente.
O tipo tubular tem maior propensão à metastatização para o trato gastrointestinal e
peritônio.
OBJETIVO: relatar caso de tal entidade associado à obstrução colônica.
MATERIAL E MÉTODO: revisão de prontuário e literatura.
RELATO DO CASO: ND, 62 anos, feminino, há três meses com alteração do hábito
intestinal de 1 x dia para cada 3 dias, dor abdominal e perda de 10 Kg. Antecedente de
mastectomia direita por neoplasia maligna de mama há 10 anos. Exame físico: abdome
globoso, distendido, timpânico, indolor. Exame proctológico até 20 cm normal.
Colonoscopia até transverso distal com estenose da luz e preservação da mucosa.
Biópsias revelaram processo inflamatório crônico inespecífico. Enema opaco confirma
colonoscopia. TC abdome: dilatação colônica e espessamento de omento. CEA 2,7
ng/dl. Laparotomia exploradora: carcinomatose peritoneal e obstrução de transverso
distal por omento com carcinomatose. Realizada transversostomia derivativa e
omentectomia. Histopatológico e imunohistoquímica: adenocarcinoma de mama.
Submetida a quimioterapia com Adriamicina e Paclitaxel, 6 ciclos e hormonioterapia.
Evoluiu com melhora do estado geral. TC de controle sem alterações e enema opaco
mantendo estenose. Nova laparotomia sem carcinomatose e transverso com estenose
cicatricial. Realizada colectomia segmentar, reconstituição do trânsito intestinal e alta
no 6º pós-operatório. AP: ausência de neoplasia.

CONCLUSÃO: carcinomatose peritoneal devido à neoplasia maligna de mama pode ter
boa resposta com cirurgia conservadora e quimioterapia paliativa.
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MELANOMA DO RETO: RELATO DE CASO E REVISÃO DA LITERATURA
Lima, R.*; Liorci, M.; Formiga, G.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
INTRODUÇÃO: Melanoma anorretal é uma patologia rara e de prognóstico sombrio.
Constitui cerca de 0.5 a 1% das malignidades anorretais, e menos de 2% dos
melanomas, sendo o terceiro sítio mais comum desta neoplasia. O quadro clínico
inespecífico e a dificuldade de visualização das lesões precoces levam a um diagnóstico
tardio, contribuindo para a piora do prognóstico.
OBJETIVOS: Relatar um caso de melanoma anorretal e revisar a literatura.
RELATO DO CASO: G.M.C.M., 51 anos, há 3 meses com astenia, queda do estado geral
e emagrecimento. Referia hematoquezia, puxo e tenesmo. Apresentava fígado
palpável abaixo da cicatriz umbilical, endurecido e multinodular. Ao exame
proctológico, lesão endurecida, escoriada e enegrecida, exteriorizando-se pelo canal
anal, compatível com mamilo hemorroidário trombosado, além de nodulação
fibroelástica em parede LE do canal anal ao toque. À Tomografia computadorizada,
derrame pleural à direita associado a múltiplos nódulos secundários pulmonares e
hepáticos, além de formação hipoatenuante heterogênea em parede anterior do reto.
Indicado exame proctológico sob anestesia, que evidenciou lesão enegrecida, úlcero infiltrativa, em parede LE, na base do mamilo hemorroidário (Figuras 1 e 2). Realizada
biópsia incisional, cujo estudo anátomo-patológico revelou melanoma. Paciente foi
encaminhado para oncologia para tratamento quimio e radioterápico paliativo.
CONCLUSÃO: O melanoma anorretal deve ser sempre lembrado no diagnóstico
diferencial das lesões hiper e hipocrômicas perianais, apesar de sua raridade. O
diagnóstico precoce desta patologia é essencial para possibilitar o tratamento curativo,
sendo a única forma de melhora real do prognóstico.

Sala: - Coloproctologia
Data: 24/09/2010
Horário: 14:00 as 17:30
P119
CARCINOMA NEUROENDÓCRINO DE CECO: ACHADO INCIDENTAL EM
UM CASO DE ISQUEMIA MESENTÉRICA
SOUSA, F.M.O.*; PRIANTE, A.V.M.; ALVES, C.D.C.; PAES, L.R.C.; ALVES JÚNIOR, G.P;
AMANCIO T.T; ALVARENGA M.L.; SALLES V.J.A
Objetivo:
Os tumores neuroendócrinos de cólon e reto são raros, possuem alta agressividade e
mau prognóstico. A isquemia mesentérica é uma manifestação rara, possivelmente
decorrente da ação de serotonina secretada pelo tumor.
OBJETIVO: Relatar um caso grave de isquemia mesentérica associada à neoplasia
neuroendócrina de ceco.

Material:

MATERIAL E METODO: MFS, 61 anos, feminina, com história de dor abdominal
intermitente há dois anos associada à alteração do hábito intestinal. Realizada
colonoscopia para investigação, evoluindo dois dias após o exame com piora do
quadro álgico, vômitos e queda do estado geral. Admitida no serviço em mal estado
geral, desidratada, taquicárdica, hipotensa e com sinais de irritação peritoneal.

Resultado:
Após suporte clínico foi submetida à laparotomia exploradora. Durante o
procedimento evoluiu com choque refratário. Apresentava sinais de isquemia do
intestino delgado com pontos de necrose em íleo e moderada quantidade de líquido
livre purulento em pelve. Realizada limpeza da cavidade e peritoneostomia. Encaminha
para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em uso de drogas vasoativas e
antibioticoterapia. Após 48 horas apresentou melhora das condições hemodinâmicas,
realizada nova abordagem cirúrgica que mostrou necrose delimitada do íleo
(aproximadamente 50 cm) e área endurecida na parede do ceco que foram
ressecados. Realizada ileostomia terminal e fístula mucosa (devido às precárias
condições clínicas da paciente optado por não realizar anastomoses primárias).
Permaneceu na UTI durante nove dias em uso de antibiótico endovenoso, recebendo
alta para enfermaria onde permaneceu mais cinco dias internada. O anátomo
patológico evidenciou carcinoma neuroendócrino de baixo grau de ceco com margens

livres. A paciente foi avaliada posteriormente pela oncologia clínica que não indicou
tratamento adjuvante. Três meses após as primeiras cirurgias, submetida à
reconstrução do trânsito intestinal, sem intercorrências.
Conclusões:
A opção de realização de apenas peritoneostonia, sem a ressecção das alças
isquêmicas com necrose ainda não delimitada, na primeira intervenção cirúrgica, foi
determinante na sobrevida da paciente.
Resumo Científico:
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CIRURGIA DE THIERSCH COM UTILIZAÇÃO DE TELA NO TRATAMENTO
DA PROCIDÊNCIA RETAL EM PACIENTES GERIÁTRICOS COM
COMORBIDADES
CAPOBIANCO,R.M.S ; PEREDA, G.A.L ; CARVALHO,I.S; PORTELLA, F.A ; CONTRUCCI,O
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Introdução: A cirurgia de Thiersch (TS) é utilizada para a correção de hérnias e
prevenção de prolapsos retais. Consiste em uma incisão anterior e posterior no ânus,
por onde se fixa um fio ao redor do esfíncter externo a fim de fortalecê-lo.
Objetivo: Demonstrar que apesar de altas taxas de recidiva,a cerclagem anal pode ser
alternativa para determinados casos.
Material e Métodos:Organização dos limites do caso,coleta de dados através da
anamnese e exame físico,comparação com a literatura médica publicada no
LILACS,Medline,Scielo e Pubmed no período de julho de 2009 a junho de 2010.
Relato de caso: Optou-se pela realização da TS em 4 pacientes idosas com
comorbidades e média de idade de 83,2 anos.
Durante a cirurgia utilizou-se tela de propileno torcida. A cerclagem foi realizada com
tela de 1,2cm de largura, e torcida antes da sua utilização.
Resultados: As pacientes foram acompanhadas de 4 a 36 meses. A paciente com o
maior tempo de acompanhamento, apresentou uma pequena exposição da tela no
local da incisão anterior. Ela foi tratada com a retirada de fragmento da incisão sob
anestesia local. Esse caso guiou a decisão de buscar locais diferentes para a incisão
cirúrgica, já que a própria fisiopatologia da doença por vezes causa intensa atrofia da
musculatura esfincteriana, transverso do períneo e bulbo esponjoso na mulher.
Esforços desses músculos tornam uma eventual incisão mais propensa à exposição da

tela. Assim sendo, uma incisão posterior, uma ântero-lateral esquerda e uma
puntiforme à direita foram adotadas como opção cirúrgica.
Houve também em um caso relato de dificuldade de evacuação tratado com
orientação dietética e óleo mineral com bom resultado.
Conclusão: Embora a cerclagem anal seja uma cirurgia paliativa e com altas taxas de
recidiva, acreditamos ainda ser uma boa opção para tratarmos pacientes com
comorbidades por ser de fácil execução , promover uma melhor qualidade de vida do
paciente idoso; como também para seus cuidadores.
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SÍNDROME DO NEVUS AZUL: UMA CAUSA RARA DE HEMORRAGIA
DIGESTIVA BAIXA
Cordeiro,AT.; Sabia,LM.; Ercolin,IC.; Nascimento,E.; Nonose,R.; Sabia,TM*.; Priolli,DG.;
Cardinalli,IA.;Campozan,DC.; Martinez,CAR .
Objetivo:
A síndrome do Nevus Azul, também conhecida como síndrome de Bean, é
angiomatose rara, tendo sido relatados cerca de 150 casos no mundo. Caracterizada
por múltiplas malformações venosas na superfície cutânea e, no trato gastrintestinal,
associa-se a hemorragia e anemia ferropriva. As lesões cutâneas são habitualmente
assintomáticas, entretanto, no tubo digestivo, na maioria dos casos, leva a
hemorragias extensas na forma de hematêmese, melena ou enterorragia. Pode,
contudo, apresentar-se como sangramento crônico e oculto nas fezes, manifestandose como anemia ferropriva.5,6 O objetivo do presente pôster é apresentar um caso da
enfermidade.
Material:
Homem, 46 anos, refere que há vários anos apresenta episódios de sangramento
digestivo baixo de moderada quantidade. Nos últimos seis meses os episódios
tornaram-se mais freqüentes e acompanhados de fraqueza intensa, tonturas e
adinamia. Apresentava, desde a infância, malformações venosas esparsas, distribuídas
por toda a superfície corpórea, tendo sido diagnosticadas, anteriormente, como
hemangiomas cavernosos cutâneos. A extirpação cirúrgica de uma das lesões cutâneas
pôde confirmar o diagnóstico de hemangioma cutâneo de padrão cavernoso. Ao
exame físico apresentava-se descorado e pálido, sendo possível encontrar-se em
tronco e membros lesões sobrelevadas de coloração azulada, isoladas ou agrupadas,
de consistência fibroelástica, císticas, indolores a compressão, com diâmetro variando
entre um a doze centímetros. O exame proctológico demonstrou doença
hemorroidária de terceiro grau, sem sinais de sangramento recente. As propedêuticas
cardíaca, pulmonar e abdominal encontravam-se normais. Aos exames encontrou-se
anemia microcítica e hipocrômica e a dosagem de ferro sérico, inferior a 30mcg/dl. A
colonoscopia mostrou três áreas planas, de coloração avermelhada na mucosa cólica,
sugestivas de malformações vasculares. Não havia sinais de sangramento ativo. Foram
colhidos fragmentos para estudo microscópico.
Resultado:
O exame histopatológico confirmou a presença de hemangiomas na mucosa cólica.
Após hemorroidectomia e esclerose endoscópica das malformações da mucosa

intestinal, o doente encontra-se bem, não mais apresentando sangramento digestivo
baixo, recuperando-se da anemia.
Conclusões:
Apesar da raridade, a síndorme do Nevus Azul deve ser incluída no diagnóstico
diferencial das possíveis causas de hemorragia digestiva, ou em doentes que cursam
com anemia crônica de etiologia obscura.
Resumo Científico:
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APENDAGITE EPIPLÓICA - RELATO DE CASO
Mazzurana, M; Alvarez, GA; Salomão, RP; Prigenzi, KCK; Alvarez, VS; Glória, TC; Muniz,
B; Barreiro, B; Monteiro, RC; Camargo, T
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Introdução: A apendagite epiplóica é condição clínica incomum, benigna e
autolimitada. Resulta da torção ou trombose venosa espontânea das veias que drenam
os apêndices epiplóicos. É causa rara de dor abdominal aguda focal, principalmente em
flanco esquerdo e fossa ilíaca esquerda, em pacientes previamente hígidos que pode
simular apendicite e diverticulite, tornando o diagnóstico difícil.
Relato de caso: Paciente masculino, 30 anos, com história de dor abdominal no flanco
direito com irradiação para o dorso associada à anorexia. O exame físico confirmava
dor em flanco direito, principalmente na região ântero-lateral do abdome. As
radiografias de abdome agudo estavam normais, o hemograma infeccioso, 15000
leucócitos sem desvio e o urina I normal. Na dúvida diagnóstica solicitou-se tomografia
para exclusão de apendicite aguda retrocecal que evidenciou lesão inflamatória no
cólon direito e apêndice cecal normal. O doente foi tratado com analgésicos,
antiinflamatórios e antibioticoterapia.
Discussão: Os apêndices omentais são projeções de gordura na superfície externa do
cólon que se localizam na cavidade peritoneal, por isso no exame clínico encontra-se
dor aguda localizada, forte e não migratória. O diagnóstico é feito por tomografia
computadorizada, achados patognomônicos são alterações inflamatórias de 2-4 cm,
com forma oval e densidade de gordura. A inflamação circundante pode provocar
aderências, formação de abscesso local, simulando lesão neoplásica, intussuscepção e
obstrução intestinal, formação de abscesso e peritonite. O tratamento é conservador e
ambulatorial e consiste na administração de analgésicos e antiinflamatórios, com a

melhora completa dos sintomas em torno de 3 a 14 dias. O diagnóstico incorreto pode
levar a intervenções desnecessárias.
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IMIQUIMODE NO TRATAMENTO DA PAPULOSE BOWENÓIDE PERI-ANAL
Carmen Ruth Manzione Sidney Roberto Nadal Raphael Marianelli Edenilson Eduardo
Calore Stennio Pablo Machado Thiago da Silveira Manzione Sérgio Henrique Couto
Horta
Objetivo:
Papulose bowenóide é provocada pelo HPV. O exame histopatológico revela neoplasia
intra-epitelial de alto grau (NIAA), a lesão precursora do carcinoma espinocelular.
Várias modalidades terapêuticas estão disponíveis, porém a maioria dos autores opta
pela ressecção. Nosso objetivo é apresentar os resultados que com aplicação tópica de
imiquimode.
Material:
Realizamos aplicação tópica de imiquimode, 3 vezes por semana durante 8 a 16
semanas, em 20 adultos com papulose bowenóide peri-anal. Avaliamos os resultados
obtidos, as contagens de linfócitos T CD4 antes e depois do tratamento e os efeitos
colaterais do produto.
Resultado:
Após 8 semanas, as lesões reduziram em 11 (55%), foram erradicadas em oito (40%) e
se mantiveram em um (5%). Após 16 semanas, as lesões desapareceram em outros
cinco doentes(25%). A média dos linfócitos TCD4 ao término do tratamento aumentou
em relação à inicial (537 e 375, respectivamente). Como efeitos colaterais, observamos
dermatites eritematosas em nove, dermatites ulcerativas em sete doentes, e estado
gripal foi referido por um.
Conclusões:
o imiquimode tópico foi eficaz no tratamento das papulose bowenóide peri-anal dos
doentes HIV-positivo, com efeitos colaterais bem tolerados e sem a necessidade de
ressecção cirúrgica.
Resumo Científico:
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OPERAÇÃO DE DELORME ASSOCIADA COM OPERAÇÃO DE NOTARAS
PARA TRATAMENTO DA PROCIDÊNCIA RETAL.
Carmen Ruth Manzione, Stenio Machado, Sidney Roberto Nadal
Objetivo:
Nosso objetivo é apresentar casuística em que associamos as operações de Delorme e
de Notaras para tratamento da procidência retal.
Material:
Operamos cinco portadores de procidência retal utilizando as técnicas acima, no
período entre 2002 e 2009. Eram quatro mulheres e um homem, com idades entre 89
e 77 anos de idade. Todos referiam o prolapso aos esforços para evacuar, tossir,
espirrar ou simplesmente levantar-se e andar. Acompanhava incontinência fecal,
tenesmo e sangramento de pequeno volume. Todos relatavam doenças sistêmicas
associadas controladas, que incluíam hipertensão arterial, diabete do tipo II,
Alzheimer, cardiopatias congestivas e arritmias cardíacas. As operações foram
realizadas sob raqui-anestesia. Utilizamos a operação de Delorme para redução do
prolapso retal e a de Notaras para redução do diâmetro do canal anal e melhorar os
sintomas de incontinência fecal.
Resultado:
Os doentes evoluíram bem no pós-operatório, sem intercorrências. No seguimento a
longo prazo, entre um e sete anos, excluindo o último dos operados, não houve
recidivas. Há referência de melhora do grau de incontinência, permanecendo para
gases e fezes líquidas, exceto para uma doente.
Conclusões:
sugerimos que o procedimento de Notaras possa ser associado com a operação de
Delorme para o tratamento da procidência retal em casos selecionados.
Resumo Científico:
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INTUSSUSCEPÇÃO INTESTINAL EM ADULTO POR LINFOMA DE BURKITT
Mazzurana,M.; Martins,W.R.J.; Morais,R.P.J.*; Vuolo,C.L.; Franco,C.A.; Oliveira,L.B.F.;
Lima,M.B.; Prudêncio,K.N.F.; Dantonio,P.M.; Vieira,R.B.
Objetivo:
Relatar um caso clínico raro de intussuscepção intestinal, em um paciente de 18 anos,
previamente hígido, secundário a um linfoma de Burkitt em cólon ascendente; bem
como a importância do conhecimento da patologia para a realização do devido
diagnóstico e tratamento.

Material:
O presente estudo foi desenvolvido a partir da descrição e comparação de um caso
clínico com publicações retiradas de artigos originais e artigos de revisão.
Para a ilustração do caso clínico, utilizamos imagens originais dos procedimentos
realizados no seu diagnóstico e tratamento.

Resultado:
Introdução: A intussuscepção intestinal é rara em adultos e nessa faixa etária é
geralmente secundária a neoplasias. A sintomatologia variável dificulta o diagnóstico.
O Linfoma de Burkitt é um linfoma não-Hodgkin altamente agressivo que se apresenta
freqüentemente em sítios extranodais ou como leucemia aguda podendo inclusive
acometer o intestino e linfonodos intra-abdominais.
Relato de caso:
RRSA, masculino, 18 anos, procurou o serviço com queixa de dor epigástrica há um
mês, acompanhada de vômitos e diarréia não mucossanguinolenta, 24 horas antes da
internação apresentou hematoquezia. Refere emagrecimento de 30kg no período. Ao
exame apresentava-se em regular estado geral, descorado 2+/4+, com presença de
massa abdominal móvel e dolorosa de aproximadamente 5cm em hemi-abdome
direito. A Tomografia de abdome mostrou "imagem em alvo" característica de
invaginação intestinal. O paciente foi então submetido a hemicolectomia direita com
íleotransverso anastomose terminolateral. A abertura da peça cirúrgica evidenciou
lesão polipóide e o anatomopatológico confirmou Llinfoma de Burkitt. O paciente após
receber alta cirúrgica foi encaminhado ao serviço de oncologia referenciado para
quimioterapia.

Conclusões:
A intussuscepção em adultos é uma condição rara que desafia o cirurgião quanto ao
seu diagnóstico. Não podendo jamais ser esquecido a sua correlação fisiopatológica
com a presença de neoplasias, nem sempre benignas, no trato intestinal, o que indica
a realização de ressecções oncológicas, sem a tentativa de redução prévia.
Resumo Científico:
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PROLAPSO NECROSADO DE COLOSTOMIA COM ENCARCERAMENTO
DE ALÇA.
Salles VJA*; Neto JE; Saba E; Guidetti TH; Reis FC; Uemura LA; Almeida RL, Mantoan H,
Staffa RN.
Objetivo:
Relatar um caso de prolapso de colostomia necrose de devido ao encarceramento da
alça
Material:
Paciente masculino, 61 anos, branco, casado, foi submetido a retossigmoidectomia por
adenocarcinoma de reto alto, com reconstrução primária e confecção de
transversostomia em alça no ângulo esplênico. No terceiro mês pós-operatório,
apresenta prolapso de colostomia com evolução de 15 dias. Negava alterações do
hábito intestinal, mantendo a colostomia funcionante. A mucosa cólica apresentava-se
edemaciada, de coloração vinhosa e com áreas de necrose (figura 1). Indicada
exploração cirúrgica que evidenciou uma abertura da parede abdominal que simulava
um anel herniário, fibrótico, que impedia a redução do cólon prolapsado
Resultado:
Submetido a uma transversectomia parcial com remoção de toda alça prolapsada e
necrosada, sendo realizada a reconstrução do trânsito intestinal com anastomose
colônica manual, término terminal em dois planos. Paciente evoluiu de forma
satisfatória recebendo alta hospitalar no quarto dia de pós-operatório.
Conclusões:
As complicações de colostomias são: desabamento, isquemia, necrose, abscesso,
hérnia, hemorragia, estenose, prolapso. O prolapso é incomum, e decorre da
exagerada abertura na parede abdominal, alça de sigmóide alongada e redundante, ou
súbito aumento da pressão intra-abdominal. O edema de alça e o túnel aponeurótico
podem formar um anel herniário que impede a redução do prolapso. O tratamento é a
re-abordagem cirúrgica com fixação do mesentério e do cólon proximal ao peritônio
parietal.
Resumo Científico:
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TUBERCULOSE INTESTINAL
Kalume R.S.; Salles V.J.A.*; Neto J.E.; Guidetti T.H.; Reis F.C.; Uemura L.A.; Mantoan
H.;Salgado F.C.; Saba E.; Paiva M.M.
Objetivo:
Relato de um caso de tuberculose intestinal.
Material:
Paciente masculino, 26 anos, com quadro de dor abdominal em pontada, em fossa
ilíaca direita, há 3 meses. Inicialmente a dor era esporádica, evoluindo com piora
progressiva. Refere anorexia, emagrecimento, episódios de diarréia alternados com
constipação. Nega febre. Ao exame físico encontrava-se em bom estado geral,
hipocorado, desidratado, afebril. Abdome normotenso, doloroso à palpação em fossa
ilíaca direita, onde se notava uma massa de aproximadamente 4 cm de diâmetro, de
superfície irregular e consistência fibroelástica, RHA +. Exames gerais: Hemoglobina
9,2mg/dl, hematócrito 29,7 %. Leucograma 6300 / mm3 (2%bastões).
Resultado:
Paciente submetido a laparotomia exploradora com o achado de ascite amarelo citrino
e infartamento linfonodal no mesocólon, endurecido, aderido em alças do intestino
delgado. Realizada biópsia de linfonodos mesentéricos, tendo sido constatado ao
exame a presença de linfadenite crônica granulomatosa com necrose caseosa, positivo
para pesquisa de BAAR pela técnica de Ziehl-Neelsen. Apresentou boa evolução pósoperatória.
Conclusões:
A TI é infrequente, sendo mais rara sua complicação (obstrução, perfuração,
hemorragia e fístulas). É causada pelo Mycobacterium tuberculosis, acomete mais o
íleo terminal, e linfonodos do mesentério. São três as formas de apresentação:
ulcerativa, hipertrófica e estenosante. Nas formas agudas ulcerativas ocorrem
perfuração e hemorragia, e nas crônicas, que podem durar semanas a anos, obstrução
e massa palpável. O tratamento é o esquema tríplice e a cirurgia reservada para as
complicações.
Resumo Científico:
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LINFOMA DE CÉLULAS DO MANTO ABDOME AGUDO OBSTRUTIVO
COMO MANIFESTAÇÃO INICIAL
Zachetti, F.U.(*); Nascimento, E.F.R.; Trostdorf, F.; Gozzano, R.N.; Martinez, C.A.R.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
O Linfoma de Células do Manto representa uma doença maligna rara, progressiva e
com baixa resposta as terapias propostas convencionalmente. Tem uma incidência de
dois a três indivíduos para cada 100 mil habitantes e acomete predominantemente
uma população com uma média de idade em torno dos 60 anos, com predominância
do sexo masculino. De acordo com dados da literatura a maioria dos casos de LCM é
diagnosticada em estágios mais avançados, geralmente com linfadenomegalias
generalizadas. Comprometimento extranodal está presente em cerca de 90% dos
casos, incluindo infiltração do trato gastrointestinal, da medula óssea e fígado. Frente
á estes dados, tais pacientes apresentam uma sobrevida bastante limitada, entre três e
quatro anos em uso de terapia quimioterápica padrão. O caso aqui relatado representa
um indivíduo 58 anos no momento do diagnóstico condizente com a faixa etária mais
acometida segundo a literatura. Chama atenção para este a forma inicial de
manifestação da doença como abdome agudo obstrutivo e a evolução até então
favorável com uso das terapias convencionais.
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HEMORRAGIA DIGESTIVA BAIXA SECUNDÁRIA A LEIOMIOMA DO RETO.
RELATO DE CASO
Vieira da Cunha, G*; Lima, R.; Lima, M.; Liorci, M.; Castro, C.; Fonseca, M. e Formiga, G.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
INTRODUÇÃO:
Leiomioma do reto é um tumor raro, detectado em dois a cada 3000 tumores retais.
Os sintomáticos são ainda menos frequentes, com relatos esporádicos na literatura.
OBJETIVO:
Relatar um caso de leiomioma retal como causa de hemorragia digestiva baixa e
revisar a literatura.
RELATO DO CASO:
Paciente masculino, 29 anos, há três dias com enterorragia e lipotimia, associada à
instabilidade hemodinâmica. Ao toque retal, tumoração polipóide de três cm de
diâmetro pediculado em posição póstero lateral direita, a oito cm da borda anal.
Submetido a ressecção endoanal do pólipo retal. O exame histopatológico evidenciou
leiomioma, medindo 5,5cm com margens cirúrgicas livres. Paciente evoluiu sem
intercorrências e encontra-se em acompanhamento ambulatorial sem sinais de
recidiva há nove meses.
CONCLUSÃO: O leiomioma de reto deve ser lembrado como diagnóstico diferencial nos
casos de hemorragia digestiva baixa. O tratamento deve ser cirúrgico com ressecção
local nos casos de lesões menores que 5cm de diâmetro e naqueles pediculados.
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ANEURISMA DE ILÍACA COMO CAUSA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA
BAIXA: RELATO DE CASO E REVISÃO DE LITERATURA
Érica Vilaça Carmona, Dante de Almeida e Araújo, Ronaldo Nonose
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Homem de 90 anos foi admitido no pronto-socorro do HUSF com queixa de
hemorragia digestiva baixa (HDB) há aproximadamente 15 dias. O paciente referia
sangramento vivo de coloração avermelhada, em quantidade moderada, com presença
de coágulos, fezes em fita e hábito intestinal regular, associada a palidez, tontura e mal
estar. Há 2 meses iniciou quadro de lipotímia e anemia, sendo medicado com
polivitaminicos. Nesse período também apresentou primeiro episódio de HDB.
Na admissão o paciente se apresentava em regular estado geral, descorado +++/++++,
acianótico, anictérico e freqüência cardíaca de 70 bpm. Ao exame físico o abdome se
encontrava flácido, ruídos hidroaéreos estavam presentes, e foi encontrada massa
palpável em região de sigmóide. Ao toque retal verificou-se mucosa integra e lisa e
presença de abaulamento. O paciente foi internado na Clínica Cirúrgica. Os exames
laboratoriais apresentavam hemoglobina de 4,8; hematócrito de 15,6; hipocromia e
anisocitose.
No oitavo dia de internação foi realizada videocolonoscopia. A conclusão do laudo foi
de angiodisplasia e compressão extrínseca.
O paciente foi submetido a TC de abdome sendo diagnosticada doença aterosclerótica
e aneurisma de artéria ilíaca bilateral, sendo o direito de maior tamanho com fístula
para cólon sigmóide, causando os episódios de HDB até a formação do coágulo, que
cessou esses episódios.

O paciente evoluiu com três episódios de enterorragia de grande volume, levando a
instabilidade hemodinâmica. Recebeu dois concentrados de hemácias e acesso central
monolumen.
Foi decidido que a possibilidade cirúrgica do paciente era incompatível com as reservas
do paciente, existindo grandes chances de óbito durante o ato cirúrgico O paciente
evoluiu de forma satisfatória durante a internação.
Optou-se pela alta do paciente 10 dias depois da admissão do pronto-socorro e, no
caso de intercorrências, retornar ao HUSF. O paciente evoluiu ao óbito.
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FÍSTULA COLECISTOCÓLICA COMO CAUSA DE HEMORRAGIA
DIGESTIVA BAIXA: RELATO DE CASO E REVISÃO DE LITERATURA
Copi, I.*; Fernandes, A.C.M.; Basso, M.P.; Christiano, A.B. ; Galeazzi, C.J.; Filho,
A.C.S.M.; Netinho, J.G.
Objetivo:
Relatar o caso de evento extremamente raro na literatura, bem como revisão desta.
Material:
Paciente masculino, 76 anos, admitido no serviço de emergência com quadro de dor
abdominal difusa associada a três episódios de enterorragia, há um dia. Referia
antecedente de colecistite aguda.Ao exame físico apresentava-se taquicárdico,
normotenso, com abdome doloroso difusamente mas sem sinais de irritação
peritonial. Após ressuscitação volêmica permaneceu estável, sendo realizada
endoscopia digestiva alta, que não evidenciou nenhuma alteração.
Resultado:
Durante a realização do preparo para colonoscopia, evoluiu com sinais de choque,
desta vez refratário à reposição volêmica. Assim sendo, foi submetido à laparotomia
exploradora de urgência, que evidenciou moderada quantidade de sangue livre em
cavidade abdominal, perfuração em vesícula biliar associada à presença de hemobilia,
presença de fístula colecistocólica de aproximadamente 1cm e cálculos. Realizou-se
colecistectomia e correção da fístula em cólon transverso, com ráfia primária em dois
planos.No pós-operatório evoluiu com pneumonia e saída de secreção purulenta pela
ferida operatória. Foi levado novamente para o centro cirúrgico, sendo realizada nova
lavagem da cavidade abdominal. Após, começou apresentar sepse e falência de
múltiplos órgãos, que culminou em sua morte.
Conclusões:
Fístula colecistocólica é um evento raro, de apresentação variável e de difícil
diagnóstico pré-operatótio, que tem como principal causa a colelitiase. Suas
manifestações incluem aquelas relacionadas à oclusão intestinal, infecção e
hemorragia. Devido não possuir nenhum exame laboratorial e de imagem que
confirme esta patologia, os pacientes permanecem sem diagnóstico até o
procedimento cirúrgico. O tratamento cirúrgico deve sempre ser empregado uma vez
que é o único tratamento definitivo.
Resumo Científico:
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DIVERTÍCULO PERFURADO DE CECO: RELATO DE CASO E REVISÃO DA
LITERATURA
MORAES, M.O.*, PINHO, A.S., ALVES NETO, F.E.; CASTRO, L.T. ; BORDIM, J.C.; CORREIALIMA, R.F., PINTO, E.R.F. ; LIMA, L.C.A.A..
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Divertículo solitário de ceco (DSC) é uma condição rara na população ocidental, mais
comum em asiáticos. Benigno e assintomático, é diagnosticado, na maioria das vezes,
em decorrência de complicações hemorragia e inflamação, ou como achado incidental
durante apendicectomias ¹.
O diagnóstico da diverticulite, sua complicação mais comum, se apresenta como
abdome agudo praticamente indistinguível da apendicite aguda. Através de um relato
de caso, apresentamos uma manifestação habitual desta patologia, além de
discorrermos sobre as controvérsias a respeito do diagnóstico pré-operatório e dos
tratamentos indicados.
Paciente 21 anos, masculino, não oriental, admitido no PS com quadro de dor
abdominal há 72 horas, inicialmente em região periumbilical e posteriormente em FID.
Negava febre, vômitos, diarréia ou anorexia. Referia queda do estado geral. Exame
físico: regular estado geral, hipoativo, abdome doloroso á palpação superficial em FID,
de grande intensidade, descompressão brusca positiva.
Exames laboratoriais: Hb/Ht: 14.3/42.7, Leucócitos 8.200, Urina I: NDN. US abdominal:
apêndice cecal espessado com conteúdo heterogêneo em seu interior. Realizada
laparotomia, com achado de apêndice cecal flegmonoso, e tumoração sacular de
aproximadamente 4cm em base do ceco, com sinais inflamatórios e bloqueio de
epíplon, com palpação de fecalito em seu interior. Realizada ressecção íleocecal com
anastomose íleoascendente mais drenagem de FID. Paciente evoluiu bem, tendo alta

no 6° PO. Anatomopatológico demonstrou divertículo de ceco perfurado, com
bloqueio de epíplon, sem sinais neoplásicos.
A diverticulite cecal é uma condição que, mesmo rara, deve ser incluída no rol dos
diagnósticos diferenciais da apendicite aguda, e o seu diagnóstico pré-operatório deve
ser aventado, já que definirá a conduta, clínica ou cirúrgica, e o tipo de cirurgia
realizada, conservadora ou radical. O correto manejo ddesta patologia determina uma
evolução favorável, com baixa morbimortalidade.
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APRESENTAÇÃO INCOMUM DE LIPOMA SUBMUCOSO DE CECO
PINHO, A.S.*, MORAES, M.O., CASTRO, L.T.; CORREIA-LIMA, R.F.; PINTO, E.R.F. ; LIMA,
L.C.A.A. ; CÂMARA, P.C. ; PINTO, C.T.F.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Lipomas intestinais são tumores benignos raros que podem ocorrer em todo o trato
intestinal, mais comuns no ceco e cólon direito, geralmente no espaço submucoso. A
maioria assintomáticos, são diagnosticados quando causam alteração do hábito
intestinal, dor em cólica, hematoquezia ou intussuscepção. O quadro abdominal agudo
decorrente do lipoma é raro, e tem sua importância no fato de ser diagnóstico
diferencial de tumores cólon-retais perfurados ou hemorrágicos, sendo às vezes
indistinguíveis no intra-operatório. Esta raridade associada a incomum apresentação
clinica evidenciada neste caso, justificam o relato. M.M.A.F., feminina, 16 anos,
entrada no PS queixando-se de dor epigástrica há 15 dias, com piora há 24 horas,
associada a náuseas, vômitos e parada de fezes há 5 dias. Ao exame: regular estado
geral, eupnéica e afebril. Abdome plano, RHA positivos, flácido, doloroso à palpação
em flanco e fossa ilíaca direita, descompressão brusca negativa. Leucograma:11000,
sem desvio; amilase e urina I normais. Rx Abdome: imagem sugestiva de ar
retroperitonial em FID. TC abdome confirmou presença de retropneumoperitônio
associada a lesão heterogênea em FID, sendo então indicada laparotomia exploradora.
No intra-operatório evidenciou-se tumoração cecal de 5 cm de diâmetro, com área
central ulcerada e perfurada, pequena quantidade de liquido serohemático adjacente.
Realizado ressecção em monobloco de cólon direito e íleo terminal, com anastomose
primária íleo-transverso. Anatomopatológico revelou lipoma cecal submucoso com
necrose isquêmica parcial, ulcerado e perfurado, de 5cm e linfonodos paracólicos e
peri-cecais com discreta reatividade sinusal. Paciente evoluiu sem complicações no
pós-operatório, alta hospitalar no sétimo dia. A maioria dos lipomas colônicos é

benigna e assintomática, com quadro clinico variável e diagnóstico por necropsias,
laparotomias ou exames complementares realizados por outras condições.
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NEOPLASIA NEUROENDÓCRINA DO TRATO GASTROINTESTINAL:
RELATO DE QUATRO CASOS
Neves, M. D.; Queiros, E. A.; Salvador, E. F.; Santos, K. S. E.; Patrício, G. S.; Rian, D.;
Constantino, M. G.*; Rubio, E. C.; Apodaca, F. R.;Kim, S. B.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Introdução: A neoplasia neuroendócrina do trato gastrointestinal é afecção incomum,
ocorrendo com freqüência de cerca de 0,7 casos para 100.000 habitantes. Acomete as
células do sistema endócrino difuso gastrointestinal, chamadas de enterocromafins. O
quadro clínico é variável dependendo da localização ou do surgimento da Síndrome
Carcinóide, em uma minoria dos casos. O diagnóstico é difícil e muitas vezes realizado
através da análise da peça operatória. O tratamento é eminentemente cirúrgico
seguido de terapia adjuvante. Os análogos da somatostatina, que inibem a secreção
hormonal, diminuem a sintomatologia da doença. O acompanhamento do paciente
deve ser realizado por período mais prolongado, pois não é incomum o relato de
recidiva da doença após cinco anos. Objetivo: Relatar quatro casos de tumores
neuroendócrinos operados em regime de urgência no Hospital das Clínicas Luzia de
Pinho Melo no período de 2009 a 2010. Material e Métodos: Foram operados quatro
pacientes do sexo masculino, com idade entre 46 e 69 anos, em caráter de urgência,
sendo dois com diagnóstico de abdome agudo obstrutivo e dois como abdome agudo
inflamatório. Em três casos foram encontrados tumor de ceco e em um caso, tumor de
sigmóide. Resultados: O exame anátomo-patológico revelou tratar-se de neoplasia
neuroendócrina, com invasão vascular nos quatro pacientes. A metástase linfonodal
esteve presente em três deles e em um, metástase peritoneal. Todos os pacientes
permanecem em acompanhamento ambulatorial até o momento e foram
encaminhados à oncologia para adjuvância. Conclusão: Apesar de incomum, a
neoplasia neuroendócrina pode ser causa de abdome agudo de tratamento cirúrgico.
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POLIPOSE ADENOMATOSA FAMILIAR - RELATO DE CASO
Grilo, S. S.; Santos, C. N.*; Kitamura, M. K.; Ferraz, K. C. M. C.; Constantino, M. G.;
Rubio, E. C.; Moraes, F. O.; Trama, O.; Apodaca, F. R.;Kim, S. B.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Introdução: A polipose adenomatosa familiar é doença hereditária autossômica
dominante, caracterizada pela presença de mais de 100 pólipos adenomatosos
colorretais com.posterior evolução para adenocarcinoma. Também está associada a
numerosas manifestações extracolônicas, como pólipos gastroduodenais e neoplasias
do duodeno, fatores estes que influenciam na morbimortalidade dos pacientes no
seguimento pós proctocolectomia total. Objetivo: Relatar um caso de um paciente
com o diagnóstico de polipose adenomatosa familiar submetido à protocolectomia
total no Serviço de Cirurgia Geral do Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo.
Material e Métodos: Paciente masculino de 35 anos com quadro de diarréia, tenesmo
e sangramento às evacuações, associado a emagrecimento de 9 kg em 3 meses.
Apresentava ao toque retal um tumor a 3 cm da borda anal, heterogêneo, endurecido,
irregular e friável, ocupando 70 % da circunferência do órgão. A colonoscopia revelou
mais de 1000 pólipos pediculados e sésseis, do reto ao ceco, variando entre 0,4 a 3,0
cm, de superfícies irregulares, amolecidos ou endurecidos, alguns com características
infiltrativas. O exame anátomo patológico das lesões biopsiadas revelou adenoma
túbulo-viloso. A endoscopia digestiva alta encontrou pólipo elevado em bulbo
duodenal cujo o resultado anátomo patológico mostrou padrão de células
inflamatórias. Resultado: O paciente foi submetido a proctocolectomia total com
confecção de ileostomia definitiva. Apresentou boa evolução pós operatória, sem
complicações. A análise da peça cirúrgica revelou que a lesão de reto tratava-se de
adenocarcinoma . Conclusão: A realização da proctocolectomia total mostrou ser

acertada para este caso, visto que a análise da peça cirúrgica revelou degeneração da
lesão de reto para adenocarcinoma.
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ANEURISMA BILATERAL DE ARTÉRIA POPLÍTEA DIAGNOSTICADO
APÓS QUADRO DE EMBOLIZAÇÃO DISTAL RELATO DE CASO
Leite, J*.; Azevedo, A.; Carvalho, T.; Fontes, D.; Bertaglia, F.; Schawn, V.; Atílio, M.;
Costa, R.; Fernandes Jr, N.; Bolanho, E.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
masculino, 60 anos, casado, branco, ex-tabagista, internado no Hospital Heliópolis SP
com quadro de cianose fixa e frialdade súbita há 10 dias em pé direito; negava história
de claudicação intermitente prévia. Ao exame físico apresentava amplitude térmica
importante em região infra-maleolar direita, cianose fixa de todo pé, além de necrose
seca em 2° e 3° pododáctilos. Pulsos 4+/4+ femoral, poplíteo ausente, pulsos distais
3+/3+. Realizado US Doppler arterial de cavo poplíteo bilateral que evidenciou
aneurisma de artéria poplítea esquerda pérvia, com 2,5 cm em seu maior diâmetro;
dilatação aneurismática artéria poplítea direita, sem sinais de fluxo no seu interior,
sugestivos de trombose arterial. A arteriografia de aorta e membros inferiores
evidenciava artéria femoral superficial D pérvia, com irregularidades parietais e calibre
aumentado em todo seu trajeto, com oclusão em seu terço inferior, junto à transição
artéria poplítea, com reenchimento distal de artéria tibial posterior por colaterais,
demais artérias e arco plantar não opacificadas. Uma vez que as condições clínicas e a
apresentação tardia não permitiam tratamento invasivo, o paciente foi submetido a
tratamento clínico, evoluindo com piora do quadro e submetido no 7° dia de
internação a amputação infra-patelar à direita. Realizada programação eletiva para
correção do aneurisma da artéria poplítea contralateral.
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TUMOR GLÔMICO EM TERRITÓRIO DE ARTÉRIA FEMORAL
SUPERFICIAL ESQUERDA: RELATO DE CASO.
Azevedo, A.*; Leite, J.; Carvalho, T.; Fontes, D.; Bertaglia, F.; Schawn, V.; Barbosa, M.;
Costa, R.; Fernandes Jr, N.; Bolanho, E.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Paciente feminina, 43 anos, com relato de tumoração indolor em região proximal da
coxa esquerda há dois anos, associada a edema intermitente do membro,
principalmente período vespertino, com crescimento progressivo lento neste período.
Apresentava, ao exame, abaulamento em terço proximal de coxa esquerda, de 5 cm de
diâmetro, duro, aderido à planos profundos, não pulsátil e indolor à palpação, Pulsos
distais normais, discreto edema depressível e indolor deste membro. A tomografia de
abdome, pelve e membros inferiores evidenciava massa de 5 a 7 cm anterior aos vasos
femorais esquerdos de caráter heterogênio sem invasão ou compressão vascular
detectável, sendo realizada posteriormente biopsia incisional, com de exame
anatomo-patológico e imuno-histoquímico evidenciando tecido compatível com tumor
glômico. À arteriografia, artéria femoral superficial esquerda com aspecto salpicado
tipo  sal com pimenta em seu terço proximal; borramento em diferentes níveis
deste segmento, com retenção de contraste em território periarterial sugestivo de
tumor de origem vascular. Paciente submetida a tratamento cirúrgico com ressecção
de massa de aspecto heterogênio, endurecida de 5 a 7 cm de diâmetro, pouco friável
com pedículo vascular implantado em terço proximal de artéria femoral superficial
esquerda. Realizado ainda dissecção de tumor em retroperitônio onde se evidenciava
extensão da massa. Paciente evolui sem intercorrências no pós-operatório e segue
acompanhamento ambulatorial.
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RELATO DE CASO: DIVERTICULITE COMPLICADA ASSOCIADA A
PIODERMA GANGRENOSO
SILVA, L.C.*; VICENTINE,F.P.P.; DEAK, E.;SAAD,S.S.; OZAKI,L.S.; TAVARES,D.R.B.
Objetivo:
Relatar um caso de diverticulite complicada associado a pioderma gangrenoso (PG)
Material:
Revisão de prontuário e documentação fotográfica
Resultado:
F.S.,masculino, 65 anos, com história prévia de HAS e nefropatia crônica. Há 1 ano
apresentava dor recorrente em fossa ilíaca esquerda e alteração do hábito intestinal,
alternando distensão e constipação intestinal com diarréia. Apresentou
emagrecimento de 20 kg no período. Simultaneamente, desenvolveu úlcera dolorosa
extensa em perna direita, sem evidência de etiologia vascular, traumática ou
neoplásica. Durante investigação foram realizados enema opaco e tomografia de
abdome, que mostraram sigmóide com divertículos e área de estenose com grande
dilatação proximal. Paciente necessitou de laparotomia exploradora devido à
obstrução intestinal. Os achados intra-operatórios confirmaram a diverticulite
complicada com estenose. Foi realizada ressecção do segmento acometido de
sigmóide e colostomia em 2 bocas. Após a cirurgia, evoluiu com recuperação
nutricional completa, remissão dos sintomas intestinais e cicatrização da lesão cutânea
em perna direita. O exame histopatológico da peça cirúrgica confirmou processo
inflamatório crônico fibrosante com componente agudo parietal peridiverticular, sem
evidências de retocolite ulcerativa (RCUI) ou doença de Crohn. O paciente teve o
trânsito intestinal reconstruído e permaneceu assintomático.
Conclusões:
O PG é uma dermatose inflamatória rara, associada a outras doenças em 50% dos
casos. A associação com DII já é conhecida e bem descrita na literatura. Poucos casos
de PG relacionados à diverticulite têm sido descritos, com remissão das lesões
cutâneas após ressecção colônica. A falha no reconhecimento da diverticulite nessas
situações pode levar ao falso diagnóstico de DII e a um tratamento prolongado e
ineficaz com imunossupressores, adiando a ressecção colônica, que, nesses casos, é
curativa.
Resumo Científico:

Sala: - Cirurgia Vascular
Data: 24/09/2010
Horário: 14:00 as 17:30
P139
CORREÇÃO DE ANEURISMA DE AORTA INFRA-RENAL COM RIM EM
FERRADURA ASSOCIADO À REIMPLANTE DE ARTÉRIA POLAR RENAL.
Leite, J.*; Carvalho, T.; Carneiro, D.; Bertaglia, F.; Atílio, M.; Azevedo, A.; Schwan, V.;
Costa, R.; Fernandes, N.; Bolanho, N.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Paciente masculino, 67 anos, Hipertenso, sem outras comorbidades ou cirurgias
prévias, encaminhado do ambulatório de Cirurgia Vascular deste serviço, com queixa
de massa abdominal pulsátil, indolor. Ao exame físico, apresentava discreto
abaulamento e massa abdominal pulsátil, associada a frêmito, em região de
mesogástrio, sinal de De Backey negativo, pulsos distais 4+/4+. Realizados US abdome
simples e Tomografia de abdome e pelve com contraste endovenoso evidenciando
presença de aneurisma de aorta abdominal infra-renal de 5,8 X 4,3 cm se estendendo
até bifurcação de Artérias Ilíacas, sem acometê-las; rim único em ferradura com saída
da artéria renal em tronco único e artéria polar renal vicariante. Realizada arteriografia
pré-operatória que evidenciou Aorta infra-renal pérvia, de calibre aumentado até
altura de sua bifurcação; tronco das renais pérvio, de calibre preservado e sem
alterações parietais; e presença de Artéria polar renal vicariante, pérvia e de calibre
aumentado. Demais artérias viscerais, bem como artérias de membros inferiores, sem
alterações. Paciente submetida a tratamento cirúrgico através de acesso abdominal
anterior. Realizada Aortotomia infra-renal após controle, e confecção de anastomose
em Aorta proximal com prótese de dacron 8 bifurcada, posicionada anteriormente ao
istmo renal. Confecção de Anastomose Aorta-ilíaca comum bilateralmente. Após
liberação do controle, foi realizado reimplante de artéria polar renal em terço inferior
da prótese á direita. Paciente evoluiu sem intercorrências e com função renal
preservada no pós-operatório. Realizada arteriografia Aorta no pós-operatório tardio
(4 anos após correção), evidenciando enxerto Aorto Bi-Ilíaco pérvio; tronco das renais

pérvio, de calibre preservado e sem alterações parietais; e artéria polar renal pérvia,
de calibre preservado e sem alterações parietais significativas.

Sala: - Cirurgia Vascular
Data: 24/09/2010
Horário: 14:00 as 17:30
P140
MALFORMAÇÕES VASCULARES DE MEMBRO SUPERIOR: RELATO DE
SEIS CASOS.
Schwan, V*.; Leite, J.; Carvalho, T.; Fontes, D.; Bertaglia, F.; Atílio, M.; Azevedo, A.;
Costa, R.; Fernandes, N.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
CASO 1: Feminino, 46a, antecedentes: hipertensão arterial sistêmica (HAS), tabagismo
e etilismo. QP: há oito dias iniciou dor em 2&#61616; e 3&#61616; quirodáctilos à E
(QDE), cianose e diminuição de temperatura. Pulsos ulnar e radial +4/4. Arteriografia
demonstrando retardo de enchimento das artérias dos 2&#61616; e 3&#61616; QDE,
retenção de contraste (blusch) em 1&#61616;, 4&#61616; e 5&#61616; QDE,
reenchimento precoce das veias da mão esquerda. MAV das artérias do arco palmar e
interdigitais. CASO 2: Feminino, 52a, antecedentes: HAS e embolização de MAV de
mão direita há 15 dias. QP: dor e cianose de mão direita há dois anos. Pulso radial +4/4
e ulnar +2/4. Lesões tróficas em 3&#61616; e 4&#61616; QDD. Arteriografia com
artérias braquial e radial de calibre aumentado, arco palmar contrastado somente pela
art. radial, MAV em região metacarpiana e 3&#61616; e 4&#61616; QDD, onde se
observa fístula arteriovenosa (FAV) de alto fluxo. CASO 3: Feminina, 43a,
antecedentes: HAS. QP: tumoração pulsátil em 4&#61616; e 5&#61616; QDD com
aumento de volume nos últimos seis meses. Pulsos +4/4. Arteriografia com porção
distal de artérias radial e ulnar apresentando entortilhamento com ectasia em
múltiplos segmentos, retenção de contraste, identificação de vários nidus e
opacificação precoce do sistema venoso caracterizando presença de comunicação A-V
sugestivo de doença microfistular. CASO 4: Feminina, 13a, antecedentes: nega
comorbidades. QP: dilatações venosas em antebraço direito há cinco anos, sem
queixas álgicas, com prejuízo estético. Ao exame, pulsos radial e ulnar 4+/4 sem
frêmito palpável, e sem lesões tróficas. Arteriografia: artérias de aspecto habitual.

Venografia: ramos de veia basílica e cefálica formando lagos venosos com retenção de
contraste e presença de veias de drenagem para sistema venoso superficial. CASO 5:
Feminina, 39a, antecedentes:nega comorbidades. QP:dilatação venosa em dorso da
mão direita, associado a dor local. Nega trauma, cirurgia prévia ou punção venosa
local. Ao exame físico, pulsos radial e ulnar 4+/4 sem frêmitos e sem lesões tróficas.
Venografia de MSD realizada por punção direta da malformação venosa com técnica
de duplo garrote, com presença de lago venoso e retenção de contraste com
drenagem venosa tardia para sistema venoso superficial de antebraço. Arteriografia de
aspecto habitual.CASO 6: Feminina, 43 a, antecedentes: nega comorbidades. QP:
dilatação venosa em 3° QRD à D há 2 anos, com crescimento progressivo e indolor.
Pulsos 4+/4+ radial e ulnar. Venografia de MSD realizada por punção direta da
malformação venosa com presença de lago venoso próximo á articulação
interfalangiana média e retenção de contraste, com drenagem venosa para veias
superficiais mão. Arteriografia de aspecto habitual

Sala: - Coloproctologia
Data: 24/09/2010
Horário: 14:00 as 17:30
P141
GIST RETAL : TERAPIA NEOADJUVANTE COM MESILATO DE IMATINIBE
PARA PRESERVAÇÃO DO ANUS
Bombonatti,M.H.;Moniz,D.;Massuia,P.S.*;Ferro,M.C.;Rocha,F.A.P.;Paccos,J.L.;
Gonçalves,E.P.;Teshirogi,E.Y.
Objetivo:
Relatar um caso de terapia neoadjuvante efetiva com mesilato de imatinibe em tumor
estromal gastrintestinal localizado no reto baixo , permitindo desta forma , uma
ressecção cirúrgica radical e preservação do anus.
Material:
Descreve-se um paciente do sexo masculino de 67 anos.SINTOMAS:dor à evacuação e
sangramento retal há 7 dias. TOQUE RETAL: tumoração na ampola retal a 5cm da
borda anal.COLONOSCOPIA:tumoração submucosa e ulcerada na parede anterior do
reto a 5cm da borda anal.TOMOGRAFIA PELVICA:formação expansiva de
6,5x6,5x6,0cm na parede anterolateral esquerda e sem plano de clivagem com a
próstata. HISTOPATOLOGICO:neoplasia maligna com áreas epitelióides e áreas
fusocelulares PAINEL IMUNO-HISTOQUIMICO:expressão de CD117 positivo,CD34
positivo,Ki67positivo 20%.Desmina negativo,ProteinaS100 negativo.
Resultado:
Instituída a NEOADJUVANCIA com imatinibe por 9 meses.A dor anal e sangramento
cessaram.No 4º mês de tratamento,o controle tomográfico mostrava redução acima
de 75% da massa e a colonoscopia,uma ulceração em cuja biopsia não havia neoplasia
residual.No 6º mês,com redução da ulcera,o anatomo-patologico permanecia sem
atividade tumoral.No 9º mês,decidiu-se por retossigmoidectomia e anastomose
termino-terminal,utilizando-se a técnica de duplo grampeamento.ANATOMOPATOLOGICO:pregueamento de mucosa,sem ulceração,congestão da submucosa e
ausência de neoplasia residual-R0.Optou-se por ADJUVANCIA com imatinibe.Com 6
meses de seguimento,evolui sem sinal de recidiva.
Conclusões:
Tumores estromais gastrintestinais envolvendo reto são incomuns.Conforme relatos,a
eficácia da terapia neoadjuvante com imatinibe tem tornado factível a cirurgia com
preservação de anus.Os sinais e sintomas de redução tumoral com o inicio do
tratamento são evidentes clinicamente e na imagem tomográfica.Interessante neste
relato,é a remissão completa do tumor visto no histopatologico.Apesar de instituída a
adjuvancia neste caso,os dados literários que sustentem esta conduta sãos escassos.

Resumo Científico:

Sala: - Coloproctologia
Data: 24/09/2010
Horário: 14:00 as 17:30
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APRESENTAÇÃO ANÔMALA DE ADENOCARCINOMA DE CÓLON
DIREITO
Generoso,NC ( Em memória ); Vieira,HNC;Vieira,DC;Oliveira, PA*; Blunck,
PM;Toledo,MVR;Figueiredo,JF; Magalhaes, MM.
Objetivo:
Enfatizar a gama de apresentação clínica dos tumores da metade direita do cólon,
neste relato de caso como síndrome de obstrução pilórica.

Material:
Relato de caso de paciente A.M.G. , feminina, 51 anos, branca, iniciou quadro de
inapetência e dor em região epigástrica que aparecia uma hora após as refeições.
Evoluiu em um mês com perda ponderal, náuseas, vômitos e um episódio hemorrágico
tipo melena . Paciente apresentava ao exame fisico massa móvel em hipocondrio
direito,com limites regulares, que aparecia episódicamente ao exame físico do
abdomen em dias alternados.
Resultado:
Realizada propedêutica de imagem : EDA 23/03/2010. Cicatriz antiga de úlcera bulbar
(S2 Sakita). Pseudo-estenose da segunda porção duodenal a esclarecer ( Compressão
extrínseca? Tumor de arco duodenal? Tumor depapila?). Tomografia computadorizada
de abdomen 25/03/2010 demonstrando espessamento parietal em topografia de ceco,
ileoterminal. Hidroureteronefrose renal direita e massa em topografia de quadrante
superior direito com invasao de parede duodenal. REED 13/04/2010 evidenciando
estreitamento anular segmentar na segunda porção do arco duodenal, dificultando o
trânsito e condicionando a estase à montante inclusive com nível hidroaéreo ao nível
do bulbo duodenal (obstrução duodenal secundária a lesão estenosante na segunda
porção do duodeno em região periampular). Indicada laporotomia exploradora devido
a piora clinica da paciente decorrente da obstrução pilórica, evidenciando durante ato
operatório tumor de cólon direito, com invasão renal direita e em íntima relação com
duodeno, invadindo e realizando compressão do orgão. Conduta cirúrgica :
Hemicolectomia direita mais nefrectomia total direita, com anostomose ileocólica
término terminal. Paciente obteve boa evolução pós-operatória, sem intercorrências.
Conclusões:
O câncer de cólon direito apresenta uma diversidade de sintomas que varia de acordo

com a topografia anatômica. Seu diagnóstico continua sendo um desafio e deve estar
entre os diagnósticos diferenciais dos pacientes com síndrome de obstrução pilórica.
Resumo Científico:

Sala: - Fígado e Vias Biliares
Data: 24/09/2010
Horário: 14:00 as 17:30
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BOUVERET: UM CASO RARO DE ÍLEO BILIAR
Silva, TA.*; Paulo, D.A.; Beserra C.F.; Teixeira C.S.; Rezende, D.T.; Sakamoto, C.A.;
Akiba, R.T.; Kim, S.B.; Del Grande, J.C.; Lopes Filho, G. J.;
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
INTRODUÇÃO: Íleo biliar é uma complicação rara da colelitíase caracterizada por uma
obstrução intestinal devido à impactação de um cálculo de origem biliar no tubo
digestivo através de uma comunicação anormal com a vesícula biliar. A síndrome de
Bouveret é uma variante rara do íleo biliar e ocorre quando há obstrução no bulbo
duodenal pelo cálculo que penetrou no trato digestivo através de uma fístula
biliogástrica ou bilioduodenal alta. A média de idade de aparecimento é em torno de
70 anos de idade. As manifestações clínicas são típicas de abdome agudo obstrutivo. O
tratamento baseia-se na extração do cálculo por endoscopia digestiva alta ou por
intervenção cirúrgica. OBJETIVO: reportar um caso de Síndrome de Bouveret tratado
cirurgicamente e destacar os principais pontos desta rara doença. CASO CLÍNICO:
paciente LB, 83 anos, masculino, procurou atendimento médico com dor abdominal
acompanhada de náuseas e vômitos há 3 semanas. Portador de hipertensão arterial
sistêmica e insuficiência cardíaca congestiva. Ao exame físico apresentava-se em bom
estado geral e com discreta icterícia. O abdome encontrava-se plano, flácido, doloroso
à palpação em região epigástrica com ruídos hidroaéreos diminuídos. Exames
laboratoriais mostravam aumento das bilirrubinas (Total:7,20mg/dL;
Direta:3,50mg/dL; Indireta:3,70mg/dL), das transaminases (TGO:162U/L e
TGP:195U/L), e de gama glutamil transferase (394U/L). A endoscopia digestiva alta
revelou cálculo biliar impactado no bulbo duodenal. Optou-se por laparotomia
exploradora mediana seguida de gastrotomia com retirada de cálculo de
aproximadamente 4 cm. A vesícula biliar e o duodeno não foram abordados.
RESULTADO: O paciente evoluiu com melhora do quadro, recebendo alta sem

sintomas no 5º dia de pós-operatório e com exames laboratoriais normais.
CONCLUSÃO: O conhecimento prévio deste quadro é de gran¬de importância,
principalmente em atendimentos de urgência e emergência. O tratamento é
eminentemente cirúrgico.

Sala: - Fígado e Vias Biliares
Data: 24/09/2010
Horário: 14:00 as 17:30
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COLECISTITE AGUDA E NEOPLASIA DE VESÍCULA: DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL
SOUSA, F.M.O.*; BASSI, D.G.; ALVES, C.D.C.; PAES, L.R.C.; ALVES JÚNIOR, G.P.; SILVA,
F.P.A.; PAULA, R.P.; SALLES, V.J.A.; CESAR, M.A.P.; KRUMENAUER, M.Z.
Objetivo:
Espessamento difuso ou focal da parede vesicular é achado comum, que pode ser
resultado de condições patológicas como carcinoma vesicular, colecistite aguda ou
crônica e adenomiomatose.
Objetivo: Relatar caso de colecistite aguda que exames de imagem mostravam tumor
de vesícula e caso de neoplasia de vesícula que diagnóstico inicial foi colecistite
crônica.

Material:
1º caso: EFS, 59 a, feminina (F), dor abdominal há 4 meses em epigastro, irradiação
para HD com náuseas e vômitos. Perda ponderal de 8 Kg. USG evidenciou processo
expansivo em toda vesícula biliar, não móvel e sem sombra acústica. TC de abdome
vesícula de paredes espessadas e irregulares, diagnóstico de neoplasia. Cirurgia
proposta: hepatectomia segmentar 4 e 5 e esvaziamento ganglionar cadeias
hepatoduodenal (12) e retropancreática (13). 2º caso: CMS, 42 a, F, dor em epigastro e
HD, com náuseas e vômitos há 3 semanas. USG vesícula parede espessada,
edemaciada e imagens hiperecogênicas com sombra acústica, sugestiva de colecistite
aguda.
Resultado:
Primeiro caso: Incisão transversa em HD e parte do HE de 15 cm aproximadamente e
encontrado múltiplas aderências do fígado com a parede abdominal, firme bloqueio do
omento e do cólon transverso à vesícula. Vesícula biliar escleroatrófica, com paredes
espessadas e sem cálculos no seu interior, com fístula para a primeira porção duodenal
(0,5 cm). Realizada colecistectomia e rafia da fístula. Paciente evoluiu bem, sem
intercorrências, com alta no segundo PO. Exame anátomo-patológico: colecistite
crônica. Segundo caso: Submetida à colecistectomia, encontrada vesícula com parede
espessada, desprovida de mucosa e cálculo de 0,5 cm impactado no infundíbulo.
Paciente evoluiu bem, sem intercorrências. Exame de anátomo-patológico:
adenocarcinoma invasivo bem diferenciado. Em programação de hepatectomia

segmentar 4 e 5 com esvaziamento ganglionar das cadeias hepatoduodenal (12) e
retropancreática (13).
Conclusões:
A colecistite crônica pode mascarar um quadro de neoplasia de vesícula, assim como o
contrário pode acontecer.
Resumo Científico:

Sala: - Trauma
Data: 25/09/2010
Horário: 08:00as12:00
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PANCREATECTOMIA DISTAL COM PRESERVAÇÃO ESPLÊNICA NO
TRAUMA ABDOMINAL FECHADO COM LESÃO PANCREÁTICA ISOLADA:
RELATO DE CASO
Orsetti,AG*.; Fonseca,AZ.; Kraide,HD.; Ribeiro,MAF.; Contrucci,O.; Pompeu,A.; Arsie,H.;
Kodama,M.; Nunes,FF.; Elias,NC.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
LHG,18 anos, masculino, vitima de trauma abdominal fechado há 24 horas. Referia
acidente de motocicleta há 1 dia não procurando serviço médico no dia do acidente.
Evolui com importante dor e distensão abdominal, associado a vômitos e parada de
eliminação de gases e fezes. Chegou hemodinamicamente estável, normotenso e
discretamente taquicárdico; seu abdome estava com defesa voluntária, com dor a
palpação difusa e sinais de irritação peritoneal. Foi então solicitado uma tomografia
computadorizada de abdome e pelve, que diagnosticou uma fratura isolada de
pâncreas com lesão de ducto pancreático principal. Pelo quadro apresentado
associado ao resultado do exame de imagem, o paciente foi submetido a laparotomia
exploradora . Na cirurgia, evidenciou-se trauma pancreático grau III, sem nenhuma
outra lesão de víscera oca e parenquimatosa. Optado pela pancreatectomia corpocaudal com preservação do baço. O doente recebeu alta hospitalar no 5o dia pós
operatório, não apresentando nenhum tipo de complicação.

Sala: - Neoplasias Malignas
Data: 25/09/2010
Horário: 08:00as12:00
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ANGIOMIXOMA AGRESSIVO: RELATO DE CASO
Alves Neto, F. E.*; Lessa, B. L.; Oliveira Neto, A. A.; Pereira, T. J.; Almeida, F.; Dallagnol,
D.P.; Gibim, M. C.; Moraes, M.O; Pinho, A.S; Franco, H. L. M.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
O angiomixoma agressivo (AA) é um raro tumor mesenquimal, localmente agressivo.
Frequente na região pélvica ou perineal, no sexo feminino e na quarta década de vida.
O diagnóstico é histológico, habitualmente após ressecção cirúrgica, tendo em vista, a
raridade e ausência de uma evolução típica da patologia. Relato de caso: MMC,
feminino, 49 anos, parda, do lar, com historia de aumento do volume abdominal há
um ano, sem queixas urinárias ou proctológicas. Ao exame físico apresentava-se em
regular estado geral, hipocorada, desnutrida leve; abdome globoso, flácido, indolor à
palpação difusa, massa palpável de contornos regulares em mesogastro.
Ultrassonografia abdominal evidenciou tumoração mista intra-abdominal; tomografia
abdominal, massa expansiva ocupando toda cavidade abdominal, sem planos de
clivagem com ureter esquerdo; colonoscopia sem alterações. Submetida a laparotomia
exploradora evidenciando tumoração de 23,0 x 19,5 x 16,0 cm, em corpo uterino,
aderido ao terço distal do ureter esquerdo. Realizado então, pan-histerectomia, com
exérese de toda a tumoração e reimplante ureteral esquerdo. Anátomopatológico
revelou angiomixoma agressivo com margens de ressecção cirúrgica livres de
neoplasia. Paciente apresentou boa recuperação, evoluindo com fístula urinária,
resolvida no décimo-oitavo pós-peratório, em acompanhamento ambulatorial desde
então. Conclusão: Apesar da raridade do angiomixoma agressivo, é um diagnóstico
diferencial relevante nos casos de massa em região pelve-perineal e inguinal. A
ressecção cirúrgica com margens livres é o tratamento de escolha. No entanto, o
caráter infiltrativo do AA, impossibilita a ressecção completa na maioria dos casos e

gera altos índices de recidiva. Dessa forma, torna-se necessário o acompanhamento
prolongado desses pacientes.

Sala: - Coloproctologia
Data: 25/09/2010
Horário: 08:00as12:00
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SITUS INVERSUS DE EMERGÊNCIA
PAULO ROMEO COITINHO ABRAHAO
Objetivo:
Demonstrar a importância do diagnóstico correto de dor abdominal aguda anormal em
pacientes com situs inversus totalis.
Material:
realato de três casos de pacientes que tiveram apendicite aguda esquerda associada a
situs invesus totalis com dextrocardia.
Resultado:
o situs inversus é uma anomalia anatômica rara com incidência estimada de 1:20.000
casos na população em geral. È uma herança autossômica recessiva. O situs inversus
visceral pode ocorrer com ou sem dextrocardia.
A má rotação intestinal é uma anomalia congênita. Refere-se a qualquer rotação ou de
não rotação incompleta do intestino primitivo. Ocorre um laço em torno do eixo da
artéria mesentérica superior durante o desenvolvimento fetal.
Conclusões:
Todo o paciente com dor abdominal aguda anormal e ou peritonite, deve ser
investigado com exames de imagens para diagnóstico e tratamento adequado.
Resumo Científico:

Sala: - Trauma
Data: 25/09/2010
Horário: 08:00as12:00
P148
ESPLENECTOMIA PARCIAL NO TRAUMA: RELATO DE CASO
Cruvinel Neto,J.*; Lapeiz,F.A.; Souza Filho,A.F.; Silva Filho,R.O.; Peciotto,A.
Objetivo:
O baço, estatisticamente, é o órgão mais comumente lesado nos casos de trauma
abdominal fechado e muito freqüente acometido nos casos de ferimentos
penetrantes.

Material:
Neste caso relatamos um paciente com trauma abdominal fechado submetido a
esplenectomia parcial.

Resultado:
F.C.S, sexo masculino, 14 anos, vítima de queda de bicicleta com dor abdominal
intensa e instabilidade hemodinâmica. Diante do quadro foi submetido ao FAST na sala
de emergência com presença de líquido livre na cavidade abdominal e prontamente
indicado laparotomia exploradora.Ao inventário da cavidade, apresentava moderada
quantidade de sangue e presença de lesão transfixante em polo inferior do baço.
Sendo, então, optado por realizar esplenectomia parcial com exérese do pólo inferior
do baço.

Conclusões:
A esplenectomia parcial, quando criteriosamente indicada, é muito benéfica devido ao
fato de preservar características imunológicas do baço.

Resumo Científico:

Sala: - Trauma
Data: 25/09/2010
Horário: 08:00as12:00
P149
LESÃO TRAUMÁTICA DAS VIAS BILIARES: REVISÃO DA LITERATURA
MARCELO AUGUSTO FONTANELLE RIBEIRO JUNIOR; HÉRICO ARSIE NETO; ANDREA
PECCI; MAYARA DELA COSTA ALTOMARI; FABÍOLLA SIH MORYIA;ROBERTO RABELLO
FILHO;EDMUR MOURA SALES NETO; RAFAEL ALBERTINI REIS; MARJOR
Objetivo:
O objetivo do trabalho é realizar revisão da literatura, demonstrando métodos
diagnósticos precoces e condutas no trauma de vias biliares.
Material:
A metodologia utilizada neste estudo será de uma pesquisa bibliográfica realizada nos
bancos de dados MEDLINE, LILACS, SCIELO e PUBMED.

Resultado:
Lesões de ductos biliares após trauma abdominal fechado não são comumente
documentadas, e o local exato do vazamento biliar é dificilmente demonstrado por
exames não invasivos, como USG e TC, que são exames rotineiramente utilizados.1
No trabalho de Mittal e col., é sugerido que pacientes com trauma abdominal fechado
e alta suspeita de vazamento de bile podem ser avaliados com cintilografia
hepatobiliar (HBS), exame este que pode detectar potencialmente maior número de
lesões biliares, além de não ser invasivo.10
Em seu estudo, foram analisados 35 pacientes, onde foi realizada a HBS com Tecnécio
99 e imagens dinâmicas seqüenciais onde foram adquiridas por 45 a 60 minutos,
seguidas de imagens seriadas estáticas até 24 horas.
No estudo foi concluído que a cintilografia hepatobiliar facilita o diagnóstico rápido e
preciso de extravazamento de bile em pacientes com trauma abdominal fechado,
diminuindo a necessidade de procedimentos invasivos de drenagem ao longo do
tempo, e ocasionando menor tempo de internação hospitalar.
No caso descrito por Baiocchi e col., uma lesão do ducto colédoco passou
desapercebida na TC realizada, além de um diagnóstico falso positivo de trombose da
artéria renal direita, e o não esclarecimento de uma trombose da a. hepática e da v.
esplênica. Isto está de acordo com a literatura, que demonstra que o resultado de
lesões observadas na TC é significativamente menor quando comparadas os resultados
encontrados na laparotomia exploradora.11

Na lesão de ducto colédoco foi preferível uma abordagem com anastomose hepáticoduodenal ao invés de anastomose término-terminal, pois permite uma ressecção
ampla do colédoco lesionado, e anastomose com um tecido saudável e sem tensão.
A exploração cirúrgica pode ser completada com colangiografia, USG Doppler e
endoscopia intra operatória, especialmente nos casos em que os exames de imagem
pré operatórios não foram claramente elucidativos.12
Kelly and col. relatou um caso, onde foi sugerido que a colangioressonância é a
investigação de escolha no trauma abdominal fechado com injúria das vias biliares.13
Já no caso relatado por Starling e col., por se tratar de trauma abdominal penetrante, o
diagnóstico de lesão de via biliar foi feito no intra-operatório, observando-se secção
total do colédoco intrapancreático, além de lesão do ducto pancreático principal, lesão
única da segunda porção duodenal e lesão transfixante de antro gástrico e cabeça do
pâncreas. A conduta adotada foi secção da cabeça do pâncreas na altura da lesão com
sutura do coto proximal e confecção de pancreatojejunostomia términoterminal em Y
de Roux.
No estudo realizado por Zanut e col., de 5.069 pacientes com trauma abdominal
atendidos no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, no período entre
1986 e 1991, apenas 14 pacientes (0,28%) apresentavam lesão de via biliar extra
hepática. Em todos os casos, o diagnóstico de tal lesão foi feito durante a intervenção
cirúrgica.
Em relação à abordagem, foi realizado tratamento cirúrgico simples em 8 pacientes,
incluindo sutura apenas, sutura com coledocostomia, apenas coledocostomia, e por
fim colecistéctomia. Os 6 pacientes restantes foram abordados com cirurgias mais
complexas como gastroduodenopancreatectomia, hepático-jejunostomia em Y de
Roux ou colédoco-jejunostomia em Y de Roux. Houve 3 óbitos (21,4%), sendo todos
decorrentes de complicações não relacionadas com a lesão da árvore biliar.

Conclusões:
Aproximadamente 80% dos casos de TAF com injúria das vias biliares estão sujeitos ao
tratamento conservador, mesmo havendo complicações como hemorragia e biliomas
que requerem intervenção posterior em 25% casos.
Quanto ao diagnóstico precoce, só é válido se o paciente estiver estável, quando
poderemos usufruir de exams mais elaborados e não muito utilizados na emergência
como a Colangiorressonância, Cintilografia Biliar e CPRE. O diagnóstico é estabelecido,
na maioria das vezes, através da LE quando o paciente for submetido à cirurgia por
outra indicação. Seu diagnóstico precoce no trauma abdominal fechado constitui um

desafio, sendo que na grande maioria dos casos a lesão da via biliar só é observada no
intra operatório.

Resumo Científico:
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FERIMENTOS DESCOLANTES DE MEMBROS INFERIORES: CONDUTA
TERAPÊUTICA INICIAL
Carlos Andres Hebbia Lobo, Alexandre Jin Bok Audi Chang,Daniel Petkevicius
Luz,Patricia Yuko Hiraki,Dimas Andre Milcheski,Paulo Tuma Júnior,Marcos Castro
Ferreira
Objetivo:
O objetivo do presente estudo é avaliar e descrever a conduta na fase aguda dos casos
de ferimentos descolantes de membros inferiores em pacientes atendidos no
HCFMUSP, segundo o protocolo de atendimento utilizado em nosso serviço.
Material:
Foram avaliados pacientes com ferimentos descolantes de membros inferiores
atendidos no Hospital das Clinicas da Universidade de São Paulo, segundo o protocolo
adotado pela Disciplina de Cirurgia Plástica e Queimaduras do HCFMUSP. O protocolo
baseia-se na avaliação clinica inicial dos pacientes, estraficando-os inicialmente quanto
a estabilidade hemodinâmica e depois quanto à algumas variáveis. As variáveis
avaliadas foram os dados epidemiológicos, sexo, idade, etiologia do trauma, traumas
associados, área de ferida, o tratamento inicial adotado, a evolução e as complicações.
Resultado:
Os pacientes instáveis hemodinamicamente foram submetidos a ressecção da pele
avulsionada, que foi emagrecida e armazenada em banco de tecidos para posterior
enxertia, e curativo à vácuo. Após atingida a estabilidade hemodinâmica, realizou se
nova intervenção cirúrgica para enxertia em malha 3/1 da pele armazenada. Nos
pacientes estáveis hemodinamicamente, foi avaliada a viabilidade dos retalhos de
acordo com parâmetros clínicos, como qualidade da pele avulsionada, extensão do
descolamento, orientação retrógrada ou anterógrada da base do pedículo do retalho,
padrão do sangramento das bordas e estado do plexo venoso subcutâneo. Nos casos
em que retalho foi julgado inviável, foi realizada ressecção do mesmo, desbridamento
dos tecidos desvitalizados, emagrecimento e enxertia em malha com curativo a vácuo.
Nos casos em que o segmento descolado foi considerado viável foi realizado
desbridamento, reposicionamento e sutura do retalho.
Conclusões:
Acredita-se ser importante a racionalização e a normatização no atendimento dos
pacientes com avulsões parciais dos membros inferiores a fim de se obter maior êxito
em seu tratamento. O protocolo de tratamento aqui exposto pode auxiliar nesse
sentido.

Resumo Científico:

Sala: - Plástica
Data: 25/09/2010
Horário: 08:00as12:00
P151
RELATO DE CASO E REVISÃO DA LITERATURA: DUAS CRIANÇAS COM
FASCIÍTE NECROTIZANTE DE FACE E PESCOÇO TRATADAS COM
CURATIVO A VÁCUO.
Alexandre Jin Bok Audi Chang,Nuberto Teixeira Neto,Fabio Kamamoto,Marcus Castro
Ferreira
Objetivo:
O objetivo deste estudo é descrever o relato de dois casos pediátricos de fasciíte
necrotizante grave, em face e pescoço, com instabilidade hemodinâmica inclusive com
parada cárdio-respiratória de 2 crianças nas quais, além do tratamento padrão, foi
utilizado o curativo com pressão negativa com excelente resultado final.
Material:
Este estudo foi realizado através da revisão dos prontuários dos dois pacientes
atendidos no Hospital Universitário da Universidade de São Paulo, como base de dados
para o relato dos casos. A revisão da literatura foi efetuada através da utilização dos
descritores "Necrotizing Fasciitis", Review, Debridment, Early Diagnosis,
pesquisados no site PubMed(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/), incluindo assim
os artigos pertinentes ao tema.
Resultado:
As duas crianças receberam alta em bom estado geral sem sequelas.
Conclusões:
Concluímos que o tratamento com curativo a vácuo pode ser implementado para
fasciítes necrotizantes de face, pescoço e tórax, pré e pós o desbridamento do leito e
também pós enxertia, assim como descrito em outros estudos, com benefícios em
pacientes com Fournier e fasciítes necrotizantes.
Resumo Científico:
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SARCOMA PLEOMÓRFICO DE BAÇO RELATO DE CASO
Silvino, J.R.C.; Alonso, P.A.; Guimarães, L.M.M.V.; Paulillo, D.L.; Ayoub, J.A.S.;
Chammas, D.Z.; Rodrigues, T.O.; Bolognani, C.E.D.; Franceschelli, F.;
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Paciente de 24 anos, feminino, estudante, procedente de São Paulo/SP, história prévia
de Cisto de Baço em acompanhamento por quatro anos em outro serviço. Queixava-se
de dor abdominal difusa, principalmente em HE e lombar E, súbita, c/ massa
abdominal palpável em HE e flanco E. Realizou TC de Abdome e Pelve com achado de
Baço de dimenções aumentadas, c/ formações císticas, algumas multiloculadas,
adjacentes, uma delas de paredes espessadas e com calcificações parietais medindo
9,7cm e outra multiloculada medindo 11,2 cm, além de lesões focais hepáticas,
hipoatenuantes, que se tornam praticamente isoatenuantes na fase de equilibrio e
pequena quantidade de líquido livre na pelve. Foi encaminhado à Laparoscopia que
evidenciou pequena a moderada quantidade de sangue na cavidade abdominal e
presença de cistos esplênicos. Realizado aspiração, lavagem da cavidade e biópsia
(achado inespecífico). Programado Laparotomia com Esplenectomia Total e biopsia de
outras lesões.
Anatomo-Patológico: Neoplasia Maligna de Células Fusiforme e Epitelióides de Alto
Grau invadindo o Parênquima Hepático.
ImunoHistoquímica c/ painel positivo para Vimetina, Hep Par-1, CK 7 (Citoqueratina),
CD 10, CD 15, Calretinina, AML (Actina de Músculo Liso) 1A4, AE1+AE3, compatível
com o diagnóstico de Neoplasia Maligna Pleomórfica de Alto Grau Primário de Baço,
infiltrando o Fígado, de origem Mesenquimal. Diagnóstico de Sarcoma Pleomórfico
Grau 3 Histológico. A paciente foi encaminhado a Oncologia para complementação
terapêutica.

Sarcomas de parte moles são tumores raros, constituindo menos de 1% de todos os
tumores sólidos dos adultos, não tem predileção por sexo ou raça e podem aparecer
em qualquer parte do corpo, são mais comuns em extremidades, principalmente em
membros inferiores. Tratamento consiste em ressecção cirúrgica da lesão, porém a
recidiva local gira em torno de 30 a 80%, as metástases a distancia são raras e a
terapêutica quimioterápica é controversa. Apresenta um péssimo prognóstico.
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CISTOADENOCARCINOMA DO APÊNDICE SIMULANDO APENDICITE EM
GESTANTE
Fernandes, T.; Leite, J.; Barros, M.*; Colleoni, R., Artigiani Neto, R.; Torres, V.; Elito Jr,
J.; Saad, S.; Scalabrini, M.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Paciente de 33 anos, gestante de 22semanas, com queixa dor em região hipogástrica
há 1 dia com localização em fossa ilíaca direita (FID) há poucas horas, sem outros
sintomas. No exame abdominal, apresentava dor a palpação e descompressão brusca
positiva em FID. Feita hipótese de apendicite aguda, foi realizada ultrassonografia do
apêndice cecal, o qual não foi visualizado.
Pelo quadro clínico, foi indicado o tratamento cirúrgico, sendo identificado o apêndice
cecal aumentado porém sem sinais inflamatórios, com moderada quantidade de muco
ao redor. Realizada apendicectomia, com envio da peça para avaliação anátomopatológica, que identificou à microscopia um cistadenocarcinoma mucinoso (MCA) de
baixo grau. Paciente evoluiu sem intercorrência até a alta hospitalar, mas não deu
continuidade ao acompanhamento pós-cirurgico ambulatorial recomendado.
As neoplasias do apêndice cecal são raras, representando menos que 0,5% de todas as
doenças malignas do trato gastro-intestinal. Quando sintomáticas, podem cursar com
distensão abdominal, massa palpável ou, mais comumente, com dor local,
apresentando-se clinicamente como uma apendicite aguda. Apresentação
assintomática, no entanto, é frequente, somente levantando hipótese diagnóstica
após achado intra-operatório ou em análise anatomo-patológica posterior. O MCA,
tumor relatado no caso, corresponde a 8 a 20% das neoplasias malignas apendiculares.

Somadas às dificuldades diagnósticas das neoplasias apendiculares por si só, a
gestação é uma condição que contribui com a identificação tardia de enfermidades do
apêndice cecal, incluindo tumores.
A apendicite aguda é a causa mais comum de abdômen agudo na gestação e, além da
dificuldade diagnóstica no período, a hesitação na tomada de conduta cirúrgica em
gestantes eleva a morbidade da doença.
A raridade dessa associação foi confirmada na revisão da literatura.
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ABSCESSO DE PAREDE ABDOMINAL - UM CASO DE PIOMIOSITE
TROPICAL
Chammas, D.Z.; Souza, A.M.R.; Freitas, E.P.; Guazzelli, U.F.; Lima, G.C.C.; Reis, A.X.;
Scott, W.N.; Funari, R.M.R.; Silvino, J.R.C.; Rodrigues, T.O.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
A piomiosite tropical (PT) é uma infecção primária e subaguda da musculatura
esquelética de provável origem hematogênica cujo principal agente envolvido é o
Staphylococcus aureus. Existem 3 estágios diferentes da doença: infecção muscular
difusa, abscesso e sepse. Sintomas são inespecíficos.
Paciente de 50 anos veio ao ambulatório de Cirurgia Plástica do CHEV c/ queixa de dor
em parede abdominal em baixo ventre há 2 meses, de baixa intensidade, progressiva e
associada à hiperemia, calor, edema e massa em hipogastrio. USG de abdome,
realizada em outro serviço, c/ diagnóstico de coleção em parede abdominal. Já havia
realizado tentativa de drenagem ambulatorial da coleção, sem sucesso. Na última
semana, ocorreram picos febris (38 - 38,2ºC). Devido à piora dos sintomas, decidiu-se
pela internação p/ investigação diagnóstica e tratamento.
No 1º dia de internação, o exame físico demonstrou: febre (38ºC), massa em região
hipogástrica, associada a dor à palpação, rubor, calor e edema local. O hemograma
mostrou leucocitose (16.000) c/ desvio à esquerda (2% bastonetes e 80%
segmentados). A TC de abdome: presença de coleção na parede abdominal (500mL)
com gás no interior, sugestivo de coleção infectada. As hemoculturas (4 amostras)
foram negativas e o swab da secreção de parede abdominal (obtido durante a
drenagem cirúrgica) foi positivo para Staphylococcus aureus. Além da drenagem
cirúrgica do abscesso, localizado na musculatura da parede abdominal, associou-se
ATB c/ Oxacilina (2g, EV, 04/04h). Houve melhora importante do quadro clínico e a

paciente recebeu alta com ATB para finalizar o tratamento em casa (Ciprofloxacina,
500mg, 12/12h).
Piomiosite tropical é uma doença rara, 2ª/3ª décadas de vida e s/ fatores
predisponentes. Em 50% das vezes, apresenta patologia associada, como DM, HIV ou
doenças hematológicas. Esta paciente, apesar de não apresentar fatores
predisponentes, teve a evolução típica da doença, com um quadro clínico inicial
inespecífico e evolução favorável.
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METÁSTASE DE MELANOMA PARA FOSSA POPLÍTEA
Massuia,P.D.S; Teshirogi,E; Barbo,M.L.P.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Há uma variedade de fatores prognósticos relacionados com a sobrevida dos pacientes
com diagnóstico de melanoma. A presença de linfonodos regionais ou à distância e o
encontro de metástase em trânsito nestes pacientes está relacionado com mau
prognóstico. A maioria dos linfonodos sentinela estão localizados nas regiões cervical,
axilar e inguinal.Linfonodos encontrados na região poplítea são relativamente raros.
MSS, 53 anos , branca, natural de são Paulo e procedente de Sorocaba foi
encaminhada ao Ambulatório de Oncologia do Hospital Regional de Sorocaba em 2005
devido lesão suspeita em região de calcâneo e perna esquerda,visualizado durante
uma Campanha de Prevenção ao câncer de pele. A paciente realizou cirurgia de
exérese da lesão em região de calcâneo e perna e pesquisa de linfonodo sentinela com
linfadenectomia em região inguinal. As peças enviadas ao Serviço de Patologia
confirmaram a presença de melanoma nodular ulcerado localizado no
calcâneo;metástase cutânea ( em trânsito), de melanoma nodular localizado em perna
esquerda e linfadenite dermatóptica em dois linfonodos inguinais.Após 1ano e 5
meses apresentou um linfonodo palpável em região poplítea suspeita e foi
encaminhada para nova cirurgia, que confirmou a presença de melanoma metastático
em linfonodos poplíteos esquerdo.Após 3 anos de seguimento a paciente apresentou
uma massa palpável ,cerca de 10 cm em região inguinal esquerda, sendo realizado
linfadenectomia pélvica e retroperitoneal, devido Tomografia Abdominal Total
realizada no mesmo período referir a presença de uma massa heterogênea expansiva
paravesical de diâmetros 9x5,5x5cm a esquerda. O material concluiu a presença de
metástases múltiplas de melanoma em linfonodos coalescentes da fossa obturadora;
linfadenite reacional em linfonodos da fossa obturadora, da cadeia ilíaca externa,

ilíaca comum e inguinal.A paciente iniciou esquema DTIC quimioterápico
porteriormente, mantendo o acompanhamento.
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RECONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO AURICULAR APÓS CARCINOMA
BASOCELULAR - RELATO DE CASO
Rodrigues, T.O.; Silvino, J.R.C.; Souza, A.M.R.; Freitas, E.P.; Guazzelli, U.F.;Chammas,
D.Z.; Bolognani, C.E.D.; Paulillo, D.L.; Franceschelli, F.; Noronha, R.C.N.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
O estudo relata o caso de um paciente com 70 anos, sexo masculino, que foi
submetido à ressecção de carcinoma basocelular (CBC) invasivo localizado em pavilhão
auricular esquerdo, hélix média, e reconstrução imediata do defeito utilizando-se a
técnica de Antia-Buch modificada.
Foi realizada a ressecção completa do tumor e de parte da orelha acometida, incluindo
hélix, anti-hélix e concha, com margens de segurança comprovados pelo exame
anatomo-patológico de congelação durante o ato cirúrgico.
A reconstrução do pavilhão auricular foi realizada no mesmo ato cirúrgico pela técnica
de Antia-Buch modificada, com redução da escafa. A técnica utilizada para a
reconstrução foi baseada na extensão da seqüela estética e anatômica resultante da
cirurgia, e nas evidências dos melhores resultados com as diferentes técnicas
existentes, procurando correlacionar com dados contidos na literatura cientifica.
O resultado final alcançado com a cirurgia foi satisfatório do ponto de vista estético e
funcional. A técnica cirúrgica realizada e descrita no presente estudo, segue os
princípios da técnica original descrita em 1967, tendo como resultado final compatível
com a literatura mundial.
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NEOPLASIA SINCRÔNICA DE COLON - RELATO DE CASO
Santos, CN; Constantino, MG; Bot, LHB
Objetivo:
O objetivo deste estudo é relatar um caso clínico de um paciente operado nesta
instituição por tumor sincrônico de colon.
Material:
Paciente deu entrada no departamento de gastroenterologia cirúrgica encaminhada de
outro serviço para avaliação com o quadro de dor abdominal em hipocondrio direito e
esquerdo, tipo cólica, intermitente, já com ultrassom de abdome total no qual foi
evidenciado colecistopatia calculosa. Além do quadro de dor a paciente refere um
episódio de enterorragia de moderada quantidade há 2 semanas. Realizado
colonoscopia eletiva e visibilizado ulceração de 4 centímetros (cm) há 30cm da borda
anal e tumoração polipóide de 6cm de base estreita há 40 cm da borda anal; realizado
biopsia das duas lesões.
Resultado:
O resultado da biopsia foi adenocarcinoma pouco diferenciado e adenocarcinoma
indiferenciado, respectivamente. Optado por realização da laparotomia exploradora
sendo visibilizado colelitiase a palpação e duas lesões no colon transverso e
descendente, realizado colecistectomia e colectomia direita com anastomose primária
término-terminal e linfadenectomia.O anátomo-patológico revelou que as duas lesões
eram adenocarcinomas uma moderadamente diferenciada e outra indiferenciada e
com todos os linfonodos negativos. O Paciente evolui bem na internação , sem
intercorrências. No momento encontra-se sem queixas em acompanhamento
ambulatorial e em quimioterapia em outro serviço especializado.
Conclusões:
Conclui-se que o diagnóstico de tumor sincrônico é pela colonoscopia, são raros e o
tratamento é ressecções cirúrgicas associadas com linfadenectomia e se necessário
quimioterapia adjuvante com melhora da sobrevida em longo prazo.
Resumo Científico:
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TUMOR DESMÓIDE EM REGIÃO INGUINAL: RELATO DE CASO
Santos, G.F*;Ingrund, J.C; Aoyagi, H; Salvestro, A; Cardoso, F. H; Faulin, E; Monteiro,
F.P; Paiva, O.M; Filho, J. E. A; Silva, R.S.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Introdução: Tumores desmóides são tumores raros do tecido conjuntivo caracterizados
por proliferação fibroblástica, sendo 0,03% de todas as neoplasias e 3% das neoplasias
de tecidos moles. Objetivo: Descrever um relato de caso de tumor desmoide em região
inguinal secundário à correção cirúrgica de hérnia inguinal a lichestein. Materiais e
Métodos: Analise documental com revisão bibliográfica. Relato de caso: P.D. B, 62
anos, masculino, branco, proveniente de São Paulo  SP, admitido no serviço de
emergência do HMCC, com história de nodulação inguinal à esquerda, de
aparecimento há cerca de 5 meses, inicialmente pequena e indolor, evoluindo com
aumento progressivo, sem emagrecimento ou alteração do hábito intestinal. A lesão
cresce em região onde sofreu hernioplastia inguinal à lichenstein, há 2 anos, por hérnia
inguino-escrotal encarcerada. Sem histórico familiar ou pessoal de neoplasias. Ao
exame físico apresentava massa de 15 x 10 cm, em região inguinal esquerda, sem
acometimento de planos profundos, indolor e de consistência pétrea. Ausência de
outras nodulações semelhantes no corpo. Submetido à inguinotomia exploradora
eletiva, com achado de tumor de consistência pétrea, área de fibrose em local de
prótese de marlex, sem aderência a estruturas adjacentes e localizado abaixo do
subcutâneo, com plano de clivagem. A massa foi ressecada por completo e
encaminhada a estudo anatomopatológico que evidenciou formação nodular, medindo
16,4 cm de diâmetro, pesando 435 g, com superfície externa granulosa, brancoamarelada e aos cortes, com consistência firme e aspecto fasciculado, branco, com
diagnostico de tumor desmóide. Resultados: Paciente apresentou boa evolução,
recebendo alta no 3º dia Pós-Operatório. Conclusões: Tumores desmóides sem

associação com a síndrome de Gardner são raros e representam uma minoria das
tumorações de tecidos moles,devendo ser diferenciado de outras neoplasias.

Sala: - Fígado e Vias Biliares
Data: 25/09/2010
Horário: 08:00as12:00
P159
PLASTIA DO DUTO HEPÁTICO COMUM EM SÍNDROME DE MIRIZZI
BARTOLOMUCCI, A.C.;ALVES,C.D.C.*; ALVES Jr, G.P.; SOUSA, F.M.O.; BELLO, M.E.G.
Objetivo:
A Síndrome de Mirizzi ocorre em 0,05 a 2,7 % das cirurgias de colelitíase. O diagnóstico
definitivo ocorre, freqüentemente, no ato operatório. Nas fases mais avançadas,
apresenta dificuldades cirúrgicas de identificação e resolução tanto por via
laparotômica ou videolaparoscópica. A endoscopia poderá ser utilizada como auxilio
no tratamento.
Material:
Os autores apresentam um caso de S. de Mirizzi, tipo III (classificação de Csendes), em
que foram realizadas colecistectomia e plastia de Sandblom modificada no duto
hepático comum. Analisam a evolução clínica, laboratorial e através de
ultrassonografia e colangio-ressonância magnética. E, também, discutem a indicação
de plastia frente às demais proposições.
Resultado:
Paciente, após realização da colecistectomia e plastia do duto hepático, evoluiu com
fístula biliar e febre, mantendo dreno portovac por 26 dias e iniciada antibioticoterapia
com ciprofloxacino no 16º dia de pós-operatório. Recebeu alta no 27º dia de pósoperatório e no 34º dia de pós-operatório realizou nova colangiografia que não
evidenciou alterações e foi retirado o dreno de Kehr.
Conclusões:
Os resultados do trabalho coincidem com a literatura, existindo várias técnicas
cirúrgicas, não havendo consenso sobre a melhor delas a ser utilizada. A paciente
segue em acompanhamento ambulatorial.
Resumo Científico:

Sala: - Trauma
Data: 25/09/2010
Horário: 08:00as12:00
P160
FERIMENTO POR ARMA BRANCA FIXADO ORBITAL-FARINGEANO
Bueno,W.C.*;Auth,P.A.;Barbosa,P.R.;Bueno,V.M.S.C.;Junior,B.R.
Objetivo:
Apresentar um caso pouco frequente que encontramos no serviço de emergencia.
Material:
O paciente deu entrada pelo pronto socorro com uma faca na cabeça, cuja porta de
entrada era na região orbicular direita e transfixava a orofaringe ao nivel da uvula até
amigdala esquerda.

Resultado:
Avliação hemodinamica pre operatoria
Exames pre operatórios para o planejamento da retirada do corpo extranho.
Controle pos operatório de infecção e hemodinamico.
Conclusões:
Reintegrar o paciente a sociedade, com o minimo de seguelas, causadas pelo trauma.

Resumo Científico:

Sala: - Pâncreas
Data: 25/09/2010
Horário: 08:00as12:00
P161
PANCREATOBLASTOMA EM CRIANÇA
Ilias EJ* ; Kimura M ; Okano F ; Costa GAOS ; Kassab P ; Kimura L ;Molina CI ; Molina RI;
Ilias D
Objetivo:
apresentar caso de pancreatoblastoma em criança de 11 anos, o tratamento realizado
e a revisão da literatura sobre o assunto.

Material:
: Criança de 11 anos do sexo feminino da entrada no pronto socorro vitima de trauma
abdominal com dor intensa. Apresenta-se pálida e taquicardica. Realizada tomografia
computadorizada de abdômen que evidenciou massa solida pancreática de corpo com
conteúdo heterogêneo. Foi indicada a laparotomia exploradora onde encontrou-se
grande massa em corpo de pâncreas de aproximadamente 15 cm de diâmetro com
cápsula e sinais de sangramento em seu interior. Foi realizada pancreatectomia corpocaudal e esplenectomia sem intercorrências.A paciente teve boa evolução pós
operatória tendo alta no décimo dia pós operatório.
O exame anatomopatológico da peça evidenciou tratar-se de pancreatoblastoma com
margens livres.

Resultado:
o pancreatoblastoma é um tumor raro de pâncreas. Existe na literatura mundial cerca
de 200 casos descritos em crianças e 50 em adultos.
Seu diagnostico geralmente é acidental e sua manifestação principal é a dor crônica
abdominal. Em nossa paciente a anamnese mostrava como antecedente uma dor
abdominal crônica em hipocôndrio esquerdo desde os cinco anos de idade e que
nunca havia sido investigada através de exames de imagem. O tratamento efetivo do
pancreatoblastoma é cirúrgico com margens livres. O tratamento adjuvante através de
quimioterapia ainda é discutível devido ao pequeno numero de casos da literatura.

Conclusões:
1. O pancreatoblastoma é tumor muito raro e geralmente atinge crianças.

2. o seu tratamento de eleição é a ressecção cirúrgica
3. o tratamento adjuvante ainda é incerto
4. o seu diagnostico geralmente é acidental.

Resumo Científico:

Sala: - Neoplasias Malignas
Data: 25/09/2010
Horário: 08:00as12:00
P162
CITORREDUÇÃO DE TUMOR DE OVÁRIO
Silva, R.C.B.*; Ueda, A.; Maielo, V.P.; Trevizam, L.L.B.; Nascimento, C.A.B.; Dallan,
L.R.P.; Barrozo, A.J.J.; Faro Júnior, M.P.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
INTRODUÇÃO: No ano de 2003 cerca de 14.300 mulheres evoluíram a óbito por câncer
ovariano nos Estados Unidos, tornando esse tumor a principal causa de mor¬te dentre
as neoplasias ginecológicas, sendo responsável por 4% de todos os diagnósticos e por
5% de todos os óbitos por câncer. Apesar de um bom prognóstico quando
diagnosticado em fases iniciais, apenas 15% dos casos são descobertos nesta fase. Ao
contrário de outras neoplasias, a de ovário têm demonstrado intervalos livres de
doença prolongados e melhor sobrevida média quan¬do as pacientes são submetidas à
citorredução ótima que consiste na retirada de todas as lesões maiores que 1 cm.
RELATO DE CASO: NM, 53 anos, apresentando aumento do volume abdominal
progressivo em 2008 e, após laparotomia exploradora em outro serviço, foi
diagnosticado cistoadenocarcinoma papilífero bem diferenciado de ovário,
irressecável. Realizada quimioterapia neoadjuvante com 3 ciclos de Carboplatina e
Paclitaxel e, após 9 semanas, submetida a citorredução primária. No intra-operatório,
presença de 7 litros de líquido ascítico, com tumoração de aproximadamente 15 cm
em ovário esquerdo e de 7 cm no direito, além de múltiplos implantes peritoneais,
inclusive no diafragma e omento maior. Realizadas salpingooforectomia bilateral,
histerectomia parcial com retirada da peça em monobloco, peritoniectomia
diafragmática (stripping à direita e cauterização à esquerda) e em flancos direito e
esquerdo, omentectomia e linfadenectomia retroperitoneal e pélvica. Paciente evoluiu
sem intercorrências, tendo alta no 7º pós-operatório. Encaminhada para quimioterapia
adjuvante. Discussão: A porcentagem de pacientes com câncer ovariano avançados em
que é possível fazer com sucesso a citorredução ótima para doença residual varia

ampla-mente na literatura, estando intimamente relacionada à experiência do
cirurgião. A cirurgia bem realizada associada à quimioterapia traz boa sobrevida em 5
anos e melhora da qualidade de vida.

Sala: - Neoplasias Malignas
Data: 25/09/2010
Horário: 08:00as12:00
P163
ESCAPULECTOMIA PARCIAL EM SARCOMA DE PARTES MOLES
Silva, R.C.B.*; Ueda, A.; Maielo, V.P.; Trevizam, L.L.B.; Guariento, D.C.; Nascimento,
C.A.B.; Baroozo, A.J.J.; Faro Júnior, M.P.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
INTRODUÇÃO: Os sarcomas de partes moles (SPM) são tumores malignos de tecidos
mesenquimais e conectivos, com incidência aproximada de 1% das doenças malignas,
mas que podem acometer a cintura escapular (terceiro local mais comum de tumores
ósseos e de tecidos moles). A amputação é considerada um método adequado de
tratamento para SPM que atingem as escápulas, porém é um procedimento mutilador
com grande perda funcional. A escapulectomia, por sua vez, é ótima opção à
amputação, pois proporciona uma cirurgia oncológica, sem amputação, mas com
manutenção funcional do membro. RELATO DE CASO: MDR, 65 anos, feminina, com
queixa de dor em ombro esquerdo há nove meses, de forte intensidade, sem fator de
melhora e que piora à movimentação. Ao exame físico, nota-se grande massa na
região de cintura escapular. Ao anátomo-patológico, diagnóstico de sarcoma de baixo
grau. Optou-se então pela escapulectomia parcial seguida de radioterapia, sendo
ressecado com margens de 2 cm livres confirmadas por congelação da peça.
DISCUSSÃO: A escapulectomia foi desacreditada desde 1909, ao ser relatado alta
incidência de recidiva local. Contudo, com o aprimoramento das técnicas cirúrgicas
oncólogicas e das escapulectomias, essa conduta voltou a ser aceita como alternativa.
A escapulectomia total tem péssimo resultado funcional, porém as parciais
possibilitam bons resultados funcionais e, no caso dos SPM que acometem a escapula,
podem proporcionar tratamentos com melhores resultados estéticos e funcionais ao
mesmo tempo de boa eficácia. Certa perda de movimento do ombro poderá ocorrer,
inclusive nas escapulecomias parciais, porém as funções da mão, punho e cotovelo são
preservadas. O grau histológico é importante no prognóstico. A escapulectomia é uma

técnica ainda pouco usada nos SPM, mas deve ser considerada caso existam condições
ideais

Sala: - Coloproctologia
Data: 25/09/2010
Horário: 08:00as12:00
P164
CASO ATÍPICO DE DOENÇA DE CROHN
CARVALHO,I.S; CAPOBIANCO,R.M.S ;PEREDA, G.A.L ; PORTELLA, F.A ; CONTRUCCI,O;
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Introdução:A Doença de Crohn (CD) é caracterizada por inflamação transmural crônica
do tubo digestório,acometendo preferencialmente a região ileal ou íleo-cecal e
ocasionando reação granulomatosa não-caseificante.
Objetivo:Reiterar o caráter idiopático da CD,questionando sua clínica e revendo sua
etiopatogenia a partir de um caso atípico diagnosticado no ato cirúrgico.
Material e Métodos:Organização dos limites do caso,coleta dos dados através da
anamnese e exame físico,comparação com a literatura médica publicada no
LILACS,Medline,Scielo e Pubmed no período de julho de 2009 a junho de 2010.
Relato de caso: masculino,75 anos, pardo,com dor abdominal há 2 meses
acompanhada de vômitos pós-prandiais tardios e emagrecimento de 18kg. Negava
histórico de: sintomatologia abdominal,doenças oncológicas na família,tabagismo e
etilismo.
Exame físico abdominal: sem visceromegalias,tumor palpável ou adenomegalias
periféricas. EDA: esofagite leve,atribuída aos episódios de vômito.CT de abdome com
contraste IV e VO:câmara gástrica aumentada,;espessamento de alça jejunal com
dilatação ajuzante,ocasionando estreitamento da luz,e obstrução da passagem do
contraste.Paciente submetido à cirurgia com hipóteses de GIST,LINFOMA e NEOPLASIA
NEURO-ENDÓCRINA.O inventário da cavidade apresentava:estômago e a alça jejunal
dilatados, tumor segmentar transmural com aproximadamente 10cm à 40cm do
ângulo de Treitz, intensa adenomegalia de característica inflamatória no mesocolo do

intestino delgado.A macroscopia da peça sugeria CD, posteriormente confirmada pelo
anátomo-patológico.
Resultados: O diagnóstico de Crohn não aventado a partir da típica união de dados
clínicos e imaginológicos, foi aventado apenas no intraoperatório, .
Conclusões: Apesar de tratar-se de um caso raro na sua forma de evolução por conta
da idade,sem manifestações clínicas digestivas prévias, mais que um diagnóstico
diferencial,o relato em questão levanta novamente o questionamento sobre a real
etiopatogenia da CD.

Sala: - Plástica
Data: 25/09/2010
Horário: 08:00as12:00
P165
INCIDÊNCIA DE MARGENS MICROSCOPICAMENTE COMPROMETIDAS
EM BIÓPSIA EXCISIONAL DE MELANOMA CUTÂNEO PRIMÁRIO.
Chammas, D.Z.; Silvino, J.R.C.; Rodrigues, T.O.; Guazzelli, U.F.; Franzotti, A.M.;
Tannous, T.S.; Ayoub, J.A.S.; Bolognani, C.E.D.; Franceschelli, F.; Trojahn, G.P.
Objetivo:
Relatar a prevalência do acometimento microscópico das margens nas biopsias
excisionais do melanoma cutâneo primário.
Material:
Em um estudo transversal, foram analisados os prontuários de 42 pacientes com
diagnóstico anatomopatológico de melanoma cutâneo primário, atendidos em nosso
serviço, entre o período de fevereiro de 2004 a março de 2010. Todos os pacientes
foram submetidos à biópsia excisional com margens macroscópicas livres de tumor
(2mm), respeitando os princípios oncológicos.
Resultado:
Nas amostras das 42 biópsias excisionais realizadas com margens macroscópicas livres
de 2mm, apenas 4 (quatro) tiveram margem microscópicas comprometidas, ou seja,
9,52% de todas as biopsias excisionais apresentaram comprometimento dos limites.
Conclusões:
Mesmo respeitando os princípios oncológicos referidos na literatura, tivemos um
índice de 9,52% dos casos analisados com margens microscópicas comprometidas,
demonstrando a necessidade de ampliação das margens de segurança mesmo que
macroscopicamente livres. Devido seu caráter maligno, altamente metastático e o
aumento importante no número de novos casos, o melanoma cutâneo primário, deve
ser amplamente estudado e relatado com objetivo de fornecer base de dados para
futuras pesquisas.
Resumo Científico:

Sala: - Neoplasias Malignas
Data: 25/09/2010
Horário: 08:00as12:00
P166
COLANGIOCARCINOMA (TUMOR DE KLATSKIN): RELATO DE CASO
ALVES JÚNIOR, G.P.*; BASSI, D.G.; SOUSA, F.M.O.; ALVES, C.D.C.; PAES, L.R.C.; SALLES
V.J.A.
Objetivo:
A maioria dos tumores de Klatskin é diagnosticada em fase avançada com sobrevida
média de seis meses. O tratamento paliativo padrão é o implante de endopróteses
biliares.
OBJETIVO: Relatar um caso de colangiocarcinoma em um paciente de 51 anos sem
comorbidades e com icterícia obstrutiva.

Material:
JHF, 51 anos, história de dor em hipocôndrio direito há 5 dias e há 2 dias prurido,
acolia fecal, colúria, icterícia e astenia. Apresentava bilirrubina total 14,9 com 7,9 de
indireta, FA 606, GGT 876, TGO 180 e TGP 283. USG de abdome evidenciou árvore
biliar intra-hepática dilatada, vesícula biliar não visualizada (colecistite crônica?/
pancreatite crônica?) e ausência de ascite, TC de abdome mostrando dilatação intra
hepática e RNM de vias biliares com moderada dilatação das vias biliares intra
hepáticas até o nível do hepatocolédoco onde observa-se imagem nodular em T2 ao
nível do hilo hepático sugerindo colangiocarcinoma - Bismut IV.
Resultado:
Realizado cirurgia encontrando presença de tumor invasivo intra e extra-hepático,
invadindo veia porta e fígado de aspecto colestático. Optado por cirurgia paliativa,
realizando uma variante da técnica de Longmire-Sandford (seccionado o segmento
hepático III, identificado e cateterizado ducto hepático com saída de bile;
confeccionado Y de Roux com alça jejunal e anastomose lateral entre alça jejunal distal
com segmento hepático III). Anatomopatológico do hilo hepático mostrando
adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Paciente evoluiu com melhora da
icterícia e dos sintomas decorrentes da mesma, recebendo alta hospitalar no sexto pós
operatório.
Conclusões:
A opção de realização de apenas cirurgia paliativa trouxe melhora na qualidade de vida
do paciente.
Resumo Científico:

Sala: - Pâncreas
Data: 25/09/2010
Horário: 08:00as12:00
P167
RELATO DE CASO: PSEUDOCISTO DE PÂNCREAS.
Ravaneli, R.*; Manoel Junior, A.; Munefiça, E.H.P.; Santos Junior, E.; Padua, G.A.C.;
Mangolin, F.L.; Avansini, G.G.S.; João, L.R.; Lima, M.R.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Introdução: Caracterizado por uma pseudocápsula fibrótica contendo tecido
pancreático inflamado e suco pancreático rico em amilase. São formados a partir da
estase das enzimas pancreáticas, estando em geral conectados ao sistema de ductos
pancreáticos. São geralmente múltiplos representando 7-15% das complicações de
pancreatite aguda e 20-25% nas crônicas. Apresenta sinais clínicos inespecíficos, como
dor abdominal, plenitude gástrica, náuseas, vômitos e icterícia. Apesar de possuir
várias complicações possui resolução espontânea em 50% dos casos. Quando
assintomáticos devem ser tratados com análogos da somatostatina e acompanhados
por USG ou TC, não apresentando redução do volume deve se considerar intervenção.
O tratamento cirúrgico está indicado nos casos sintomáticos, em que há aumento de
tamanho ou complicações. Atualmente os principais são a drenagem percutânea,
endoscópica e cirúrgica.
Relato do Caso: JAO, 49 anos, apresentou-se ao PS com dor abdominal tipo aperto, não
associados a outros sintomas há 15 dias. Apresentava historia de pancreatite crônica
com episódios de agudização há 3 anos. Ao exame físico chama atenção a icterícia e
massa palpável em epigástrio. Realizado TC de abdome confirmou o diagnóstico de 2
pseudocistos pancreáticos, o maior na adjacência do corpo e cabeça medindo 11,5 x
11,1cm e o segundo na cauda medindo 3,5 x 2,8cm. Foi realizada a drenagem destes
por cistojejunostomia em Y de Roux.
Discussão: A tendência atual prega a utilização da drenagem endoscópica, sendo esta
considerada por muitos autores uma alternativa segura e eficaz. Entretanto neste caso

optou-se por utilizar a drenagem interna cirúrgica que apresenta 10-30% de
morbidade, 1-5% de mortalidade e 10-20% de reincidência. Estão descritas três
intervenções: Cistogastrostomia laterolateral, Cistoduodenostomia laterolateral e
Cistojejunostomia em Y de Roux. Apesar da última apresentar menos complicações, a
escolha da técnica varia com a anatomia e condições do paciente.

Sala: - Ginecologia / Mastologia
Data: 25/09/2010
Horário: 08:00as12:00
P168
RELATO DE CASO: LEIOMIOMA UTERINO SUBSEROSO E GESTAÇÃO.
Manoel Junior, A.*; Olivo, A.F.; Fudo, C.M.K.; Basso, C.M.; Rodrigues, J.C.; Cabral, M.O.;
Piperas V.; Fugita, E.; Feliz, F.L.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Introdução: Os leiomiomas uterinos são tumores benignos constituídos de fibras
musculares lisas e tecido conjuntivo frouxo, podendo ser únicos ou múltiplos. Atingem
principalmente mulheres nulíparas, negras, férteis e inférteis  43 % das gestações
associadas a miomas possuem história prévia de infertilidade. Incidem
proporcionalmente à idade, com pico entre a 3ª e 5ª décadas, sendo raro antes dos 20
anos. São tumores estrógeno-dependente, contudo existem evidências que a
progesterona estimule seu crescimento. Permanecem com etiologia e patogênese
desconhecidas. Quando associado à gestação, esta deve ser tratada como de alto risco,
pela possibilidade de abortamento, placenta prévia, descolamento prematuro de
placenta, trabalho de parto prematuro e apresentações fetais anômalas. A USG é
eficaz para realizar o diagnóstico em 79% dos casos, entretanto 22% dos diagnósticos
são realizados no intra-operatório.
Relato do Caso: LCI, G2P0A1, 34 anos, branca, com história de mioma de 55x51x44mm
em 2008. Engravidou em 2009, na 7ª semana o mioma fúndico subseroso mediu
111x98x98mm evoluindo até 136x92x98mm na 33ª semana. Com 38 semanas foi
indicado parto cesariano. No intra-operatório foi realizado o diagnóstico de um
segundo leiomioma subseroso em segmento inferior anterior medindo
130x130x90mm sendo necessária a miomectomia para acesso ao feto.
Discussão: O abortamento pregresso pode ou não estar relacionado com o mioma
existente, principalmente pelo fato de ser um leiomioma subseroso. Segundo
Sacramento (2010) os submucosos e intramurais estão relacionados à baixa taxa de

implantação, relação não verificada nos subserosos. A USG diagnosticou a evolução do
mioma subseroso fúndico, entretanto o segmentar não foi identificado. Segundo LevTaff (1987) uma possível explicação para este fato é a dificuldade técnica da
visualização dessas estruturas durante a gestação assintomática. Paciente e recém
nascido evoluíram bem apesar das possíveis complicações inerentes à miomatose.

Sala: - Neoplasias Malignas
Data: 25/09/2010
Horário: 08:00as12:00
P169
SACRECTOMIA TOTAL ATÉ L5
Medeiros, G.M.*; Jara, R.L.S.; Meneses, E.R.; Brito, C.Y; Barbero, R.M; Vieira, P.C.;
Ferreira, G.H.S.; Oliveira, A.F.; Balbuena, M.B.; Santos, C.H.M.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Objetivo: Relatar um caso de retirada de um lipossarcoma mixóide gigante localizado
no sacro através de sacrectomia total.
Caso Clínico: Paciente G.R.O, 48 anos, com diagnóstico há 2 anos de massa expansiva
em região sacral com múltiplas lesões osteolíticas. Realizado biópsia da lesão, com
resultado do exame anatomopatológico para lipossarcoma mixóide. Foi realizado a
primeira cirurgia (ressecção do tumor com margens comprometidas) + quimioterapia (
ifosfamida e adriamicina 4 ciclos) + radioterapia. Houve progressão da doença com o
paciente apresentando dor de forte intensidade, incontrolável com medicação
analgésica opióide, sendo proposta a sacrectomia total. Foi realizado Ressonância
Nuclear Magnética pré-operatória com diagnóstico de lesão expansiva
comprometendo todo sacro até L5. Realizado sacrectomia radical com ressecção
segmentar até L5 com reconstrução utilizando tela de marlex. O paciente recebeu alta
no 18° pós-operatório.
Referências:
1.
Spillane AJ, Fisher C, Thomas JM, et al. Myxoid lipossarcoma  the frequency
and the natural history of non pulmonary soft tissues metastases.
2.
Beitler AL, Virgo KS, Johnson FE, et al. Current follow-up strategies after
potentially curative resection of extremity sarcomas. Cancer 2000;88: 777.

3.
Pisters PWT, Leung DHY, Wooduff J, et al. Analysis of prognostic factors in 1,041
patients with localized soft tissue sarcomas of the extremities. J Surg Oncol 1996;14:
1679...

Sala: - Fígado e Vias Biliares
Data: 25/09/2010
Horário: 08:00as12:00
P170
DOENÇA POLICÍSTICA RENAL E FIBROSE HEPÁTICA CONGÊNITA
Medeiros, G.M*; Goldoni, F; Bento, L.A; Jara, R.L.S; Meneses, E.R; Santos, C.H.M; Brito,
C.Y; Barbero, R.M; Nakasima, G; Balbuena, M.B.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Objetivo: Relatar um caso de associação de Doença Policística Renal e Fibrose Hepática
Congênita.
Caso Clínico: Paciente de 15 anos com diagnóstico de Doença Policística Renal
apresentou quadros recorrentes de hemorragia digestiva alta (HDA) por variz gástrica.
Foi submetido a desconexão ázigo-portal, biópsia hepática e esplenectomia sem
recorrência de HDA. Apresenta deficit de função hepática e renal.
Antecedente familiar: irmã faleceu 1 dia após o nascimento com  rim gigante.
Familiares paternos apresentam quadros compatíveis com o apresentado.
Conclusão: Diante de um caso de Doença Policística Renal associado aos achados de
acometimento hepático, devemos investigar a associação com Fibrose Hepática
Congênita na tentativa de prevenir complicações graves da Hipertensão Portal como a
Hemorragia Digestiva Alta Varicosa.
Referências:
1.
Shneider BL. Pediatric Transplant Liver Disease in autosomal recessive polycistic
kidney disease. J Pediatr. 2005 Oct; 9 (5):634-9
2.
Gunay J, Aygun M. Autosomal recessive polycistic kidney disease and congenital
hepatic fibrosis: summary statement of a first National Institutes of Health/Office of
Rare disease conference. J Pediatr. 2006 Aug;149(2):159-64.

3.
Turkbey B. Autosomal recessive polycistic kidney disease and congenital
hepatic fibrosis. Pediatric Radiol.2009 Feb; 39 (2):100-11.
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P171
VOLUMOSA LESÃO CÍSTICA ABDOMINAL: GIST MESENTÉRICO
Kalume RS, Salles VJA, Neto JE, Guidetti TH*, Reis FC, Uemura LA, Mantoan H, Salgado
FC, Kalume FA, Begliomini BD.
Objetivo:
Relato do caso de GIST de mesentério
Material:
MPS, masculino, 83 anos, negro, seqüelado de AVC, com quadro de desconforto
abdominal supra-mesocólico acompanhado de náuseas, vômitos pós-prandiais,
tontura, astenia e constipação intestinal há 15 dias. Referia emagrecimento. Ao exame
físico: regular estado geral, emagrecido, descorado, desidratado, anictérico, afebril e
obnubilado. Abdômen globoso e doloroso à palpação em andar superior, com
volumosa massa fibroelástica, superfície lisa, contornos rombos ocupando todo o
epigástrio, estendendo-se para os hipocôndrios e até cerca de 4 cm abaixo da cicatriz
umbilical. Insinuava-se por baixo do gradil costal e era imóvel à respiração.
Resultado:
Paciente foi submetido a CT Abdome, que evidenciou uma lesão cística, septada, com
parede espessa e debris, localizada próximo ao lobo esquerdo do fígado e
comprimindo a parede anterior da câmara gástrica, estendendo-se até a pelve.
Frente ao quadro clínico e exame radiológico, o paciente foi submetido a laparotomia
exploradora com achado de lesão cística, de conteúdo hemático, com septações
múltiplas, sem aderências aos demais órgãos. Fígado, estômago e pâncreas sem
alterações. Realizada punção da lesão, com aspiração de aproximadamente 3 litros de
líquido sero-hemático escuro, seguido da ressecção parcial da lesão. O exame
anátomo-patológico diagnosticou a presença de GIST mesentérico (proteína c-KIT
positiva).
Conclusões:
Neoplasia originária das células intersticiais de Cajal, positivas para C-Kit, o GIST
representa 80% dos tumores mesenquimais do trato digestivo e 5% de todos os
sarcomas. Pode ter origem em todo trato gastrointestinal, sendo mais comum no
estômago (70%), seguido pelo intestino delgado (20% a 30%), intestino grosso (10%) e
outros locais da cavidade abdominal (5%), como mesentério e retroperitônio. De
prognóstico e evolução incerta, tem como tratamento de escolha o cirúrgico, com
ressecção completa da lesão em monobloco e o quimioterápico com Imatinib® para os
casos irressecáveis ou com o comprometimento metastático.

Resumo Científico:

Sala: - Fígado e Vias Biliares
Data: 25/09/2010
Horário: 08:00as12:00
P172
ABSCESSO HEPÁTICO ASSOCIADO À ICTERÍCIA
Kalume, RS.; Guidetti, TH.*; Cauduro, AB.; Salles, VJA.; Neto, JE.; Saba, E.; Reis, FC.;
Uemura, LA.; Mantoan, H.; Salgado, FC.
Objetivo:
Relatar o caso de um abscesso hepático associado à icterícia
Material:
A.R.C, 59 anos, masculino, branco, com queixa de dor abdominal há 15 dias, mais
intensa em flanco e hipocôndrio direito, acompanhada de febre e calafrios.
Transcorrido uma semana desenvolveu icterícia. Admitido com febre (37,8°C),
descorado, desidratado, ictérico +++/; abdome flácido, fígado palpável a 6cm do
rebordo costal direito, doloroso, com superfície e bordos lisos. Vesícula biliar nãopalpável.
Resultado:
Realizou CT abdome que evidenciou imagem hipodensa de limites imprecisos,
localizada no lobo direito do fígado associado à hepatomegalia, sem ascite.Exames
laboratoriais: Hemoglobina: 9,6 g/dL; Hematócrito: 29,2%, Leucócitos: 44.700 / mm3
(7,0% bastões); Bilirrubina Total: 5,6 mg/dL (Direta: 3,1mg/dL e Indireta: 2,5mg/dL);
Amilase: 37 U/l; DHL: 966 U/l; FA: 385 U/l e g-GT: 116 mg/%.
Resultados: Paciente foi submetido a laparotomia transversa direita supra-umbilical,
com drenagem de aproximadamente 200 mililitros de secreção purulenta. Apresentou
boa evolução no pós operatório, com parada da drenagem no 3° PO, melhora da
leucocitose e mantendo-se afebril durante todo o período de internação. Recebeu alta
médica no 10° PO, após o término da antibióticoterapia instituída (Ceftriaxona 1g e
Metronidazol 500 mg).

Conclusões:
O abscesso hepático é uma entidade rara, sendo responsável por 0,05% das
hospitalizações e por 13% dos abscessos abdominais. Usualmente manifesta-se com
febre de origem indeterminada e dor abdominal no quadrante superior direito.
Icterícia pode estar presente em 16-25% dos pacientes, sendo usualmente relacionada
à doença do trato biliar ou a abscessos múltiplos. O tratamento de escolha consiste em
antibióticoterapia de amplo espectro e drenagem em casos selecionados.
Resumo Científico:

Sala: - Fígado e Vias Biliares
Data: 25/09/2010
Horário: 08:00as12:00
P173
ABDOME AGUDO HEMORRÁGICO POR HEPATOCARCINOME ROTO.
Neto J.E.; Salgado F.C.*; Salles V.J.A.; Kalume R.S.; Cauduro A.B.; Guidetti T.H.; Reis
F.C.; Uemura L.A.; Mantoan H.; Almeida R.L..
Objetivo:
Relatar um caso de abdome agudo hemorrágico decorrente de ruptura de
hepatocacinoma.
Material:
Paciente masculino, 54 anos, negro, deu entrada no Serviço de Emergência com
quadro de dor, inicialmente em ombro e tórax direito, irradiando para o abdome há
um dia, de início súbito, durante realização de esforço físico. Negava febre, náuseas ou
vômitos, porém referia hiporrexia. Portador de Hepatite C e HIV positivo, em uso de
terapia antiretroviral (atazanavir, estavudina e lamivudina) há 8 anos. Recentemente
fazia uso irregular da medicação devido aos efeitos colaterais.
Resultado:
Exames de entrada: ECG e enzimas cardíacas normais. Hemoglobina: 8,3g/dL;
Hematócrito: 25,7%; Leucócitos: 15900/mm3 (6% de bastões); Plaquetas: 6200; DHL
520U/l, TGO 262U/l, TGP 127U/l, Amilase 47U/l e Br T 2,4mg/%, D:0,7mg/%,
I:1,7mg/%. Paciente em regular estado geral, descorado 2+/4+, desidratado 2+/4+,
ictérico+/4+, taquipnéico, afebril, Abdome: globoso, ruídos hidroaéreos diminuídos,
normotenso, com dor intensa à palpação, com defesa voluntária mais evidente no
hipogástrio, sem irritação peritoneal. Toque retal: sem alterações. Exame radiológico
simples abdominal sem alterações (Figura 1). Tomografia abdominal total (Figura 2)
com moderada quantidade de liquido livre na cavidade peritoneal. Paciente foi
submetido à laparotomia exploradora com achado de grande quantidade de líquido
hemático escuro na cavidade abdominal e lesão hepática ulcerada sangrante
acometendo o segmento VII. Foi retirado fragmento para anátomo patológico e
realizado hemostasia da lesão com pontos simples e separados com fio absorvível
zero. Anátomo patológico evidenciou hepatocarcinoma.
Conclusões:
O hemoperitônio devido à ruptura atraumática de fígado é raro e pode decorrer de
lesões neoplásicas e não neoplásicas. O diagnostico de hepatocarcinoma geralmente é
feito em pacientes cirróticos, infectados pelo VHB ou VHC; porém a ruptura
espontânea desta lesão, devido à vascularização, rápido crescimento e necrose, pode
levar a um quadro de abdome agudo hemorrágico, com ou sem repercussões

hemodinâmicas, de difícil diagnóstico por exames de imagem, requerendo laparotomia
exploradora.

Resumo Científico:

Sala: - Trauma
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EMPREGO DO BALÃO DE SENGSTAKEN-BLACKMORE NA HEMOSTASIA
DO TRAUMA HEPÁTICO TRASNFIXANTE.
Salles, V.J.A.; Serpa, A.K.P.; Soares, P.D.; Silva, F.T.A.; Neto J.E.; Uemura L.A.; Guidetti
T.H.; Mantoan H.; Salgado F.C.*; Reis F.C..
Objetivo:
Relatar um caso de trauma hepático transfixante tratado com balão de SengstakenBlackmore.
Material:
Paciente 42 anos, masculino, admitido na emergência vítima de ferimento por arma de
fogo em região torácica esquerda, com orifício de saída na transição tóraco-abdominal
na linha axilar posterior direita. Apresentava-se hipotenso (PA 90x50mmHg) e
taquicárdico (FC 102 bpm), com murmúrio vesicular diminuído à direita, abdome
flácido, normotenso e indolor à palpação.
Resultado:
Realizada drenagem do hemitórax direito em selo d`água com saída de 500 mL de
sangue; e lavado peritoneal diagnóstico com resultado positivo. O paciente foi
submetido à laparotomia exploradora, com achado de aproximadamente 1500 ml de
sangue na cavidade abdominal, secundária à lesão hepática transfixante, com
perfuração em segmentos VI e VIII do fígado, e hemorragia contínua pelos orifícios.
Optou-se pela introdução de balão esofágico de Sengstaken-Blakemore no trajeto da
lesão, obtendo-se controle da hemorragia após sua insuflação (Figura 1). Foi
encontrada lesão do diafragma homolateral e feita a rafia da mesma. No quarto dia
pós-operatório iniciou-se a desinsuflação progressiva do balão, a qual foi completada
no sétimo dia pós-operatório sem intercorrências. Após CT abdominal (Figura 2), foi
iniciada a tração progressiva do balão, que foi retirado em quatro dias. Durante este
período, o paciente manteve-se estável hemodinamicamente, sem sinais de
sangramento. Após 13 dias de internação hospitalar, o paciente recebeu alta e foi
encaminhado para acompanhamento ambulatorial.
Conclusões:
O sangramento hepático devido a um trauma penetrante pode ser de difícil controle e
as técnicas hemostáticas incluem hepatorrafia, ressecções, ligadura da artéria
hepática, empacotamento hepático com compressas e tamponamento com balão. O
uso do balão intra-hepático é um recurso simples, acessível, diminui tempo e trauma
cirúrgico, e proporciona controle satisfatório de hemorragia ativa. Podem ser

confeccionados com sonda Foley, nasogástrica, dreno de Penrose ou balão de
Sengstaken Blakemore.
Resumo Científico:

Sala: - Trauma
Data: 25/09/2010
Horário: 08:00as12:00
P175
RUPTURA GÁSTRICA EM TRAUMA ABDOMINAL FECHADO
Mazzurana,M.; Martins,W.R.J.; Morais,R.P.J.*; Vuolo,C.L.; Franco,C.A.; Oliveira,L.B.F.;
Lima,M.B.; Prudêncio,K.N.F.; Dantonio,P.M.; Vieira,R.B.
Objetivo:
Relatar um caso clínico raro de ruptura gástrica por traumatismo abdominal fechado,
em uma paciente de 12 anos, vitima de atropelamento por motocicleta.

Material:
O presente estudo foi desenvolvido a partir da descrição e comparação de um caso
clínico com publicações retiradas de artigos originais e artigos de revisão.
Para a ilustração do caso clínico, utilizamos imagens originais dos procedimentos
realizados no seu diagnóstico e tratamento.

Resultado:
A ruptura gástrica associada ao trauma abdominal é uma entidade rara com incidência
entre 0,02 e 1,7%.O mecanismo da injúria pode ser resultado de uma rápida e enérgica
compressão do estômago contra a coluna vertebral. Os fatores mais frequentemente
associados são: história de estômago cheio ou refeição recente, trauma do lado
esquerdo do corpo e uso inapropriado do cinto de segurança.
Os altos índices de morbi-mortalidade estão relacionados à demora no diagnóstico e
complicações sépticas intra-abdominais.
Relato de caso: L.O.S., feminino, 12 anos, vitima de atropelamento deu entrada no PS
com colar cervical, consciente, estável hemodinamicamente, Glasgow 15, com dores
abdominais de forte intensidade e escoriações em regiões de membros e tronco.Ao
exame: abdômen distendido,doloroso difusamente, descompressão brusca positiva.
Os exames laboratoriais iniciais apresentaram-se normais. Realizada tomografia
abdominal evidenciando pneumoperitônio, com conseqüente indicação de
laparotomia.No intra-operatório foi diagnósticado perfuração gástrica traumática
extensa, estendendo-se desde o fundo gástrico até próximo da incisura angular em
parede anterior, sendo realizado gastrorrafia e drenagem da cavidade.
Conclusões:
A ruptura gástrica no trauma abdominal fechado não é uma situação freqüentemente

relatada na literatura. O diagnóstico definitivo é no intra-operatório através de
laparotomia exploradora, sendo que em pacientes estáveis o mesmo pode ser
sugerido por tomografia abdominal, presença de pneumoperitônio no raio-x e lavado
peritoneal positivo.
Um fator decisivo para a boa evolução do caso é o tratamento cirúrgico imediato,
quando da suspeita desta patologia.

Resumo Científico:

Sala: - Pâncreas
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TRATAMENTO DE ASCITE PANCREÁTICA COM OCTREOTIDE - RELATO
DE CASO
Salomão, RP; Prigenzi, KCK; Mazzurana, M; Alvarez, VS; Glória, TC; Muniz, B; Barreiro,
B; Filho, OF; Filho, TFV; Kathib, AAB
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Introdução: A Pancreatite Aguda pode ser leve ou severa, quando leve é doença
autolimitada com baixo índice de complicações e mortalidade, diferente da
pancreatite grave. A dificuldade do tratamento é a falta de uma droga específica,
especialmente na fase inicial da doença, para interferir na síndrome da resposta
inflamatória sistêmica e limitar ou prevenir as complicações. Sugere-se que o início do
processo fisiopatológico decorra da destruição da glândula pelas enzimas, portanto a
inibição da atividade do pâncreas é sugerida como um conceito de tratamento
específico. Análogos da somatostatina, o octreotide, tem sido usado tanto
profilaticamente quanto terapeuticamente em pancreatite aguda e principalmente
naqueles com ascite pancreática.
Relato de caso: Paciente feminina, 25 anos, chegou ao Pronto Socorro com dor
epigástrica de forte intensidade. Os níveis séricos de amilase confirmaram Pancreatite
Aguda, o ultrassom a causa litiásica e a tomografia a gravidade da doença devido à
presença de ascite. A avaliação do líquido intra-abdominal confirmou ascite
pancreática. Iniciou-se tratamento com dieta enteral por sonda locada no jejuno
proximal e octreotide. Houve diminuição gradativa da necessidade de realização de
paracenteses de alívio com melhora total do quadro clínico. Posteriormente a doente
foi colecistectomizada.
Discussão: O tratamento da ascite pancreática é um desafio clínico. Ambas as condutas
médica e cirúrgica têm altas taxas de mortalidade e de recorrência. Novos métodos

para o tratamento da ascite pancreática estão sendo procurados. O uso do octreotide
leva a diminuição acentuada nos níveis de amilase sérica, melhora no edema
pancreático e retorno mais precoce à ingestão oral e pode ter um papel benéfico no
tratamento da Pancreatite Aguda. A diminuição gradativa da necessidade de
paracenteses de alívio corrobora resposta terapêutica e apóia a continuidade do
tratamento clínico.

Sala: - Neoplasias Malignas
Data: 25/09/2010
Horário: 08:00as12:00
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TUMOR DESMOPLÁSICO DE PEQUENAS CÉLULAS REDONDAS (TDPCR):
Santos, C. N.; Almeida, M. G. S.; Santos, K. S. E.; Bot, L. H. B.; Constantino, M. G.; Rubio,
E. C.*; Moraes, F. O.; Trama, O.; Apodaca, F. R.; Kim, S. B.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Introdução: O tumor desmoplásico de pequenas células redondas (TDPCR) é uma
neoplasia rara e altamente agressiva, pertencente ao grupo dos sarcomas de partes
moles, de aspectos clínicos, histológicos e imuno-histoquímicos característicos. Foi
reconhecido como entidade clínica e patológica em 1991. Acomete principalmente
jovens do sexo masculino com a média de idade de 21 anos. Sua localização é intraabdominal na maioria dos casos, sem origem visceral claramente identificada, com
acometimento peritoneal difuso e apresentação clínica com desconforto, distensão e
volumosas massas abdominais. Outras localizações descritas incluem fígado, ovário,
pleura e tunica vaginalis. Os sítios de metástases mais frequentes são fígado, tecido
linfóide e peritônio. A taxa de sobrevida relatada em 5 anos é de 15%, com média de
17 meses. Na literatura mundial há menos de 200 casos relatados, com apenas cinco
relatos prévios na literatura nacional. O prognóstico é ruim, devido à inexistência de
padronização para o seu tratamento, além do fato destes tumores não apresentarem
resposta significativa à quimioterapia e à radioterapia. Objetivo: Relatar um caso de
tumor raro, pouco descrito na literatura, com prognóstico reservado e baixa resposta
ao tratamento adjuvante. Material e Métodos: Paciente de sexo masculino, 54 anos
com quadro de dor abdominal, localizada em flanco esquerdo há 3 meses, associado a
massa palpável, emagrecimento e constipação. Exame físico: abdômen globoso, com
massa fixa, endurecida de aproximadamente 15 cm de diâmetro em flanco esquerdo.
A TC de abdômen mostrou tumoração única de aproximadamente 20 cm de diâmetro,
com áreas císticas em seu interior, não identificando planos com omento e
compressiva ao sigmóide. A colonoscopia revelou apenas abaulamento extrínseco.

Resultados: No intra-operatório observou-se uma lesão expansiva, multilobulada em
flanco esquerdo, com cerca de 20 cm de diâmetro, comprimindo e aderido ao cólon
sigmóide. Feita ressecção total da lesão com segmento colônico. O paciente evoluiu
bem no pós operatório, recebendo alta e encaminhado ao serviço de oncologia. No
momento, encontra-se no 8o mês PO em acompanhamento ambulatorial, e em
tratamento adjuvante. Conclusão: Apesar de ser uma patologia rara e agressiva, nosso
paciente apresenta boa evolução com o tratamento adjuvante e enquadra-se no
tempo de sobrevida descrito pela literatura até o presente momento.

Sala: - Fígado e Vias Biliares
Data: 25/09/2010
Horário: 08:00as12:00
P178
REINTERVENÇÃO VIDEOLAPAROSCÓPICA EM PACIENTE SUBMETIDO A
COLEDOCOSTOMIA CONVENCIONAL POR COLANGITE SUPURATIVA
AGUDA
Dembogurski, A.A.*, Jara, R. L. S., Balbuena, M.B., Pereira, M. E. S., Santos, C. H. M.,
Meneses, E.R., Medeiros, G. M., Brito,C.Y., Barbero, R.M., Nakasima,G. T.K.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Paciente R.J.C., 39 anos, sexo masculino, previamente hígido, internou com quadro de
colangite supurativa aguda há 2 meses, sendo submetido a uma colecistectomia com
coledocostomia a kher, com saída de pus, optando-se por não manipular a via biliar,
nem realizar colangiografia intra-operatória devido ao quadro de colangite supurativa,
para não se aumentar a pressão dos canalículos biliares.
No 21º dia de pós-operatório foi realizada uma colangiografia, a qual mostrou
cálculos na via biliar principal. Foi tentado papilotomia endoscópica retrógrada para
retirada dos cálculos sem sucesso.
Submetido a um procedimento videolaparoscópico, com identificação do trajeto
do Kher, dissecção do colédoco, exploração com retirada de cálculos e colocação de
novo dreno de Kher, com controle colangiográfico normal. Retirada do Kher no 22º dia
de pós-operatório e seguimento de 1 ano sem intercorrências.

Sala: - Fígado e Vias Biliares
Data: 25/09/2010
Horário: 08:00as12:00
P179
A ANTIBIOTICOPROFILAXIA É NECESSÁRIA NA COLECISTECTOMIA
LAPAROSCÓPICA ELETIVA?
Aires FT; Seabra LF; Paschoal MB; Amorim GPC; Barreiro B; Mazzurana M
Objetivo:
A antibioticoprofilaxia (ATB) é considerada mandatória em colecistectomias por se
tratar de cirurgia potencialmente contaminada. Com o advento da videolaparoscopia
percebeu-se diminuição da taxa de infecção neste procedimento.
Assim, o objetivo deste estudo é elucidar os benefícios da ATB na colecistectomia
laparoscópica eletiva por colelitíase.
Material:
Realizou-se revisão sistemática da literatura através da base de dados MEDLINE
utilizando a seguinte estratégia de busca na interface Clinical Queries
(Therapy/Narrow): (laparoscopic cholecystectomy) AND (antibacterial agents OR
antibiotic prophylatics). Apenas ensaios clínicos randomizados com escore igual ou
maior que três na escala proposta por Jadad foram incluídos na revisão. A análise da
incidência de infecção foi realizada através do método da diferença de risco absoluto
adotando-se intervalo de confiança de 95%.
Resultado:
Os resultados desta revisão foram sustentados em dados de seis ensaios clínicos
randomizados, totalizando 1106 pacientes (632 no grupo Antibioticoprofilaxia e 474 no
grupo Placebo).
Em três estudos foi utilizado uma cefalosporina de primeira geração (cefazolina 1g),
em dois, uma cefalosporina de terceira geração (cefotaxima 2g) e no último, uma
cefalosporina de segunda geração (cefotetan 1g).
A incidência de infecção no grupo de estudo foi de 7,3% (46/632) enquanto no grupo
controle foi de 8,5% (40/474). Não houve diferença estatisticamente significante entre
os grupos (1,2% - IC95% -0,010 a 0,050; p=0,25).
Conclusões:
Os resultados dessa revisão permitiram concluir que na colecistectomia laparoscópica
eletiva para o tratamento da colelitíase a antibioticoprofilaxia não se faz necessária.
Resumo Científico:

Sala: - Miscelânia
Data: 25/09/2010
Horário: 08:00as12:00
P180
RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM RETALHO GRANDE DORSAL:
EXPERIÊNCIA HU/UFSC
Machado, R.S.*;Duarte, F.O.; Koerich, A. D.; Bins-Ely, J.; Neves, R.D.
Objetivo:
A reconstrução mamária tem incrementado seu arsenal técnico de forma ascendente
nas últimas duas décadas. Desenvolveram-se dentro de diversas escolas mundiais as
retalhopastias cutâneas, musculares, musculocutâneas, os retalhos livres, e as técnicas
de expansão de tecidos.
O uso do retalho muscular de grande dorsal foi descrito por tansini ( 1896 ), para a
reconstrução da parede torácica pós  mastectomia. Em sua forma musculocutânea
foi descrito por Olivari, e foi Bostwick ET. al que deram o real impulso a seu uso e o
popularizaram no meio médico. O retalho de grande dorsal é uma das técnicas de
escolha na reconstrução de mama no nosso serviço.

Material:
Foram avaliadas, retrospectivamente, 17 pacientes entre janeiro 2007 a janeiro 2009,
submetidas a mastectomia por câncer de mama, com reconstrução tardia com retalho
músculo grande dorsal e prótese de silicone. O tempo de acompanhamento pós
operatório foi em média de 2 anos e 6 meses. Todas as pacientes foram liberadas pelo
Serviço de Mastologia para a reconstrução mamária.
Resultado:
A idade média das pacientes era de 44 anos, 8 pacientes realizaram radioterapia e 13
pacientes usavam tamoxifeno. Em relação as comorbidades, 5 eram tabagistas, 3 eram
hipertensas e 2 eram diabéticas. O volume médio das próteses de silicone utilizadas
foram de 280 ml, variando de 115 ml a 525 ml . Foi realizado simetrização mamária em
16 pacientes, e as técnicas utilizadas na reconstrução da papila foram da fechadura e
paralelogramo. A reconstrução de aréola foi feita com enxertia. A indicação cirúrgica
para a realização do retalho grande dorsal está mostrada na tabela 1 e as principais
complicações pós-operatórias são mostradas na tabela 2.
Conclusões:
A reconstrução mamária com uso retalho grande dorsal é uma boa opção de
tratamento nas pacientes que realizaram radioterapia, apresentam comorbidades
clínicas, não apresentam abdome doador ou apresentam pele da região torácica pouco
elástica. Em relação as indicações para a técnica de reconstrução mamária com

músculo grande dorsal, as indicações mostradas na tabela 1 são semelhantes as
observadas na literatura, exceto os casos de indicação por preferência do médico
assistente que se explica pelo fato da percepção de resultado pelo cirurgião e pelo
objetivo didático da realização do procedimento para o aprendizado do médico
residente( 2 ). Nossa complicação cirúrgica mais comum foi a ocorrência de seroma na
incisão no dorso ( 47% ), onde nossa rotina é a realização de pontos de Baroude sem a
colocação de drenos. Esta incidência está dentro da incidência relatada na literatura,
como por exemplo a incidência de 68% por Foustanos e colaboradores que
apresentavam como rotina a utilização de dreno por 3 dias sem a utilização dos pontos
de Baroude. As outras complicações foram dentro do esperado para o procedimento.
Acredita-se que outras complicações podem ser observadas se o acompanhamento
das pacientes ocorressem por um período maior, uma vez que Tarantino et al mostrou
em estudo de acompanhamento por no mínimo 10 anos que a maioria dos problemas
relacionados com o uso de próteses mamárias como contraturas capsulares ocorriam
após 7,5 anos de pós operatório. A satisfação das pacientes foi satisfatória, sendo que
com exceção de uma paciente, todas realizaram o tratamento até o final, com a
simetrização, reconstrução complexo areolopapilar e fizeram acompanhamento
conforme o recomendado pela equipe médica de em média 2 anos e 6 meses.
Conclusão: Esta técnica tão antiga continua ainda sendo bem empregada em casos
onde o tram esta impossibilitado de ser feito e com bons resultados estéticos.

Resumo Científico:

Sala: - Intestino Delgado
Data: 25/09/2010
Horário: 14:00as17:30
P181
HEMOPERITÔNEO SECUNDÁRIO A RUPTURA DE GIST ILEAL
SALLES, V.J.A.; ALVES JUNIOR, G. P.*; PAES, L.R.C.; SOUSA, F.M.O.; ALVES, C.D.C.
Objetivo:
Tumor do estroma gastrointestinal (GIST) é neoplasia mais comum do tecido
mesenquimal do trato digestivo, cerca 0.1 a 3% das neoplasias gastrintestinais.
Derivam das células de Cajal e 30 a 40% são originados no intestino delgado.
Importante complicação é ruptura, podendo causar hemoperitoneo volumoso. Relatar
caso hemoperitônio por GIST no HUT.
Material:
Homem de 35 anos com um quadro de choque hipovolêmico associado à dor
abdominal. Realizada tomografia computadorizada abdominal total que evidenciou
líquido livre no espaço sub-frênico bilateral e uma lesão sólida com conteúdo cístico no
mesogástrico.
Resultado:
Submetido a laparotomia exploradora que confirmou uma tumoração sólido-cística
multilocular na parede ileal, sem o comprometimento mucoso, associado a
hemoperitoneo. Realizado ressecção ileal com margem de segurança seguido de
entero-anastomose primária. O resultado anatomo-patológico diagnosticou uma lesão
estromal com transformação multicística, com expressão positiva do CD34.
Conclusões:
Paciente evoluiu bem, segue em acompanhamento ambulatorial, já que o tratamento
atual para as lesões localizadas e ressecáveis é a cirurgia.
Resumo Científico:

Sala: - Intestino Delgado
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P182
ABDOME AGUDO PERFURATIVO POR DIVERTICULITE DE MECKEL:
RELATO DE CASO E REVISÃO DA LITERATURA
VIEIRA da CUNHA, G.*, MORAES, M.O., PINHO, A.S., CASTRO, L.T. ; BORDIM, J.C.;
GUIMARÃES, S. ; CORREIA-LIMA, R.F., PINTO, E.R.F. ; LIMA, L.C.A.A..
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
O Divertículo de Meckel é a anomalia congênita mais comum do aparelho digestivo,
estando presente em até 2% da população mundial. Assintomático na maioria dos
pacientes, o diagnóstico desta afecção é geralmente feito durante autópsias, como
achado em algum exame de imagem ou após investigação ou cirurgia devido a uma de
suas complicações. Essas complicações, geralmente ocorridas em crianças e jovens,
são principalmente hemorragia, obstrução intestinal e diverticulite. Através deste
relato de caso, apresentamos uma apresentação incomum da diverticulite de Meckel,
em paciente adulto com abdome agudo perfurativo. F.E.N., 51 anos, masculino,
admitido no Pronto-Socorro com queixa de dor abdominal difusa há 15 h, com início
em região epigástrica e com piora nas últimas 6h, atingindo todo abdome,
difusamente. Relatava náuseas e vômitos desde o início das dores. Negava febre e
diarréia. EF: regular estado geral, lúcido e orientado, eupnéico, abdome em tábua,
RHA ausentes, abdome doloroso difusamente a palpação superficial, descompressão
brusca positiva. Exames laboratoriais: Hb/Ht: 12,1/35,6, leucócitos 22.200, com 21%
bastões; amilase 78. Rx de tórax: pneumoperitôneo. Realizada laparotomia
exploradora com achado de moderada quantidade de líquido livre na cavidade, seropurulento, com presença de Divertículo de Meckel a aproximadamente 30cm da
válvula íleo-cecal, com intenso processo inflamatório adjacente e pequeno bloqueio de
epíplon (não foi observado perfuração macroscopicamente). Realizada enterectomia
segmentar com anastomose ileal primária. Anatomopatológico demonstrou divertículo

de Meckel com presença de grande processo inflamatório, microperfurações e
bloqueio de epíplon.
A Diverticulite de Meckel deve ser sempre lembrada como diagnóstico diferencial das
dores abdominais em quadrante inferior direito. Geralmente diagnosticada no intraoperatório, tem na ressecção cirúrgica seu tratamento de escolha, incluindo a
ressecção incidental do divertículo assintomático.

Sala: - Intestino Delgado
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P183
REABILITAÇÃO NUTRICIONAL EM SÍNDROME DO INTESTINO CURTO
Paulo, D.A.*; Cassão, B.D.; Silva, T.A.; Akiba, R.T.; Kim, S.B.; Scalabrini, M.; Colleoni
Neto, R.; Cukier, C.; Lopes Filho, G. J.;
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
INTRODUÇÃO:A síndrome do intestino curto (SIC) trata-se de um estado crônico de má
absorção, resultado de ressecções extensas do intestino delgado. A combinação de
diarréia, má absorção de nutrientes, dismotilidade e dilatação intestinal podem
constituir o quadro clínico de insuficiência intestinal característico da SIC, obrigando o
uso de nutrição artificial. O intestino remanescente passa por processo de adaptação
anatômica e funcional que pode ser longo e deficiências nutricionais, de macro e
micronutrientes, constituem as principais complicações. A evolução do paciente pode
depender da capacidade adaptativa e nutrição enteral e/ou parenteral podem ser
necessárias.OBJETIVO:Apresentar caso de paciente com grande ressecção intestinal
que obteve completa reabilitação nutricional, após sucessivas cirurgias.CASO
CLÍNICO:GMMP, 47 anos, masculino, foi submetido em caráter de urgência por
lipossarcoma retroperitonial, resultando em colectomia direita e anastomose íleotransversa. Em 4 anos, apresentou recidiva, quando o tumor foi novamente extirpado.
Após 12 dias, apresentou-se em quadro de abdômen obstrutivo por fístula entérica e
deiscência de parede abdominal, quando se evidenciou múltiplas fístulas de intestino
delgado. O paciente, em nutrição parenteral, ao atingir sua estabilidade nutricional,
foi-lhe recomendado nova cirurgia, ressecando-se grande quantidade de intestino
delgado, remanescendo 35 cm de alça intestinal, sendo caracterizado como SIC. Foi
realizada progressiva reabilitação nutricional e a manutenção da nutrição parenteral,
programando-se sua retirada com sucesso.RESULTADO:O paciente teve alta com 3
evacuações diárias e dieta específica para sua evolução clínica, sendo encaminhado
para o acompanhamento ambulatorial.CONCLUSÃO:Mesmo em grandes ressecções

deve-se investir no controle metabólico e nutricional. O trabalho de equipe associada à
resposta individual permite, na maioria dos casos, a recuperação e ressocialização do
paciente com SIC.
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INTUSSUSCEPÇÃO INTESTINAL POR TUMOR DE VANEK: RELATO DE
CASO
Nonose, R., Fonte, F.P.*; Valenciano, J.S.; Rodrigues, M.R.; Sousa, C.A.F.; Martinez,
C.A.R.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Tumor de Vanek é uma neoplasia benigna, de origem mesenquimal, que acomete o
trato gastrintestinal. O diagnóstico é problemático fazendo com que o painel
imunoistoquímico torne-se imprescindível para a confirmação histopatológica.
Objetivo: Apresentar caso de tumor de Vanek, que evoluiu com obstrução intestinal
por intussuscepção íleo-ileal, confirmado por imunoistoquímica. Relato do caso:
Mulher, 56 anos com dor abdominal em cólica há um mês. Referia piora da dor há
quatro dias acompanhada de vômitos e parada da eliminação de gases e fezes. Na
admissão apresentava-se em REG, desidratada, T 38ºC, pulso 110 bpm e P.A 110x60
mmHg. O abdômen era doloroso à palpação com descompressão brusca positiva
difusa e perda da macicez hepática. A radiografia simples de abdômen mostrava
peumoperitônio, alças de intestino delgado dilatadas com níveis líquidos. TC de
abdômen realizada um mês antes da admissão mostrava imagem polipóide com 4,0
cm de diâmetro no íleo terminal. Submetida à laparotomia encontrou-se
intussuscepção íleo-ileal com área de necrose e perfuração no segmento invaginado,
necessitando enterectomia e anastomose término-terminal. O exame anátomopatológico mostrou neoplasia com 3,5 cm de diâmetro, comprometendo todas as
camadas da parede com ulceração mucosa, necrose e perfuração. O exame
microscópico mostrava células fusiformes com núcleos alongados e citoplasma claro
com poucas figuras de mitose, permeado infiltrado inflamatório composto por
plasmócitos e eosinófilos. O painel imunoistoquímico foi positivo para CD-34 e
negativo para proteína S-100, citoqueratina, desmina e actina, confirmando o

diagnóstico. Conclusão: Apesar da raridade o tumor de Vanek deve ser considerado
como possível causa de obstrução intestinal.

Sala: - Intestino Delgado
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P185
FISTULA AORTO-ENTERICA PRIMARIA - RELATO DE CASO
Leal, LPFF.*; Leal, AJF; Nahas, FP.; Silva, AR. ; Nicastro, RG. ; Graciolli, CB. ; Leal, CPFF. ;
Martins, MASO ; Martins, IGOK. ; Panico, VJA.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Fístula Aorto-Entérica (FAE) é uma entidade rara, caracterizada pela comunicação
entre a aorta e um segmento de intestino adjacente. É dita Primária quando há
afecção vascular ou digestiva associada, geralmente um aneurisma, ou Secundária a
uma cirurgia aórtica. FAE Primária (FAEP) é causa incomum e potencialmente fatal de
hemorragia digestiva. A maioria se origina a partir da aorta infra-renal e acomete a
terceira ou a quarta porção do duodeno, podendo ocorrer em outros níveis tais como
jejuno, íleo, cólon, estômago, apêndice cecal e reto. Aneurismas da aorta abdominal,
aterosclerose, aortite infeciosa, colelitíase, úlcera péptica perfurante, corpo estranho,
carcinoma invasivo, doença diverticular e radioterapia são as etiologias mais comuns.
O diagnóstico de FAEP é difícil; há necessidade de elevada suspeição para evitar
atrasos. A apresentação clínica mais freqüente é hemorragia digestiva alta, maciça,
com repercussão hemodinâmica e choque hipovolêmico, em indivíduo portador de
aneurisma, associada a dor abdominal ou lombar e massa abdominal palpável.
Geralmente, a laparotomia precoce é o melhor e mais seguro método diagnóstico, e
único e definitivo meio terapêutico, podendo salvaguardar a vida do paciente. A
mortalidade é de 100% para os casos não-diagnosticados e não-tratados. Após a
intervenção cirúrgica, a morbimortalidade chega a 50%.
GLS, 35 anos, masculino, previamente hígido, transferido em 28/06/2009 com queixa
de dor lombar, irradiada para hipogástrio e face medial da coxa, com náuseas e
vômitos. Apresentava abdômen inocente, Giordano positivo e raio-X de abdômen
normal. Evoluiu após admissão com hematêmese franca e instabilidade
hemodinâmica, procedendo-se à laparotomia exploradora de emergência. O achado

foi de grande hematoma em retroperitôneo, secundário a FAEP entre aorta infra-renal
e terceira porção duodenal, sem aneurisma. Mesmo com o controle da hemorragia e
apesar das medidas clínicas instituídas, em duas horas o paciente sucumbiu à afecção.

Sala: - Pâncreas
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DUODENOPANCREATECTOMIA POR TUMOR DE PAPILA EM PACIENTE
COM SITUS INVERSUS TOTALIS
Juliana M. Anton; Alberto Yamabe; Fernando L. Pereira
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
INTRODUÇAO Situs inversus totalis é uma condição rara que se caracteriza por
anomalia da rotação dos órgãos cavitários abdominais e torácicos, com inversão total
da posição dessas vísceras. Associada a neoplasias de pâncreas ou papila duodenal é
uma rara condição e há poucos casos descritos de sua ressecção na literatura. RELATO
DE CASO Paciente do sexo feminino, 49 anos, parda, apresentando há 3 meses febre
baixa intermitente, diária, principalmente à noite, associada a icterícia, acolia,
hiporexia, dor abdominal em epigástrio, vômitos biliosos e perda de peso de 16 quilos
no período.Único exame laboratorial alterado foi o CA19.9 de 132 U/ml (normal até
37). À tomografia computadorizada e ressonância magnética demonstraram situs
inversus totalis com dilatação de vias biliares intra e extra hepáticas até colédoco
distal, que media 20mm, observando-se imagem expansiva de aspecto arredondado
na papila duodenal; sem mais alterações. A paciente foi submetida a
duodenopancreatectomia, pela técnica de Whipple e preservação do piloro, sem
intercorrencias. À macroscopia houve ressecção de margem proximal e distal, papila
duodenal, nódulo submucoso, pâncreas, vinte linfonodos peripancreáticos e a vesícula
biliar; à microscopia: papila duodenal com adenocarcinoma moderadamente
diferenciado, inlfiltrante, com embolização angiolinfática e margens cirúrgicas livres;
nódulo duodenal submucoso com infiltração neoplásica; pâncreas de padrões
habituais e com discreta área de infiltração neoplásica; colecistite crônica.
CONCLUSOES Carcinoma da ampola de Vater é um tumor incomum e tem uma
mortalidade de 60% dos pacientes que são portadores; é o único entre aqueles da
origem biliopancreática que pode ser curada apenas pela cirurgia em até 50% dos

pacientes. Apesar de incomum, a duodenopancreatectomia nos pacientes com situs
inversus totalis, para lesoes ressecaveis, é segura quando se leva em consideração as
alterações anatômicas apresentadas.

Sala: - Pâncreas
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P187
PNEUMOPERITONIO COMO APRESENTACAO DE UMA PANCREATITE
AGUDA GRAVE
Juliana Maria Anton; Luiz Roberto Joao
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
INTRODUÇAO A pancreatite aguda, definida como um processo inflamatório agudo do
pâncreas, com envolvimento variável de outros tecidos regionais ou sistemas de
orgãos remotos. As pancreatites enfisematosas são formas excepcionais de infecções
pancreáticas e caracterizam-se pela presença de gás no órgão e ao redor do mesmo,
causado por germes produtores de gás. Geralmente esses pacientes apresentam-se
com múltiplas comorbidades, como insuficiência renal crônica, diabetes mellitus mal
controlado, tuberculose ou infecção por HIV. RELATO DE CASO
Paciente de 59 anos, alcoolista crônico, masculino, dor abdominal difusa há uma
semana, em moderada intensidade, não associada a vômitos, febre, alterações
gastrointestinais ou outros; apresentando distensão abdominal importante ao exame
físico, rx demonstrando pneumoperitonio. Exames laboratoriais da entrada: , amilase
86 U/L, Leuc 16,7 K/ul, Meta 03%, Bast 11%. Encaminhado ao centro cirúrgico, onde foi
submetido à laparotomia exploradora. Encontrado grande quantidade de gás dentro
da cavidade e em retroperitonio, além de enfisema em omento maior; ausência de
liquido livre na cavidade; sem evidencias de perfuração de víscera oca; identificação do
sinal da vela em corpo pancreático junto a coleção purulenta de moderada
quantidade. Pcte foi deixado em peritoneostomia para second look. No
intraoperatório, evoluiu com enfisema subcutâneo supraclavicular bilateral
importante. Repetido Rx um dia após, com sinais sugestivos de pneumomediastino.
Broncoscopia sem alterações. Cultura de secreção abdominal para Klebsiela sp. Evoluiu
com instabilidade hemodinâmica, choque séptico refratário e óbito 3 dias após.
DISCUSSAO As infeccoes enfisematosas abdominais apresentam elevada

morbimortalidade; esse tipo de apresentaçao é incomum e frequentemente fatal;
pode ser produzida por diversos germes anaerobios: Escherichia coli, Klebsiella,
Pseudomonas, Enterobacter, Bacteroides, Clostridium perfringens.
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P188
DUPLICAÇÃO INTESTINAL: RELATO DE CASO
Mário Amorim de Barros Filho, Cristiane Vieira, Péricles Rios Auad, Bruno Amantini
Messias
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
INTRODUÇÃO Duplicações intestinais(DI) são anormalidades raras.A patogênese não é
totalmente compreendida.A conduta deve ser sempre cirúrgica devido à possibilidade
de complicações.O caso mencionado refere-se a um achado incidental de duplicação
de intestino delgado sem comunicação com trânsito intestinal. Paciente admitido no
pronto socorro apresentando perda da eliminação de flatos e fezes há
aproximadamente dez dias associado à dor abdominal difusa e distensão
abdominal.Relata ferimento abdominal por arma de fogo há 5 meses sendo submetido
a laparotomia explaradora(LE).Rotina radiológica evidenciando distensão colônica sem
fezes na ampola.Instituído correção hidroeletrolítica e indicado LE após 12h da
admissão.No intraoperatório foi evidenciado obstrução intestinal em alças do delgado
por brida sem acometimento isquêmico de alças e duplicação de intestino delgado em
circuito fechado de aproximadamente 80 centímetros fora do trânsito intestinal com
mesentério próprio.Realizado lise de bridas e exérese de seguimento intestinal
duplicado.DISCUSSÃO:as DI são malformações raras.Mcneill e cols relata incidência de
1 para cada 5000 nascidos vivos.Não há propensão familiar e o sexo feminino é mais
afetado em uma proporção de 2:1.A origem embriológicca ainda não é
compreendida.A teoria aceita atualmente se baseia na falha de recanalização do
intestino originando dois seguimentos independes, com ou sem comunicação.Hocking
et al demonstraram que entre 60 casos de DI 32 situam-se no intestino delgado, 10 no
esôfago, 9 no estômago, 5 no reto e 4 no colon.O diagnóstico é raramente feito antes
da cirurgia devido à inespecificidade dos sintomas .O tratamento cirúrgico é
mandatório devido ao risco de complicações.Hackam e colaboradores relataram que

aproximadamente 25% das DI tinha mucosa ectópica sendo a gástrica mais freqüente
acarretando risco de perfuração.Beyer em uma revisão da literatura encontrou 3 casos
de carcinoma originados de duplicação intestinal.
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APLICAÇÃO DA TRAJETOTOMIA NOS FERIMENTOS PENETRANTES DE
TÓRAX
DANIEL EICHEMBERG F. E MAIA; RODRIGO VINCENZI; MARCELO A. F. RIBEIRO JUNIOR;
HÉRICO ARSIE NETO; ANDREA PECCI; MAYARA D. C. ALTOMARI; FABÍOLLA SIH MORIYA;
ROBERTO RABELLO ; EDMUR MOURA; LEANDRO SITCHIN
Objetivo:
O OBJETIVO É RELATAR O CASO DE UM PACIENTE MASCULINO COM FERIMENTO POR
ARMA DE FOGO EM REGIÀO TORÁCICA, O QUAL FOI SUBMETIDO À TRAJETOTOMIA.
Material:
PACIENTE DO SEXO MASCULINO, IDADE 21 ANOS, ADMITIDO NO HOSPITAL GERAL DO
GRAJAÚ COM FERIMENTO POR ARMA DO FOGO EM REGIÃO TORÁCICA. REALIZADA
TORACOTOMIA LATERAL ESQUERDA, IDENTIFICADO DOIS ORIFÍCIOS EM SEGUIMENTO
SUPERIOR DO LOBO INFERIOR DO PULMÃO ESQUERDO. REALIZADA TRAJETOTOMIA.
Resultado:
PACIENTE EVOLUIU SATISFATORIAMENTE, APRESENTANDO RETIRADA DOS DRENOS
TORÁCIOS E ALTA DA UTI PARA ENFERMARIA NO QUINTO PÓS OPERATÓRIO E ALTA
HOSPITALAR NO OITAVO PÓS OPERATÓRIO.
Conclusões:
Tratamentos menos agressivos do pulmão, como trajetotomia, ressecção em cunha, e
sutura simples são mais comumente realizados em lesões penetrantes pulmonares. Já
as ressecções anatômicas como lobectomia e pneumectomia são as técnicas mais
usadas em lesões por trauma fechado.5
Experiências atuais mostram que cirurgias poupadoras do pulmão são
igualmente efetivas quando comparadas com lobectomias no trauma. A trajetotomia
mostra-se ser uma técnica fácil e rápida de controlar o sangramento, sem necessidade
de ressecção pulmonar. Por isso está indicada nos casos onde há sangramento severo
que necessite de rápido controle. Caso ela não seja o suficiente, uma forma de
ressecção deve ser feita precocemente.2

Resumo Científico:
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ANÁLISE DO GRAU DE COMPREENSÃO SOBRE O DIAGNÓSTICO E
ADESÃO AO TRATAMENTO EM PACIENTES COM CÂNCER GÁSTRICO
Lia Azevedo Pinto; Elias Ilias; Paulo Kassab; Carlos Alberto Malheiros, Wilze Laura
Bruscato
Objetivo:
Avaliar o grau de compreensão da doença e a adesão ao tratamento de pacientes
oncológicos com indicação cirúrgica.
Material:
Estudo retrospectivo a partir da análise dos protocolos de assistência psicológica
prestada aos pacientes com diagnóstico de câncer gástrico. Foram analisados 45
protocolos de pacientes atendidos no período de fevereiro a maio de 2010.
Resultado:
Quanto ao grau de compreensão do quadro diagnosticado 20 (44,44%) dos pacientes
apresentaram ter conhecimento adequado do diagnóstico oncológico, 12 (26,66%)
demonstraram conhecimentos parciais, ou seja, acreditam que estão tratando uma
doença grave, mas não identificam necessariamente como câncer e 13 (28,88%) não
tinham conhecimento nenhum sobre seu quadro oncológico. Em relação à adesão ao
tratamento os critérios avaliados foram: comparecimento ás consultas médicas, uso
adequado das prescrições medicamentosas e realização de exames laboratoriais e de
imagens solicitados. Considerando os itens citados os resultados encontrados foram:
27 (60%) aderiram de forma adequada, 9 (20%) aderiram parcialmente e 9 (20%) não
aderiram ao tratamento. Quanto á participação do paciente em seu tratamento 20
(44,44%) participam de forma ativa - fazendo perguntas e participando das condutas
tomadas pela equipe em relação ao seu tratamento e 25 (55,55%) delegam à equipe
todas as decisões sem questionamentos. Quanto as expectativas frente ao prognóstico
da doença 14 (31,11%) apresentaram expectativas positivas, 15 (33,33%) expectativas
negativas, 6 (13,33%) idealizadas e 10 (22,22%) apresentam-se ambivalentes quanto
ao seu prognóstico.
Conclusões:
A maioria dos pacientes com câncer gástrico avaliados não possui conhecimento
adequado sobre seu diagnóstico, este desconhecimento pode influenciar na forma
como o paciente conduz seu tratamento, muitas vezes posicionando-se frente á ele de
forma passiva. Do ponto de vista emocional o comprometimento do paciente com seu
tratamento é diretamente proporcional ao grau de compreensão e implicação de seus
atos no prognóstico de sua doença.

Resumo Científico:

Sala: - Trauma
Data: 25/09/2010
Horário: 14:00as17:30
P191
TRAUMATISMO DE RETO
Colombo L.* ; Colombo E.; Calderan T.; Hirano E.; Fraga G.
Objetivo:
Objetivou-se proceder a um estudo retrospectivo no Hospital das Clínicas da UNICAMP
a fim de realizar um levantamento epidemiológico referentes ao trauma retal e após
cruzamento dos dados realizar uma análise crítica da evolução conforme
características do trauma, conduta adotada e resultados obtidos.
Material:
O trabalho foi desenvolvido na Disciplina de Cirurgia do Trauma da Unicamp, que é a
responsável pelo atendimento das urgências cirúrgicas traumáticas e não-traumáticas
no Hospital das Clínicas da Unicamp, situado na cidade de Campinas. O atendimento
inicial ao traumatizado segue os protocolos do serviço que se apóiam no Suporte
Avançado de Vida no Trauma - ATLS&#63720;13. Todas as cirurgias são rigorosamente
registradas em protocolos estabelecidos, em programa Epi-Info, versão 6.04.Foi
realizado um estudo retrospectivo referente ao período de janeiro de 1990 a maio de
2010, , com levantamento criterioso de 78 casos de trauma retal nesse intervalo.
Resultado:
O sexo masculino foi o mais acometido com incidência de 91% dos casos e 63% dos
pacientes tinham entre 14 e 30 anos, com média de idade de 31,5 anos.O mecanismo
de trauma mais comum foi o penetrante (62% dos casos, sendo em 58,4% por projétil
de arma de fogo). Empalamento ocorreu em 19,4% dos casos e trauma fechado em
11,6%. Em 5% dos pacientes foi evidenciada lesão iatrogênica por enema opaco, clister
ou colonoscopia. A queixa mais relatada foi dor abdominal (78% dos casos), e ao
exame clínico foi identificado sangramento nas fezes ou ao toque retal em 53% dos
casos, e lesão perineal associada em 22%.O tempo decorrido entre o trauma e a
abordagem cirúrgica foi de até duas horas em 42,8% dos casos. A maioria das lesões
(76%) foram grau II ou III. O grau de contaminação intracavitária foi pequeno em
67,5% dos casos. Em 80% dos pacientes o tratamento cirúrgico consistiu em sutura
primária e estomia de proteção com sigmoidostomia em alça. Em 11,6% dos casos de
lesão intra peritoneal foi realizado apenas sutura primária. O procedimento de
Hartmann foi indicado em 6,4% dos pacientes. Em 66,2%dos casos houve outras lesões
associadas. Complicações pós-operatórias: 48% dos pacientes, com relaparotomia em
15,5% dos casos. Mortalidade:7,7%.
Conclusões:
Os resultados encontrados demonstraram um perfil epidemiológico, morbidade e

mortalidade compatíveis com os dados disponíveis na literatura, observando-se uma
nítida predominância no sexo masculino e em pacientes jovens, economicamente
ativos. O diagnóstico precoce é importante para a boa evolução dos doentes, sendo o
tempo decorrente entre o trauma e a abordagem cirúrgica um dos fatores
prognósticos mais importantes. Na maioria das vezes a derivação com colostomia
temporária é necessária.
Resumo Científico:

Sala: - Intestino Delgado
Data: 25/09/2010
Horário: 14:00 às 17:30
P192
HÉNIA DE LITTRÉ EM PACIENTE IDOSA RELATO DE CASO
Meneses,E.R.*; Jara,R.L.S.; Medeiros,G.M.; Balbuena,M.B.; Brito,C.Y.;
Demboguski,A.A.;Pereira,M.E.S.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Paciente G.A.F. do sexo feminina, 87 anos, deu entrada no PAM do Hospital Regional
de Mato Grosso do Sul com queixa de dor abdominal difusa há 1 dia, acompanhado de
vômitos. Relatava ainda, hérnia inguinal esquerda há 10 anos, e que naquele dia,
apresentava-se dolorida.
Antecedentes de aneurisma de aorta torácica com trombo em 80% em seu interior,
diagnosticado há 5 anos quando realizava exames pré-operatórios para cirurgia de
correção da hérnia, sendo a cirurgia cancelada por apresentar risco cirúrgico muito
elevado.
No exame físico, o abdome apresentava-se plano, RHA aumentados, flácido, DB
negativa e presença de tumoração não redutível em região inguinal E, compatível com
hérnia encarcerada.
Durante o ato operatório, após abertura do saco herniário em hérnia tipo Nyhus IIIA,
identificamos segmento ileal em seu interior com divertículo de Meckel necrosado. Foi
realizado então, a enterectomia do segmento acometido, com anastomose primária
término-terminal.
A paciente evolui sem intercorrências, recebendo alta no 5º PO.

Sala: - Tórax
Data: 25/09/2010
Horário: 14:00as17:30
P193
PNEUMOMEDIASTINO ESPONTÂNEO - RELATO DE CASO
Gozzano, R.N.; Nascimento, E.F.R.; Zachetti F.U.; Trostdorf F.; Filho C.L.P.F.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Pneumomediastino espontâneo é definido como a presença de ar no interstício
mediastinal, sem etiologia aparente. É uma entidade clínica rara, com freqüência
estimada de um caso por 30000 admissões hospitalares e presente
predominantemente em indivíduos do sexo masculino durante a segunda ou terceira
década de vida. As principais causas relatadas na literatura ocorrem em conseqüência
a exercício físico intenso, trabalho de parto, barotrauma pulmonar, mergulhos
profundos em submarinos ou com snorkel, tosse intensa, asma, inalação de cocaína,
vômitos e convulsões. O diagnóstico clínico é baseado na tríade de dor no peito,
dispnéia e enfisema subcutâneo e a confirmação diagnostica é feita com exames de
imagem, como radiografia e tomografia computadorizada de tórax. O tratamento de
escolha é conservador com prognóstico favorável na maioria dos casos. O nosso
propósito é relatar um caso de pneumomediastino espontâneo de um homem com 32
anos atendido em nosso serviço com quadro de dispnéia, dor torácica e enfisema
subcutâneo em região cervical que foi diagnosticado com esta patologia pela
radiografia de tórax e cervical, foi tratado somente com analgesia e obteve excelente
evolução clínica com regressão espontânea do pneumomediatino.

Sala: - Tórax
Data: 25/09/2010
Horário: 14:00as17:30
P194
TUMOR RARO DE PULMÃO: CARCINOMA MUCOEPIDERMÓIDE
Squeff, FA.*; Silva, MM.; Oliveira, MM.; Cordeiro, LA.; Teixeira, LC; Bizon, JA.
Objetivo:
Relatar caso raro de neoplasia pulmonar através de análise de exames e de prontuário.
Material:
Paciente JCV, 15anos, feminina, encaminhada para avaliação com antecedente de 03
episódios de pneumonia no decorrer de um ano sendo a última com hemoptóicos.
Encontrava-se em bom estado geral, eupneica, com diminuição da expansão e do
murmúrio vesicular em terço inferior de hemitórax esquerdo e presença de estertores
pulmonares creptantes. A radiografia e tomografia de tórax demonstraram opacidade
heterogênea, de contornos regulares ocupando lobo inferior do pulmão esquerdo com
dilatações brônquicas repletas de conteúdo mucoso (broncoceles). A broncoscopia
revelou lesão vegetante de coloração amarelada em brônquio lobar inferior esquerdo.
Resultado:
Paciente foi submetida a lobectomia pulmonar inferior esquerda, com satisfatória
recuperação pós-operatória, com retirada do drenode tórax no sexto dia.

Conclusões:
O carcinoma mucoepidermóide corresponde a 0,1-0,2% de todos os tumores de
pulmão. São neoplasias originárias das glândulas brônquicas, com crescimento
endoluminal e evolução lenta. A ressecção com margens livres possibilita cura nas
lesões de baixo grau.
Resumo Científico:

Sala: - Pâncreas
Data: 25/09/2010
Horário: 14:00as17:30
P195
FÍSTULA PANCREATOPLEURAL EM PACIENTE ETILISTA CRONICO:
RELATO DE CASO
Ingrund, J.C; Aoyagi, H; Salvestro, A; Filho, J. E. A*; Cardoso, F. H; Santos, G.F; Silva, R.S;
Donoso, A.C; Campos, K.S;Fernandes, S.S
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Introdução: Fístula pancreatopleural é uma condição rara e de difícil diagnóstico pela
preponderância de sintomas torácicos. Objetivo: Descrever um caso de pseudocisto
pancreático e fístula pancreatopleural em paciente etilista diagnosticado e tratado no
serviço de cirurgia geral do HMCC. Materiais e métodos: Análise documental com
revisão bibliográfica. Relato de Caso: C.A.O, masculino, 44 anos, admitido no serviço de
emergência do HMCC com dor torácica esquerda, epigastralgia e dispnéia progressiva.
Emagrecido, com edema de membros inferiores, taquipnéico e com murmúrio
vesicular abolido à esquerda. Antecedente de etilismo há 21 anos e tabagismo.
Realizada toracocentese de alivio com saída de 1.800ml de secreção achocolatada,
cuja análise mostrou líquido pleural turvo com amilase bastante elevada (364.920U/L);
pH 7,49; proteína 3,4g/L; cultura e BAAR negativos. TC de abdome: pâncreas de
dimensões aumentadas e grande coleção na cauda. TC de tórax: derrame pleural
esquerdo volumoso. Fibrobroncoscopia normal e lavado brônquico negativo para
células neoplásicas, leveduras e cultura. Colangiorressonância com coleção de 20,8cm
de extensão e 7,7cm de diâmetro, adjacente à cauda do pâncreas, estendendo-se até o
espaço pleural esquerdo. Houve recidiva do derrame pleural e foi submetido a
drenagem torácica fechada em selo dágua, com saída imediata de 3.200ml de
secreção achocolatada. A despeito do jejum e da nutrição parenteral, manteve elevada
efusão pleural. Submetido a laparotomia exploradora, com pancreatectomia
corpocaudal, ressecção da cápsula do pseudocisto e esplenectomia. Resultados:
Recebeu alta no 8º PO, sem derrame pleural, queixas respiratórias ou abdominais. Em

acompanhamento ambulatorial há 7 meses, cessou etilismo e evolui sem recidivas.
Conclusões: Fístula pancreatopleural é de difícil diagnóstico e deve ser lembrada,
particularmente em paciente com derrame pleural recorrente volumoso coexistindo
com pancreatite ou etilismo.

Sala: - Intestino Delgado
Data: 25/09/2010
Horário: 14:00as17:30
P196
HIPERPLASIA NODULAR LINFÓIDE E HEMORRAGIA DIGESTIVA COM
INSTABILIDADE HEMODINÂMICA.
Trostdorf, F.; Nascimento, E.F.R.; Zachetti, F.U.; Gozzano, R.N.; Kadri, C.J.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
A Hiperplasia Nodular Linfóide consiste no aumento dos folículos linfóides submucosos
(Placas de Peyer) presentes no trato digestório, principalmente no retossigmóide e no
íleo terminal com tamanho maior do que 2 mm, caracterizando-se como uma doença
rara e que ocorre predominantemente em crianças e jovens. Pode estar associada a
infestação por Giárdia, linfoma, HIV e alergia alimentar. Pode ter um quadro clínico
silente ou com hemorragia digestiva, dor abdominal recorrente, intussuscepção
intestinal e diarréia crônica.
CRBC, 14 anos, sem comorbidades sistêmicas prévias, encaminhado de outro serviço
com história de hematoquezia e melena com 04 dias de evolução. Deu entrada no
Pronto Socorro em choque hipovolêmico grau I e valores hematimétricos baixos sendo
estabilizado hemodinamicamente. Submetido a endoscopia digestiva alta (EDA) que
evidenciou esofagite erosiva grau D de Los Angeles assim como hérnia de hiato por
deslizamento de 3,0 cm sem focos de sangramento ativo no momento do exame.
Realizada colonoscopia que mostrou polipose em íleo terminal sendo coletado biópsia
com resultado favorável para hiperplasia nodular linfóide, sendo este diagnóstico
confirmado através de estudo imuno-histoquímico posterior. Realizado exame de
Cápsula Endoscópica em caráter ambulatorial confirmando polipose de íleo terminal. O
paciente evoluiu favoravelmente sem novos episódios de hemorragia digestiva.
A Hiperplasia Nodular Linfóide (HNL) foi descrita pela primeira vez por Herman el al.
em 1966. Atinge com maior frequência a população mais jovem, porém há relatos de
ter ocorrido em adultos e idosos. Neste paciente a doença manifestou-se com uma

hemorragia digestiva severa culminando em choque hipovolêmico leve. Frente à este
dado, não observamos na literatura referência relatando HNL com hemorragia
digestiva evoluindo de forma tão dramática.Vale salientar que o tratamento deste
paciente se deu clínicamente, com desfecho favorável, sem intervenções cirúrgicas.

Sala: - Tórax
Data: 25/09/2010
Horário: 14:00as17:30
P197
PERFURAÇÃO ESOFÁGICA POR CANDIDIASE
Aquino J*; Said M; Carvalho Jr A; Ortega FP; Andrade P
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
M.G.G, masculino, 32 anos, portador de megaesôfago avançado idiopático, submetido
há 7 anos à cardiomiotomia com fundoplicatura, com melhora da disfagia por 5 anos.
Todavia, há 2 anos evoluiu com disfagia progressiva e perda de peso.
Realizado endoscopia digestiva alta, há 2 meses, para programação de
esofagectomia que evidenciou úlcera profunda no terço(1/3) médio do esôfago
sugestiva de candidíase confirmada pelo anatomopatologico. Introduzido
Fluconazol(200mg/dia) com melhora da disfagia.
Após 1 mês realizou-se nova endoscopia digestiva que evidenciou persistência
da candidíase e introduzido tratamento com Anfotericina B (0,5 mg/kg/dia) por 15 dias
.
Indicada a esofagectomia transmediastinal eletiva e solicitados exames préoperatórios. Após 10 dias, paciente procurou o Hospital Celso Pierro da PUC- Campinas
com queixa de dor torácica intensa, dispnéia e febre há 1 dia. Apresentava-se
descorado + +/ 4, desidratado, dispnéico e com ausência de murmúrio vesicular no
hemitórax direito.
A tomografia computadorizada de tórax evidenciou grande derrame pleural,
septações e imagem sugestiva de perfuração de 1/3(terço) médio esofágico. Optou-se
por drenagem de tórax, com saída de secreção purulenta e conteúdo digestivo.
Realizada reposição volêmica e hidroeletrolítica, e submetido o paciente à toracotomia
direita. No ato cirúrgico foi evidenciada perfuração esofágica no 1/3(terço) médio, por

grande lesão ulcerada tamponada pelo lobo pulmonar inferior direito. Optado
esofagectomia, decorticação pulmonar, esofagostomia e jejunostomia.

No 8&#730; dia pós operatório paciente foi a óbito em decorrência de choque
séptico. O estudo anatomopatológico evidenciou megaesôfago associado à infecção
por candida.

Sala: - Intestino Delgado
Data: 25/09/2010
Horário: 14:00as17:30
P198
DIVERTÍCULO DE MECKEL COMO ETIOLOGIA DE HEMORRAGIA
DIGESTIVA BAIXA
Santos, D.C.; Gonçalves, R.B.B*; Neto, F.A.F.; Romagnolo, L.G.C.; Cardoso, M.R.;
Trindade, L.B.; Junior, E.J.O.; Tanaka, E.K.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Introdução: O divertículo de Meckel (DM) ocorre em cerca de 2% da população e
representa a anomalia congênita mais freqüente do trato gastrintestinal.
Relato de caso: Paciente N.M.S., masculino, 28 anos, trazido ao Pronto-Socorro do
Hospital Municipal Dr. Mário Gatti no dia 16/07/10, com relato de 2 episódios de
enterorragia no dia anterior e 01 episódio no dia do atendimento. Negava melena ou
hematêmese. Negava também tabagismo, etilismo ou uso de medicações.
Ao exame físico inicial apresentava-se em regular estado geral, descorado (2+/4+),
instável hemodinamicamente (PA= 70x30 mmHg, FC= 80bpm), sonolento, porém
contactuante, com abdome flácido e indolor e TR evidenciando moderada quantidade
de sangue vermelho vivo.
O paciente apresentou boa resposta hemodinâmica com a administração de
cristalóides e hemoderivados, sendo submetido, em caráter de urgência, a exames de
imagem. A endoscopia digestiva alta não evidenciou sinais de sangramento e a
colonoscopia foi inconclusiva devido grande quantidade de sangue, coágulos e fezes.
Devido novos episódios de instabilidade hemodinâmica, optou-se pela realização de
laparotomia exploradora. No inventário da cavidade foi possível observar acentuada
distensão de alças intestinais (cólon e delgado) com presença de fezes e sangue no seu
interior. Encontrada formação diverticular alongada, compatível com Divertículo de

Meckel, localizado a 60cm da válvula íleo-cecal. Realizamos a enterectomia na base do
divertículo com anastomose término-terminal.
O pós-operatório transcorreu sem anormalidades, com o paciente aceitando dieta no 3
PO e recebendo alta hospitalar no 6 PO. O resultado do anátomo-patológico
evidenciou a presença de mucosa gástrica tipo fúndica e pâncreas ectópico no
Divertículo de Meckel.
Discussão: A ressecção do divertículo com anastomose primária foi a conduta adotada
pelo nosso serviço. Esse procedimento é citado na literatura como o tratamento de
escolha nos casos de DM que apresentam hemorragia maciça.

Sala: - Tórax
Data: 25/09/2010
Horário: 14:00as17:30
P199
OSTEOCONDROMA DE ESTERNO
Squeff, FA.*; Silva, MM. ; Oliveira, MM. ; Cordeiro, LA. ; Bizon, JA. ; Soares PZ.
Objetivo:
Relatar caso raro de neoplasia benogna de parede torácica através de análise de
exames e de prontuário.

Material:
Paciente LAO, 22 anos, feminina, admitida com queixa de dor e aumento de volume
em região esternal há seis meses. Apresentava tumor localizado em região médioesternal de aproximadamente três centímetros de diâmetro, endurecido e aderido a
planos profundos. Realizou tomografia de tórax com presença de discreta elevação
esterno. Complementou-se investigação com cintiligrafia óssea que demonstrou
processo inflamatório inespecífico em região esternal. Foi realizada biópsia incisional
com resultado de osteocondroma esternal. Paciente foi submetida a esternectomia
parcial, com reconstrução com tela de polipropileno e retalho de músculo peitoral.
Resultado:
Houve satifatória recuperação pós-operatória e ausência de respiração paradoxal.

Conclusões:
Os tumores benignos de esterno são raros, sendo o osteocondroma o mais frequente.
O grande desafio dos tumores esternais é sua ressecção com margens livres e a
reconstrução e estabilização da parede torácica. Neste caso obtivemos sucesso pelo
fato de tumor ser benigno, de pequenas dimenssões e de estar localizado apenas no
esterno.
Resumo Científico:

Sala: - Tórax
Data: 25/09/2010
Horário: 14:00as17:30
P200
CISTO TÍMICO COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE ESTRUTURA
VASCULAR
Garrafa, R.*; Gonçalves, R.; Saad Jr, R.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
INTRODUÇÃO:
Os cistos tímicos, tumores benignos raros, apresentam crescimento lento e
sintomatologia escassa. Em maioria, são encontrados no mediastino anterior ainda na
primeira década de vida.
O presente relato abordará um caso raro de cisto tímico, manifesto em idade adulta e
localizado na transição cérvico-mediastinal.
RELATO DE CASO:
Sexo feminino, 37 anos, procurou a Disciplina de Cirurgia Torácica da Santa Casa de
São Paulo com queixa de caroço no pescoço há 4 meses.
No exame físico, notou-se tumoração em fúrcula esternal, caracterizada por aparente
imobilidade à palpação, ausência de sopro e frêmito e pela presença de pulsação
rítmica, sugerindo tratar-se de uma estrutura vascular. Solicitou-se, então, tomografia
e avaliação da Cirurgia Vascular.
O laudo tomográfico revelou tumor em região cérvico-torácica de caráter compatível
ao de cisto do ducto timo-faríngeo. A avaliação da cirurgia vascular excluiu a
possibilidade de estrutura de aspecto ou origem vascularizada, relacionando a
pulsação à proximidade ao cajado da aorta.

Tratando-se de tumoração mediastinal delimitada, foi indicada cirurgia (esternotomia
parcial). O estudo anatomopatológico da peça confirmou, pela presença de
revestimento córtico-medular tímico, o diagnóstico de lesão cística benigna do timo.
DISCUSSÃO:
As tumorações cervicais podem ser congênitas, inflamatórias ou neoplásicas. O timo
origina-se da terceira bolsa faríngea, descendendo por meio do ducto timo-faríngeo na
sexta semana de gestação. Desta maneira, os cistos congênitos derivam da
implantação de remanescentes de tecido tímico durante o desenvolvimento
embrionário.
A baixa incidência de cistos tímicos, especialmente em região cervical, associada à
evidente prevalência em crianças, demonstra a dificuldade diagnóstica quando
localizados na transição cérvico-torácica durante a vida adulta.
A ressecção cirúrgica possibilitou a confirmação diagnóstica e evitou possíveis
complicações, destacando-se no tratamento de tumores cervicais.

Sala: - Ginecologia / Mastologia
Data: 25/09/2010
Horário: 14:00as17:30
P201
TRATAMENTO VIDEOLAPAROSCÓPICO DE MIOMATOSE UTERINA
MÚLTIPLA
Dembogurski, A.A.*, Jara, R. L. S., Balbuena, M.B., Pereira, M. E. S., Santos, C. H. M.,
Meneses, E.R., Medeiros, G. M., Brito,C.Y., Barbero, R.M., Nakasima,G. T.K.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Paciente de 33 anos, nulípara, com desejo de engravidar, com problemas relacionados
a miomatose uterina múltipla, com miomas subserosos e intramurais e contraindicação relativa para a gestação. A paciente apresentava também dores durante as
relações sexuais que poderiam estar relacionadas à miomatose.
Paciente submetida a videolaparoscopia para avaliação e ressecção dos miomas,
evoluindo com sucessso à retirada de múltiplos miomas subserosos e intramurais, sem
intercorrências no ato operatório.
O estudo histopatológico confirmou a natureza benigna dos miomas e a paciente
teve boa evolução pós-operatória, com controle ultrassonográfico normal após 3
meses do procedimento.

Sala: - Pâncreas
Data: 25/09/2010
Horário: 14:00as17:30
P202
PANCREATITE AGUDA INDUZIDA POR HIPERTRIGLICERIDEMIA
Sakai C M.; Pereira R.; Kunihira J.; Fukuda M F.; Neto M E.; Savazoni V T.; Mathias K.;
Nicastro R G.; Serafim C M.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Pancreatite aguda é um processo inflamatório reversível com múltiplas etiologias,
sendo as principais causas litíase biliar e uso excessivo de álcool. A hipertrigliceridemia,
ou seja, elevação dos níveis séricos de triglicérides também pode precipitar episódios
de pancreatite aguda . Esse relato de caso trata-se de uma paciente do sexo feminino
de 49 anos que foi admitida no Hospital Ana Costa de Santos com pancreatite aguda
severa, referindo dor abdominal em região epigástrica de forte intensidade com
irradiação para dorso há 3 dias associada a náuseas e vômitos. Paciente hipertensa,
com história de dislipidemia há 6 anos não aderente ao tratamento, com internação
pregressa por pancreatite aguda causada por importante
hipertrigliceridemia(10616mg/dl) há 2 anos. O diagnóstico da pancreatite aguda atual
foi confirmado pelo aumento de triglicérides (3858mg/dL), alterações enzimáticas com
aumento da amilase(276 U/I) e pela tomografia computadorizada de abdome total
com contraste oral e endovenoso que demonstrou a severidade do quadro (Balthazar
C). Optou-se pelo tratamento meramente clínico com jejum, soro glicosado,
antibiótico (Meronem), analgesia obtendo redução dos triglicérides para 872mg/dL e
remissão dos sintomas em 5 dias. Após 7 dias de internação foi liberada uma dieta leve
hipogordurosa e recebeu alta assintomática com orientações dietéticas e tratamento
medicamentoso para dislipidemia.

Sala: - Fígado e Vias Biliares
Data: 25/09/2010
Horário: 14:00 as 17:30
P203
ESTENOSE BENIGNA DAS VIAS BILIARES RELATO DE CASO
Santos, C. N.*; Andrade, L. M.; Isoldi, F. C.; Rubio, E. C.; Constantino, M. G.; Moraes, F.
O.; Cimatti, A.; Trama, O.; Apodaca, F. R.; Kim, S. B.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Introdução: A estenose benigna das vias biliares é causada por diversos fatores, entre
eles a pancreatite crônica, pós-operatório das cirurgias biliares (anastomoses
biliodigestivas, lesões iatrogênicas, anastomoses bilio-biliares), colangite esclerosante
primária, coledocolitíase, pós-transplante hepático, trauma e após colangite aguda.
Apresenta-se geralmente com dor e icterícia, podendo ocorrer colangite aguda
associada. Seu tratamento varia de acordo com a etiologia, porém o tratamento
cirúrgico é considerado definitivo. Objetivo: Relatar um caso de estenose de via biliar
após colecistectomia e exploração cirúrgica da via biliar, seguida de perda acidental do
dreno de Kehr. Material e Métodos: Paciente do sexo feminino, 41 anos, com quadro
de icterícia, acompanhada por colúria, acolia fecal e desconforto abdominal há três
meses. Apresentava antecedente de colecistectomia aberta há seis anos com
drenagem de via biliar através de dreno de Kehr, devido à coledocolitíase, com
retirada acidental do dreno após 60 dias do procedimento. No pós operatório tardio
evoluiu com estenose em região da confluência dos hepáticos, confirmada pela
colangiorressonância e ecoendoscopia. Resultado: A paciente foi submetida à
ressecção da área de estenose com realização de anastomose hepático-jejunal em Y de
Roux. Após tratamento cirúrgico houve melhora da icterícia, clínica e laboratorial, com
melhora dos sintomas de desconforto abdominal. Conclusão: A estenose de via biliar
pode ser resultante da perda acidental do dreno de Kehr e o seu tratamento cirúrgico
através de anastomose biliodigestiva mostrou-se eficaz.

Sala: - Ginecologia / Mastologia
Data: 25/09/2010
Horário: 14:00as17:30
P204
TUBERCULOSE PERITONEAL MIMETIZANTO TUMOR OVARIANO
AVANÇADO COM CA-125 ELEVADO.
Souza Júnior, M.B.*; Santos, R.V.; Lima, S.C.B.; Fonseca, C.A.M.; Pesciotto, A.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
A tuberculose ainda é uma doença muito freqüente na população brasileira, tendo
como umas das formas extrapulmonares mais comuns a peritoneal, a qual se
apresenta com sinais e sintomas inespecíficos como dor abdominal, ascite e distensão,
podendo ser facilmente confundida com câncer ovariano avançado ou carcinomatose
peritoneal, principalmente quando apresenta elevação dos níveis do marcador CA-125
sérico.
Paciente feminina, 24 anos, com dor abdominal, constipação, hiporexia, adinamia,
perda de peso, febre vespertina intermitente, além de amenorréia há 1 ano. Exames
de imagens mostrando massa pélvica mal definida, sugestiva de massa anexial, além
de elevação do CA-125 sérico (262,5U/mL). Foi submetida a laparotomia, na qual
foram feitas biopsias no peritônio, cujo resultado foi inflamação crônica
granulomatosa com necrose caseosa. Encaminhada à infectologia para tratamento
antituberculínico, com melhoras dos sintomas iniciais.
A dificuldade diagnóstica da tuberculose peritoneal, quando mimetiza tumor ovariano
avançado, através de exames laboratoriais e de imagens, em alguns casos, leva a
necessidade de uma abordagem cirúrgica para o diagnóstico definitivo através do
exame anatomopatológico.

Sala: - Fígado e Vias Biliares
Data: 25/09/2010
Horário: 14:00as17:30
P205
ASCITE REFRATÁRIA EM PACIENTES CIRRÓTICOS: COMPARAÇÃO
ENTRE A DERIVAÇÃO PORTOSSISTÊMICA INTRA-HEPÁTICA
TRANSJUGULAR (TIPS) E A PARACENTESE DE GRANDE VOLUME
Aires FT; Beraldo JPN; Bresciani F; Folador JB; Barros KJF; Morais Jr RP; Mazzurana M
Objetivo:
A paracentese apresenta alta taxa de insucesso em pacientes cirróticos. A TIPS é
procedimento alternativo que resulta em descompressão do sistema portal através da
criação de anastomose portossistêmica. O objetivo deste estudo é comparar a TIPS à
paracentese de grande volume em pacientes cirróticos com ascite refratária.
Material:
Realizou-se revisão sistemática da literatura através da base de dados MEDLINE
utilizando a seguinte estratégia de busca na interface Clinical Queries
(Therapy/Narrow): (ascites) AND (transjugular intrahepatic portosystemic shunt) AND
(paracentesis). Apenas ensaios clínicos randomizados foram incluídos. Realizou-se
meta-análise dos seguintes desfechos: eficácia dos procedimentos, incidência de
encefalopatia e mortalidade. Os dados das variáveis categóricas foram analisados
através da diferença de risco absoluto com intervalo de confiança de 95%.
Resultado:
Cinco estudos foram incluídos nesta revisão, totalizando 162 pacientes no grupo TIPS e
168 no grupo Paracentese.
Mortalidade. A incidência de mortalidade foi de 49,4 (80/162) no grupo TIPS e de
51,8% (87/168) no grupo Paracentese. Não houve diferença estatística significante
entre os grupos (p=0,62).
Melhora da ascite. A TIPS apresentou melhor eficácia comparada à paracentese em um
período entre 6 e 12 meses. No grupo Paracentese, 75,2% dos pacientes não
obtiveram melhora da ascite enquanto no grupo TIPS a taxa foi de 40,4%. A TIPS
aumentou a chance de controle da ascite em 65,0% (IC95% 0,520 a 0,770; NNT= 2;
p<0,00001).
Incidência de encefalopatia. A taxa de encefalopatia no grupo TIPS foi de 48,4%
(77/159) enquanto no grupo Paracentese foi de 31,9% (51/160). A TIPS apresentou um
aumento do risco absoluto de incidência de encefalopatia de 16,5% (IC95% 0,070 a
0,260; NNH=6; p<0,0006).

Conclusões:
Comparada ao tratamento convencional, a TIPS apresenta melhores resultados no
controle da ascite refratária, porém sem melhora na sobrevida dos pacientes. Além
disso, apresenta um risco aumentado de ocorrência de encefalopatia.
A TIPS pode ser considerada mais como uma ponte para o transplante hepático do que
uma forma de tratamento da hipertensão portal.

Resumo Científico:

Sala: - Fígado e Vias Biliares
Data: 25/09/2010
Horário: 14:00as17:30
P206
COLECISTECTOMIA LAPAROSCÓPICA VERSUS ABERTA EM PACIENTES
COM CIRROSE HEPÁTICA
Aires FT; Barros KJF; Mendonça GB; Beraldo JPN; Morais Jr RP; Mazzurana M
Objetivo:
A incidência de colelitíase em pacientes cirróticos está duas vezes aumentada quando
comparada à população em geral. Desde a introdução da videolaparoscopia, tem-se
discutido se os pacientes cirróticos se beneficiariam desta técnica. O objetivo deste
estudo é comparar a colecistectomia laparoscópica à aberta em pacientes cirróticos
com colelitíase.
Material:
Trata-se de uma revisão sistemática da literatura. Realizou-se uma pesquisa na base de
dados MEDLINE com o uso da seguinte estratégia de busca: (liver cirrhosis) AND
(laparoscopic cholecystectomy). Apenas ensaios clínicos que comparavam a
abordagem laparoscópica à aberta foram selecionados para análise. Para as variáveis
dicotômicas utilizou-se o método de redução do risco absoluto. Para as variáveis
contínuas foi utilizado o cálculo da diferença entre médias. Adotou-se intervalo de
confiança de 95%.
Resultado:
Esta revisão incluiu dados de apenas dois ensaios clínicos randomizados.
Complicações intra e pós-operatórias. A colecistectomia laparoscópica reduziu o risco
de complicações em 19% (IC95% 0,080 a 0,310; p<0,001), necessitando tratar 5
pacientes para se obter esse benefício quando comparada à cirurgia aberta.
Hospitalização. Os pacientes submetidos à colecistectomia laparoscópica tiveram
menor tempo de internação hospitalar quando comparados aos da cirurgia aberta.
Houve uma diferença, em média, de 4 dias (IC95% 3,5 a 4,5 dias; p<0,00001).
Realimentação. Os pacientes submetidos à cirurgia laparoscópica apresentaram
realimentação mais precoce quando comparados aos da cirurgia aberta. A diferença
entre os grupos foi de 27 horas (IC95% 24-30 horas; p<0,00001).

Conclusões:
Em pacientes cirróticos (Child A ou B) apresentando colelitíase sintomática, a
videolaparoscopia é procedimento altamente eficaz e seguro e pode ser indicada como
primeira opção para a resolução do quadro.

Resumo Científico:

Sala: - Tórax
Data: 25/09/2010
Horário: 14:00as17:30
P207
RESULTADOS DO TRATAMENTO CIRÚRGICO DE GRANDES
CONDROSARCOMAS DA PAREDE TORÁCICA: CINCO ANOS DE
SEGUIMENTO EM UMA MESMA INSTITUIÇÃO
Waisberg, D.R.; Rêgo, F.M.P.*; Abrão, F.C.; Fernandes, A.; Terra, R.M.; Pêgo-Fernandes,
P.M.; Jatene, F.B.
Objetivo:
Condrosarcomas são os tumores malignos de parede torácica mais frequentes. A
excisão radical desses tumores é ainda hoje o tratamento de escolha. O objetivo de
nosso trabalho é relatar a experiência do grupo de Cirurgia Torácica da instituição no
tratamento cirúrgico de grandes condrosarcomas de parede torácica.
Material:
Foi realizada análise retrospectiva dos prontuários de todos os pacientes submetidos a
ressecção cirúrgica com intuito curativo de condrosarcomas de parede torácica na
Divisão de Cirurgia Torácica do Instituto do Coração, Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo no período compreendido entre janeiro de
1997 e fevereiro de 2009.
Resultado:
11 pacientes foram selecionados, sendo oito deles (72.7%) do sexo masculino e três
deles (27.3%) do sexo feminino. A idade média foi de 51,5 anos. Foram realizadas oito
biópsias pré-operatórias em 7 pacientes (63.6%). Nas cirurgias houve necessidade de
ressecção de costelas em oito casos (média de 2,5 costelas ressecadas). Foram
realizadas três esternectomias subtotais. O tamanho médio das peças cirúrgicas foi de
10,66cm. O grau histológico dos tumores era igual a I em um dos casos, II em oito
casos e III em dois casos. As margens obtidas foramm intralesionais em 5 pacientes
(45,4%), marginais em 2 (18.2%) e livres em 4 (36.4%). Têcnicas de reconstrução,
incluindo o uso de tela de Marlex, foram utilizadas em 10 casos (90.9%) e retalhos
miocutâneos foram utilizados em 5 casos (45.4%). O tempo médio de seguiento foi
igual a 63 meses (15-167). As taxas de recorrência e sobrevida foram de 57.1% e 50%,
respectivamente. Dois dos quatro pacientes que apresentaram recorrência estão vivos
e apresentam intervalo livre de doença igual a 51,3 meses.
Conclusões:
A localização em sítios desfavoráveis a ressecções radicais de condrosarcomas
volumosos levaram às baixas taxas de sobrevda e às taxas elevadas de recorrência.
Contudo, quando ocorreu recorrência, o tratamento cirúrgico mostrou-se capaz de
aumentar a sobrevida, conforme já descrito na literatura.

Resumo Científico:

Sala: - Tórax
Data: 25/09/2010
Horário: 14:00as17:30
P208
TUMORES DESMÓIDES DE PAREDE TORÁCICA: EXPERIÊNCIA DE 11
ANOS NO SEU TRATAMENTO CIRÚRGICO
Rêgo*, F.M.P.; Waisberg, D.R.; Abrão, F.C.; Fernandes, A; Barbosa, F.K.; Bernardo,
W.M.; Pêgo-Fernandes, P.M.; Jatene, F.B.
Objetivo:
Os tumores desmóides são neoplasias raras cuja malignidade é controversa dadas
agressividade e taxa de recidiva locais, mas incapacidade de metastatização. O objetivo
deste estudo é analisar os resultados do tratamento cirúrgico destes tumores na
parede torácica realizado por cirurgiões torácicos da Disciplina de Cirurgia Torácica
InCor-HCFMUSP.
Material:
Foi realizada análise retrospectiva dos prontuários de 19 pacientes submetidos à
ressecção de tumores desmóides de parede torácica entre 1998 e 2009, observandose idade, sexo, sintomas, margens, técnicas de reconstrução, morbidade, tratamento
adjuvante, recorrência e mortalidade. As variáveis relacionadas à recorrência foram
avaliadas através dos testes de Fisher e Chi-quadrado, com nível de significância de
p<0,05. Curvas de sobervida foram construídas.
Resultado:
Não houve óbito perioperatório, 9 pacientes (47%) apresentaram margens acometidas
microscopicamente, mas apenas 2 (22%) apresentaram recorrência. No total,
observou-se recorrência em 4 pacientes (21%). A média de tempo livre de doença até
recorrência foi de 41 meses. As margens acometidas não se mostraram fatores de
risco para recorrência, com p=0,66 (IC95% = -34.55 a 38.99). Apenas o sexo masculino
foi estatisticamente significante para ocorrência de recidiva (p= 0.05, IC95% = 9.63 to
70.36).
Conclusões:
A necessidade dada na literatura à obtenção de margens livres não foi correlacionada
à recorrência da doença nesta casuística. Novos estudos são necessários para
esclarecer a importância de margens livres, a fim de que a ferida operatória não seja
excessivamente ampliada, com prejuízo funcional e estético, mas sem qualquer
benefício ao paciente.

Resumo Científico:

Sala: - Intestino Delgado
Data: 25/09/2010
Horário: 14:00as17:30
P209
HIDATIDOSE ABDOMINAL CALCIFICADO SIMULANDO NEOPLASIA
ABDOMINAL, DESCOBERTO ACIDENTALMENTE
Bertevello,PL; Garib,R; Morais,PA; Neto,JAR*; Basso,GA
Objetivo:
Equinococose de mesentério é a infecção devida ao estádio larvar que se aloja, infesta
o homem, através da contaminação acidental com cães de caça ou doméstico. O órgão
mais comumente envolvido é o fígado. O mesentério é atingido, raras vezes. O
objetivo do relato de caso é demonstrar a apresentação atípica e o curso
assintomático dessa patologia.
Material:
Paciente de 19 anos,feminina,de Manaus/AM,com história de lombociatalgia em
Membro Inferior esquerdo desde os 5 anos, relata piora dos sintomas como
claudicação e dor em flanco esquerdo e mesogástrio após a percepção de massa
palpável em abdômen,desconforto abdominal e perda ponderal de 3kg em 1 ano.Nega
alteração do hábito intestinal,cirurgia prévia,mora em casa de alvenaria e teve Malária
com 5 anos.Exames complementares considerados normais,exceto tomografia de
Abdômen/Pelve que evidenciou lesão expansiva no mesentério circundando as
artérias e veias mesentéricas sugerindo diagnóstico diferencial com lesão neoplásica
primária do mesentério
Resultado:
Paciente submetida à Laparotomia Exploradora e apresentou ao inventário da
cavidade abdominal uma massa de aparente aspecto cístico em topografia
mesentérica, situando a 70cm do Treitz ate 110cm, envolvendo área da artéria
mesentérica superior e inferior, mais comprometimento da cápsula hepática em
segmento 5 e 8 também de aspecto cístico.Realizado exérese de 3 cistos mesentéricos
mais biopsia Hepática que foram encaminhados para Anatomia Patológica.O resultado
da biopsia de cápsula hepática descreveu processo inflamatório crônico
granulomatoso contendo material com caracteres sugestivos de parasita
(EQUINOCOCOSE).A biopsia de cápsula de cisto mesentérico evidenciou tecido
conjuntivo-fibroso apresentando processo inflamatório crônico granulomatoso
envolvendo restos parasitários (ECHINOCOCCUS).Paciente no Pós Operatório evolui
satisfatoriamente sem intercorrências sendo orientada pelo Infectologista a realizar
tratamento com Albendazol 400mg/dia por 3 meses e considerar a possibilidade de
nova abordagem cirúrgica.Após este período de tratamento medicamentoso paciente
foi submetida a nova ressecção complementar.O controle tomográfico posterior

demonstra ausência de lesão mesentérica e hepática e a paciente evolui bem e sem
queixas.
Conclusões:
Apesar de pouco freqüente, a hidatidose deve fazer parte do diagnostico diferencial de
doenças abdominais. A localização da doença em topografia mesentérica além de rara
pode manifestar-se através de queixas e achados atípicos o que suscita a importância
da anamnese e suspeita clinica. Medidas preventivas de higiene e contato com
possíveis fontes de contaminação devem ser estimuladas. A abordagem cirúrgica e
medicamentosa quando bem indicadas podem fazer parte do arsenal terapêutico
desta doença
Resumo Científico:

Sala: - Intestino Delgado
Data: 25/09/2010
Horário: 14:00as17:30
P210
OBSTRUÇÃO INTESTINAL POR DIVERTÍCULO DE MECKEL - RELATO DE
CASO
Ferrari, B.H.*; Macedo,O.A.F.; Albuquerque Filho, J.A.; Marinzeck,L.C.; Brassarola,F.A.;
Pinto,F.C.
Objetivo:
Relato de um caso de obstrução intestinal devido volvo de divertículo de Meckel
tratado no Instituto de Cirurgia de Ribeirão Preto (Soc. Portuguesa de Beneficência de
Ribeirão Preto).
Material:
L.C.P., 57 anos, referia parada de eliminação de fezes e flatos há cinco dias e dor
epigástrica e mesogástrica em cólica, distensão abdominal e vômitos alimentares há
três dias. Evoluiu com persistência de vômito bilioso e, posteriormente, fecalóide.
Etilista e tabagista há mais de 40 anos, nega cirurgias prévias ou uso de medicação. Ao
exame: em bom estado geral, abdome distendido, RHA hipoativos, hipertimpanismo e
palpação profunda dolorosa difusos, com sinal de peritonite e sem massas palpáveis.
Toque retal sem alterações. RX simples do abdome evidenciou distensão do intestino
delgado e níveis hidroaéreos em segmentos de alças intestinais.
Resultado:
Após sondagem nasogástrica, hidratação e correção de distúrbio hidroeletrolítico o
paciente foi submetido a procedimento cirúrgico. Foi realizada enterectomia parcial
em íleo distal, com anastomose término-terminal, devido ao sofrimento vascular da
alça acometida por obstrução do íleo terminal, em conseqüência de um volvo ao redor
do cordão fibroso do divertículo de Meckel, fixado na parede abdominal. Paciente
evoluiu bem, sem intercorrências, recebendo alta no quarto dia de pós-operatório.
Os divertículos de Meckel, descritos por Johann Meckel, em 1809, localizam-se no
íleo terminal em torno de 40 a 90 centímetros da válvula ileocecal, com tamanho e
espessura variável. Tem origem do fechamento incompleto do ducto
onfalomesentérico e geralmente se origina na borda antimesentérica desta porção do
íleo. Acometem cerca de 0,3 a 2% da população e é causa de complicações em 4%. As
manifestações clínicas, geralmente, são decorrentes de hemorragia (podendo ser
causa de anemia ferropriva inexplicada), diverticulite e obstrução intestinal,
principalmente por volvo ou intussuscepção. Em 30 a 50% os divertículos de Meckel
possuem revestimento por mucosa ectópica, principalmente gástrica,mais raramente
duodenal,pancreática e colônica.

Conclusões:
No caso apresentado devido ao revestimento por mucosa gástrica,a secreção
constante de ácido clorídrico ocasionou úlcera péptica do íleo com conseqüente
aderência da serosa ileal ao mesentério,ocasionando obstrução intestinal por volvo
intestinal em torno do pedículo fibroso.
Divertículo de Meckel causando volvo com obstrução intestinal,além de evento
raro,tem sinais sintomas inespecíficos,sendo difícil e infrequente o diagnóstico préoperatório,o qual,geralmente,é realizado por achado cirúrgico
Resumo Científico:

Sala: - Tórax
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P211
RESULTADOS DO TRATAMENTO CIRÚRGICO DE SARCOMAS
PRIMÁRIOS DA PAREDE TORÁCICA
Rêgo*, F.M.P.; Waisberg, D.R.; Abrão, F.C.; Fernandes, A; Terra, R.M.; Pêgo-Fernandes,
P.M.; Jatene, F.B.
Objetivo:
Tumores primários de parede torácica são raros. Os tipos de sarcomas mais frequentes
são os condrosarcomas e os tumores desmóides. Existem diversos subtipos de menor
incidência. O objetivo deste trabalho é apresentar a experiência do Departamento de
Cirurgia Torácica do InCorHCFMUSP no tratamento cirúrgico de sarcomas primários de
parede torácicas.
Material:
Análise retrospectiva do prontuário de 54 pacientes com sarcomas primários de
parede torácica submetidos a ressecão cirúrgica no período de janeiro de 1998 a
fevereiro de 2009. A divisão dos grupos baseou-se no diagnóstico anatomopatológico:
condrosarcomas, tumores desmóides, tumores de Ewing e outros sarcomas. Foram
analisadas variáveis como demografia, sintomas, biópsia pré-operatória, tipo e
resultado, características da primeira, segunda e terceira cirurgias, técnicas de
reconstrução, participação de outra equipe, complicações pós-operatórias, óbito perioperatório, sobrevida dos pacientes e tempo livre de doença em cada grupo.
Resultado:
20 pacientes apresentaram tumor desmóide. 12queixaram-se de dor. 13 foram
submetidos a biópsia incisional. 17 pacientes foram submetidos a ressecção completa.
9 margens foram consideradas livres. 4 apresentaram recidiva local, tratada
cirurgicamente. 12 pacientes apresentaram condrosarcoma, com idade média de 56
anos. O principal sintoma foi dor. 10 pacientes realizaram biópsia incisional. 05
ressecções foram incompletas. 4 cirurgias utilizaram técnica de reconstrução. 5
pacientes apresentaram recidiva local e foram reoperados. Ao final do período
analisado, 4 pacientes haviam morrido e 3 perderam seguimento. 4 pacientes
apresentaram tumor de Ewing. Dor foi o principal sintoma. As ressecções foram
completas. Foi realizada radioterapia e/ou quimioterapia em adjuvância. O tempo de
seguimento médio foi de 37,75 meses (DP ± 13,75). 18 pacientes apresenetaram tipos
histológicos de sarcomas menos comuns, constituindo um grupo. O principal sintoma
era dor.9 pacientes realizaram biópsia incisional.10 ressecções en-bloc. 11 casos com
margens intralesionais. O tamanho médio das peças foi de 15,21cm (DP ± 9,98).
Realizou-se 8 segundas cirurgias e 3 terceiras por recidivas locais. O tempo de
seguimento médio foi de 40,5 meses (DP ± 33,98).

Conclusões:
Sarcomas primários de parede torácica são raros. A diversidade histológica dificulta o
estabelecimento de condutas terapêuticas. Nos quatro grupos, pode-se notar o bom
resultado do tratamento cirúrgico quando bordas livres eram alcançadas, o que pode
ser percebido pelos tempos de seguimento sem recorrência de doença elevados. A
morbidade consequente à ressecção restringe o tratamento cirúrgico de alguns
pacientes. Nestes casos, dada a ineficácia de outras terapias, o prognóstico é
reservado.
Resumo Científico:

Sala: - Neoplasias Malignas
Data: 25/09/2010
Horário: 14:00as17:30
P212
LIPOSSARCOMA GIGANTE EM REGIÃO GLÚTEA
Reimão, S.M.*; Leme, L.F.P.; Menezes, C.S.; Hurtado, R.M.Y.; Fonseca, C.A.M.;
Pesciotto, A. ; Franco, H.L.M.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Paciente masculino, 32 anos, com história de massa de aumento progressivo em região
glútea direita há três anos, que evoluiu com quadro de abscesso no local do tumor
duas vezes, sendo realizada a drenagem cirúrgica em ambas as vezes, sem a obtenção
de material para estudo anátomo-patológico e sem a realização de exame
complementar. Durante os dois anos seguintes, permaneceu assintomático. Devido ao
desconforto local e aspecto estético, procurou este serviço e foi submetido à
investigação diagnóstica. A tomografia mostrou tumoração heterogênea em glúteo
máximo, sugestiva de tumor de partes moles, a qual biópsia incisional revelou lipoma.
Em virtude das proporções, além do aspecto da tumoração, foi optado por excisão da
mesma, em junho/2009, sob anestesia geral. O estudo anatomo-patológico
diagnosticou liposarcoma bem diferenciado (2.753 g, 19 x 15 x 9 cm, margens livres). O
paciente foi encaminhado para radioterapia pós-operatória e até a presente data sem
recidiva local.

Sala: - Pâncreas
Data: 25/09/2010
Horário: 14:00as17:30
P213
PANCREATITE AGUDA DEVIDO A HIPERCALCEMIA EM PACIENTE
PORTADOR DE MIELOMA MÚLTIPLO
Alves Alves Neto, F. E.*; Lessa, B. L.; Toledo, P.; Oliveira Neto, A. A.; Gibim, M. C.;
Florêncio, P.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Resumo: Paciente M.A.S, 54 anos, feminina, admitida em nosso Serviço com quadro de
dor abdominal em faixa com irradiação para dorso há 3 dias, associada a episódios de
náuseas e vômitos. Ao exame físico apresentava-se em regular estado geral, anictérica,
hidratada e eupneica. O abdome mostrava-se doloroso à palpação em andar superior,
sem sinais de irritação peritoneal. Sem outras alterações evidenciáveis. Os exames
laboratoriais mostraram leucocitose: 14500/mm³, Amilase: 674U/L, Cálcio: 14mg/dL,
LDH: 100U/L, AST: 27U/L, ALT: 32U/L, Glicemia: 109mg/dL, Ur: 33mg/dL. À USG de
Abdome evidenciou-se colelitíase e a TC de Abdome mostrou borramento de gordura
peripancreática. Foi estabelecida hipótese de pancreatite aguda de etiologia biliar, e
programação de CPRE e colecistectomia eletiva. Em retorno ambulatorial 12 dias após
CPRE (sem alterações), paciente apresentava dor lombar de forte intensidade e
hiperamilasemia: 1124U/L, sem melhora da dor ao jejum e analgesia, evoluindo com
dificuldade de deambulação e irradiação da dor para membros inferiores. Ao
hemograma, pancitopenia, Hb: 6,5g/dl, Leucócitos: 1500, plaquetas: 15000 e Cálcio:
15,4. A TC de coluna lombar apresentou sinais de degeneração de Corpo vertebral de
T12, L1, L2, L3, L4, com sinais de compressão de raizes nervosas e comprometimento
difuso intervertebral. Solicitado mielograma, que revelou plasmocitose medular com
plasmócitos displásicos, em 80 % das células da medula óssea. Paciente foi a óbito no
sétimo dia de internação, sendo estabelecido diagnóstico de Pancreatite aguda e
encefalopatia secundária a hipercalcemia por mieloma múltiplo.

Sala: - Tórax
Data: 25/09/2010
Horário: 14:00as17:30
P214
HEPATOTÓRAX TOTAL COMO APRESENTAÇÃO TARDIA DE HÉRNIA
DIAFRAGMÁTICA
Roberto Gonçalves,Danielle de Carvalho Mantovani, Vicente Dorgan Neto, Marcio
Botter,Roberto Saad Jr
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Hérnia diafragmática traumática à direita por trauma contuso é uma apresentação
incomum. Devido à alta energia para produzir tal injúria, lesões associadas de extrema
gravidade como explosão hepática, lesão de veia cava retro hepática, veias hepáticas,
bem como trauma complexo de bacia e traumatismo crânio encefálico,
frequentemente associados, dificilmente se observa este tipo de lesão diafragmática
em doentes que chegam vivos no pronto socorro.
Este trabalho,relata um caso de hérnia diafragmática a direita que tinha como
conteúdo todo o fígado parte do colon transverso e ângulo hepático.A doente tinha
histórico de trauma contuso abdominal e fratura de fêmur direito a dez anos.Serão
discutidos aspectos epidemiológicos, imagenológicos, estratégias evolvidas no
reconhecimento da síndrome compartimental pós redução do conteúdo herniário bem
como aspectos técnicos da reconstrução do hemidiafragma direito.

Sala: - Neoplasias Malignas
Data: 25/09/2010
Horário: 14:00as17:30
P215
VISÃO CIRÚRGICA DA SÍNDROME DE LI FRAUMENI
PEREDA, G.A.L ; CAPOBIANCO,R.M.S ; CARVALHO,I.S ; ORSETI, A.G ; KRAIDE,H.D ;
PORTELLA, F.A ; CONTRUCCI,O;
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
Introdução: A Síndrome de Li Fraumeni (LFS) é caracterizada pela deleção do gene p53
responsável por sintetizar a proteína p53,que atua no organismo regulando ciclo
celular,apoptose e reparo do DNA,mantendo íntegra a constituição genética.
Objetivo: Evidenciar através de um relato de caso a LFS,uma síndrome rara e
potencialmente fatal,com repercussões cirúrgicas drásticas e a necessidade de
avançada engenharia genética como solução.
Relato de caso: Paciente de 26 anos,sexo feminino,deu entrada no Hospital Regional
Sul com quadro de icterícia obstrutiva com causa a esclarecer de acordo com os
exames de bioquímica.
Devido a um histórico de amputação de reto há 2 anos,em decorrência de um
adenocarcinoma de reto baixo,a paciente evoluiu para um quadro de abdome agudo
obstrutivo,sendo que no atendimento de urgência foi realizada uma colostomia
descompressiva e,posteriormente,a cirurgia de Miles para tratamento,juntamente
com QT e RT.Em face do quadro e histórico,por tratar-se de uma neoplasia
avançada,foi aventada a hipótese de metástase para o fígado.
Na realização do CT de abdome para melhor avaliação,foi constatada uma dilatação
importante de vias biliares intra e extra hepática, também a esclarecer.Uma
colangiografia endoscópica foi providenciada a fim de sanar dúvidas.Foi possível a
identificação de uma neoplasia avançada de papila (tumor sincrônico?).

A paciente foi preparada para nova cirurgia.Na exploração cirúrgica foram
evidenciados vários implantes no peritônio (carcinomatose),sendo então realizada
apenas uma derivação bileo-digestiva.
A paciente,debilitada por duas neoplasias avançadas mais carcinomatose,em pouco
tempo evoluiu para óbito.
Resultado:Os pacientes que apresentam LFS normalmente estão fora da epidemiologia
etária característica da neoplasia em questão,sendo indivíduos da primeira ou segunda
década de vida.
Conclusão: A LFS,apesar de rara,deve ser considerada como diagnóstico diferencial em
casos tumorais que fogem a epidemiologia habitual.

Sala: - Miscelânia
Data: 25/09/2010
Horário: 14:00 as 17:30
P216
TRATAMENTO DE RETRAÇÃO GLÚTEA POR LIPOENXERTIA
Machado, R.S.*; Neves, R.D.; Bins-Eli, J.; Duarte, F.O.; D'Avila, A.K.
Objetivo:
A retração glútea é uma depressão na superfície das nádegas causadas por alterações
teciduais no tecido subcutâneo, na fáscia muscular ou no músculo propriamente dito.
Essa lesão localizada, pode provocar retrações que são explicadas pela produção de
fibrose em tecido levemente lesado ou atrofia muscular.
Para melhor poder estudar as retrações glúteas estas foram classificadas em 4 tipos,
sendo distribuídas de acordo dividas de acordo com a estrutura comprometida: Tipo 1
quando do comprometimento do tecido subcutâneo e sendo subdivida em tipo 1A
quando o comprometimento decorre de lipo atrofia, 1B quando a retração decorre de
fibrose e tipo 1C quando mista. As do tipo 2 decorrem de comprometimento fascial
enquanto as do tipo 3 decorrem do comprometimento muscular, por fim o tipo 4 é um
grupo de lesões mistas1. Esta divisão das lesões pode ser feita utilizando-se apenas o
exame físico.

Material:
J.M, 25 anos, sexo feminino, há nove anos sofreu atropelamento por automóvel. Este
teve como zona de impacto principal a região glútea direita da paciente. A área
lesionada evoluiu com deformidade e retração. A paciente citada procurou
atendimento com objetivo de correção do defeito. Ao exame físico da época
observava-se retração da região glútea direita quando em repouso, que se acentuava
na contração da musculatura e melhorava na flexão da coxa, caracterizando retração
glútea do tipo 1
(comprometimento subcutâneo), subtipo B (fibrótica). Foi solicitado ultrassonografia
de partes moles e tomografia computadorizada da região glútea, nenhum dos exames
demonstrou alteração na fáscia glútea e na musculatura glútea esquerda. O
tratamento proposto foi a realização de lipoaspiração tumescente por seringa da
região abdominal anterior, flancos e região lombar posterior, com posterior
decantação do líquido aspirado e lipoenxertia da gordura decantada fazendo assim
uma hipercorreção do local de retração glútea. A paciente citada foi acompanhada
num período de 6 meses datado o dia da cirurgia em 25 de junho de 2009 reavaliada e
fotografada em 15 de janeiro de 2010 mostrando resultado satisfatório a cirurgia
proposta.

Resultado:
O caso descrito evidencia uma retração glútea fibrótica do tipo 1B. Este tipo de lesão
tem como clínica o aparecimento da depressão na posição ortostática e em repouso,
exarcebando com a contração muscular. A fibrose decorrente da lesão deixa o tecido
local sem elasticidade e causa retrações na pele quando a musculatura promove a
contração. Esta possui tecido conjuntivo fibroso de forma transversal, ou seja, cruzam
o subcutâneo descendo da pele até as camadas fascio-musculares, e têm aspecto
macroscópico de vasos perfurantes fibrosados e sem função2. O Tratamento nos casos
de retração glútea do tipo 1 é feito por lipoenxertia nos casos em que predomina a
atrofia, já nas situações m que a retração fibrótica é mais proeminente deve-se
proceder a liberação das fibroses. Em alguns casos quando a lesão é mista pode se
associar os dois procedimentos. A lipoenxertia pode ser feita em múltiplas sessões,
sempre alertando o paciente da eventual necessidade. Uma vez que nem sempre é
possível ser injetado a quantidade suficiente de tecido adiposo para corrigir o defeito
em uma sessão apenas. O esclarecimento prévio dessa condição para as pacientes
deve fazer parte da consulta3. Em relação à liberação do tecido fibroso é indicado que
toda a área que apresenta fibrose seja previamente preparada com infiltração
tumescente, para evitar sangramento durante o procedimento e facilitar a injeção do
tecido adiposo decantado. A liberação é feita com a ponta da agulha, em movimentos
paralelos a pele, devendo-se começar pela profundidade, próximo à fáscia, e progredir
para a superfície4.
Conclusões:
A indicação de lipoenxertia teve bom resultado neste caso.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Esôfago e Estômago
Data: 23/09/2010
Horário: 14:00 as 14:10
TL001
ACHADOS A MANOMETRIA DE ALTA RESOLUÇÃO EM PACIENTES COM
DIVERTÍCULO EPIFRÊNICO DE ESÔFAGO
Vicentine, F.P.P. *; Herbella, F.A.M.; Silva, L.C.; Takassi, G.F.; Del Grande, J.C.
Objetivo:
INTRODUÇÃO: Os divertículos epifrênicos são entidades raras, sendo responsáveis por
cerca de 10% dos casos de divertículos de esôfago. Sua fisiopatologia não está
totalmente elucidada, mas a maioria destes apresentam distúrbio de motilidade
associada. Dados da literatura revelam a presença de 60% dos casos de divertículos de
esôfago com comprometimento do corpo ou do esfíncter esofageano inferior. Com o
advento da manometia de alta resolução (MAR) é possível avaliar melhor as
caracteristicas espaço temporais da função motora do esôfago e de seus distúrbios.
OBJETIVO: Estudar com manometria de alta resolução pacientes com divertículo
epifrênico de esôfago.

Material:
MATERIAL E MÉTODOS: Foram estudados seis pacientes com diagnóstico de divertículo
de esôfago (idade média de 63±8 anos, com relação de 1:1 masculino/femino), sendo
que as queixas foram de disfagia em 50%, azia em 33% e eructação em 16%. Todos
pacientes foram submetidos a endosopia digestiva alta e esôfagograma. Cinco
pacientes apresentavam divertículo único e um com múltiplos. Foi realizada MAR em
todos pacientes.
Resultado:
RESULTADOS: Os achados da MAR foram: acalasia em 50%, alteração na pressão de
relaxamento do esfíncter esofagiana inferior (sendo que em um caso houve associação
com espasmo esofagiano difuso) em 33% e 16 % com alteração segmentar da
peristalse na região distal do esôfago com contracoes hipertensivas. Nenhum paciente
teve MAR normal.
Conclusões:
CONCLUSÃO: A MAR anormal foi encontrada em 100% dos casos de pacientes com
divertículo epifrênico de esôfago.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Esôfago e Estômago
Data: 23/09/2010
Horário: 14:10 as 14:20
TL002
MOTILIDADE DA ALÇA DE Y-DE-ROUX PELA MANOMETRIA DE ALTA
RESOLUÇÃO EM PACIENTES SUBMTIDOS À GASTRECTOMIA TOTAL
Vicentine, F.P.P. *; Herbella, F.A.M.; Silva, L.C.; Takassi, G.F.; Del Grande, J.C.
Objetivo:
INTRODUÇÃO: A reconstrução de trânsito mais utilizada após gastrectomia total é o Yde-Roux. Especula-se se a alça jejunal aferente do Y-de-Roux apresenta motilidade
eficaz em virtude do desvio do marca-passo duodenal, porém, com a manometria
convencional é difícil, ou mesmo impossível, a análise da motilidade deste segmento.
Com o advento da manometia de alta resolução (MAR) é possível avaliar melhor as
características espaço temporais da função motora do sistema digestivo e de seus
distúrbios.
OBJETIVO: Estudar com a MAR pacientes submetidos á gastrectomia total com
reconstrução em Y-de-Roux.

Material:
MATERIAL E MÉTODOS: Foram estudados 5 pacientes submetidos á gastrectomia total
+ linfadenectomia DII, com reconstrução em Y-de-Roux por neoplasia gástrica. Os
pacientes eram assintomáticos no período do exame e foram excluídos pacientes com
recidiva da neoplasia ou cirurgia com menos que 3 meses do estudo. A média de idade
foi de 61 ± 11 anos, sendo 80% pacientes do sexo masculino, com tempo médio de
cirurgia de 10 ± 8 anos. Foi realizada MAR em todos pacientes.
Resultado:
RESULTADO: A análise da motilidade esofágica mostrou média de ondas peristálticas
de 80% das deglutições (variação de 50-100%) e pressão média do corpo do esôfago a
3 cm acima da anastomose de 100 ±100mmHg. A análise da motilidade da alça do Yde-Roux mostrou presença de ondas peristálticas em 2 doentes (em 10% e 50% das
deglutições).
Conclusões:
CONCLUSÃO: Foi observada na MAR peristalse na alça jejunal do Y-de-Roux em 40%
dos pacientes submetidos à gastrectomia total.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Esôfago e Estômago
Data: 23/09/2010
Horário: 14:20 as 14:30
TL003
QUIMIOTERAPIA NEOADJUVANTE POSSIBILITANDO RESSECÇÃO DE
ADENOCARCINOMA GÁSTRICO PREVIAMENTE INEXTIRPÁVEL
Cordts, R. M.; Mendes, B. C.; Medeiros, M. T.; Bastos, F. S. S.; Castro, O. A. P.; Freitas
Júnior, W. R.; Ilias, E. J.; Carvalho, M. P.; Kassab, P.; Malheiros, C. A.
Objetivo:
Descrever dois casos de neoplasia gástrica inicialmente irressecável que apresentou tal
possibilidade cirúrgica após tratamento quimioterápico.
Material:
Avaliação de prontuário, além de análise clínica, laboratorial, radiológica e cirúrgica de
dois pacientes masculinos com neoplasia gástrica avançada.
Resultado:
Paciente com 47 anos, após um ano com dispepsia e perda ponderal de 70 kg, evoluiu
com piora clínica e vômitos até de líquidos. Gastroscopia revelou lesão infiltrativa do
antro ao piloro, intransponível  biópsia: adenocarcinoma moderadamente
diferenciado. Submetido apenas a derivação gastrojejunal em virtude de invasão
pancreática. Foi encaminhado à Oncologia para 6 sessões de quimioterapia com
cisplatina e docetaxel. Evoluiu com ganho de peso (60 kg) e, após novo estadiamento,
RM permitiu a identificação de plano de clivagem entre estômago e órgãos adjacentes.
Submetido então a nova cirurgia em junho de 2010 sendo possível a ressecção do
tumor. Recebeu alta no 18o dia após a cirurgia, tendo apresentado fístula do coto
duodenal, mas com boa evolução. O segundo paciente, 51 anos, foi submetido a
laparotomia não-terapêutica em junho de 2009  adenocarcinoma gástrico
moderadamente diferenciado extenso com invasão pancreática e de mesocólon
transverso. Após 6 ciclos de epirrubicina, cisplatina e capecitabina, novo estadiamento
mostrou-se favorável à ressecção. Submetido a gastrectomia total com reconstrução
em Y de Roux, recebendo alta após 20 dias, apesar de fístula de coto duodenal.
Conclusões:
A quimioterapia pode ser realizada em neoplasias gástricas inextirpáveis para posterior
tentativa cirúrgica. Além disso, é necessária uma boa avaliação radiológica após a
quimioterapia para adequado estudo da extirpabilidade, antes do procedimento
cirúrgico.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Esôfago e Estômago
Data: 23/09/2010
Horário: 14:30 as 14:40
TL004
CARCINOMA GÁSTRICO COM TROMBOSE DE VEIA CAVA
Cordts, R. M.; Mendes, B. C.; Medeiros, M. T.; Bastos, F. S. S.; Castro, O. A. P.; Freitas
Júnior, W. R.; Ilias, E. J.; Kassab, P.; Rahal, F.; Malheiros, C. A.
Objetivo:
Descrever um caso de carcinoma gástrico cursando com trombose de veia cava.
Material:
Revisão de dados clínicos, laboratoriais, radiológicos e patológicos de um homem com
neoplasia gástrica e trombose da veia cava.
Resultado:
Paciente de 42 anos admitido em nosso ambulatório com história de 4 meses de
vômitos pós-prandiais e perda de 30 kg no período; não apresentava ao exame físico
inicial edema de membros inferiores ou ascite. Endoscopia digestiva alta revelou lesão
infiltrativa circunferencial da cárdia ao piloro, com alguns pontos ulcerados dispersos,
sendo a biópsia negativa para neoplasia quando corada por hematoxilina-eosina, mas
a análise imunohistoquímica sendo postiva para AE1/AE3 e 35BH11, evidenciando
carcinoma gástrico com células em anel de sinete. Durante a investigação
radiológica, tomografia computadorizada de abdome revelou extensa trombose de
veia cava inferior, com início na altura do tronco celíaco, extendendo-se até as veias
ilíacas e femorais bilateralmente, além de fígado com alteração perfusional em lobo
direito mas sem nódulos, ausência de linfonodomegalias, espessamento parietal
heterogêneo da câmara gástrica e pequena quantidade de ascite. Em virtude desse
achado, associado ao grave quadro nutricional, optado por encaminhar o paciente ao
Serviço de Oncologia para tratamento quimioterápico.
Conclusões:
A trombose de cava pode ocorrer no câncer de estômago. A tomografia de abdome é
de fundamental importância para o seu diagnóstico.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Esôfago e Estômago
Data: 23/09/2010
Horário: 14:40 as 14:50
TL005
VARIAÇÕES NA ANATOMIA CIRÚRGICA DA ESOFAGECTOMIA
Takassi,G.F. *; Herbella,F.A.
Objetivo:
Objetivo: esse trabalho tem como objetivo estudar as variações anatômicas relativas à
anatomia cirúrgica do esôfago mediastinal.
Material:
Materiais e Métodos: 30 cadáveres frescos, sem trauma toracoabdominal, com idade
média de 52 (22-93) anos, 15 masculinos, foram estudados. Foram dissecados o
esôfago, os nervos laríngeo recorrentes, linfonodos torácicos e nervos vagos. Foram
anotadas as variações anatômicas.
Resultado:
Resultados: Nervo laringeo recorrente: anatomia normal com recorrência do ramo
esquerdo no arco aórtico e direito no tronco braquiocefálico foi vista em 60%, nos
demais houve recorrência à direita na artéria subclávia em 33,2% e não recorrência em
6.6%. Linfonodos toracicos: houve grande variação no número e distribuição dos
linfonodos. Nervos vagos: 2 troncos sem comunicação foram observados em 27% dos
casos, 2 troncos com comunicação em 57%, troncos bifurcados em 13% e troncos que
se cruzavam em 3% dos casos.
Conclusões:
Conclusão: Constatou-se um grande número de variações na estruturas dissecadas.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Esôfago e Estômago
Data: 23/09/2010
Horário: 14:50 as 15:00
TL006
AVALIAÇÃO DA MOTILIDADE DO TUBO GÁSTRICO PELA MANOMETRIA
DE ALTA RESOLUÇÃO EM PACIENTES SUBMETIDOS A
ESOFAGECTOMIA SUBTOTAL
Silva, L.C.*; Vicentine, F.P.P.; Herbella, F.A.M.; Del Grande, J.C.
Objetivo:
O tubo gástrico isoperistáltico é a forma de reconstrução mais utilizada após
esofagectomia subtotal. A secção bilateral dos troncos vagais pode resultar em
dismotilidade gástrica e levar ao aparecimento de sintomas como disfagia, pirose e
regurgitação. Os dados disponíveis na literatura acerca da motilidade gástrica nos
pacientes esofagectomizados
Material:
Foram estudados quatro pacientes, todos do sexo masculino, idade média 61 ± 13
anos, em pós-operatório tardio de esofagectomia subtotal e reconstrução com tubo
gástrico, tempo médio de pós-operatório 31,6 ± 26,6 meses e sem queixa de disfagia
no momento do exame. Todos os pacientes foram submetidos a MAR. Os parâmetros
manométricos analisados foram: pressão basal e residual do esfíncter superior de
esôfago (ESE), percentual de ondas peristálticas no tubo gástrico e amplitude média
dessas ondas.
Resultado:
Evidenciamos ESE com pressão basal média de 65,6 ± 34,8 mmHg e pressão residual
média de 4,8 ± 27,1 mmHg. Dois pacientes apresentaram pressão residual do ESE
elevada. Aperistalse do tubo gástrico foi encontrada em todos os pacientes analisados
com MAR.
Conclusões:
A MAR mostrou relaxamento anormal do ESE em metade dos pacientes e aperistalse
do tubo gástrico em todos pacientes.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Esôfago e Estômago
Data: 23/09/2010
Horário: 15:00 as 15:10
TL007
AVALIAÇÃO DA MOTILIDADE ESOFÁGICA COM MANOMETRIA DE ALTA
RESOLUÇÃO EM PACIENTES COM ESCLEROSE SISTÊMICA
Silva, L.C.*; Vicentine, F.P.P.; Herbella, F.A.M.; Del Grande, J.C.
Objetivo:
A dismotilidade esofágica é a manifestação gastrointestinal mais comum da esclerose
sistêmica (ES). Acredita-se que a ES afeta exclusivamente a musculatura lisa do
esôfago, causando comprometimento segmentar da peristalse. A manometria de alta
resolução (MAR) proporciona estudo mais acurado da fisiologia esofágica neste grupo
de pacientes, analisa
Material:
Analisamos quatro mulheres com ES. Todas foram submetidas a MAR. A idade média
das pacientes foi 54 ± 19,2 anos. As variáveis estudadas foram: pressão basal e pressão
residual do esfíncter superior do esôfago (ESE), comprimento, pressão basal e residual
do esfíncter inferior do esôfago (EIE), percentual de ondas peristálticas e pressão de
contração do corpo esofágico proximal e distal, aferidas 3 cm distalmente ao ESE e 3
cm acima do EIE, respectivamente.
Resultado:
RESULTADOS: Encontramos ESE com pressão basal e pressão residual médias de 64,3 ±
19,2 e 10 ± 8,7 mmHg, respectivamente. Em 100% das pacientes houve peristalse no
esôfago proximal, com pressão de contração média 70,4 ± 28,5 mmHg. Apenas uma
paciente apresentou ondas peristálticas no esôfago distal, em 10% das deglutições,
com pressão de contração média 12,8 mmHg. O EIE apresentou pressão basal média
de -1,1 ± 3,4 mmHg e pressão residual média de 1,12 ± 0,94 mmHg. O comprimento
médio do EIE foi 1,5 ± 1,1 cm.
Conclusões:
Na esclerose sistêmica há comprometimento preferencial da musculatura lisa do
esôfago.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Esôfago e Estômago
Data: 23/09/2010
Horário: 15:10 as 15:20
TL008
USO DE PRÓTESES NA CIRURGIAS DE GRANDES HÉRNIAS DE HIATO
PRIMÁRIAS
Brandalise,N.A.;Aranha,N.C.; Brandalise,A.;Lorenzetti,C.*
Objetivo:
A correção laparoscópica das grandes hérnias de hiato trás riscos de reciviva
superiores aqueles observados em hérnias menores. Na literatura, há relatos de
índices de 20 a 42%.
Nosso objetivo é mostrar nossa experiência no emprego de próteses para a correção
de grandes hérnias de hiato primárias, isto é, sem cirurgia prévia.
Material:
Foram empregadas telas para reforço da hiatoplastia em 48 pacientes com hernia
primária no período de setembro de 2000 a junho de 2010. Tratavam-se de 34
pacientes do sexo feminino e 14 do masculino, com idade média de 66 anos (33  83).
Os pacientes apresentavam defeito no anel hiatal de 7 a 8 cm. A prótese de
polipropileno foi empregada em 35 pacientes e , em 13, foi utilizado a prótese
biológica. O tempo de seguimento médio foi de 17,9 meses ( 1 a 110 meses). Em
nenhum caso foi observado migração de prótese.
Resultado:
Destes 48 pacientes, conseguimos seguimento em 33. Trinta e um encontram- se
assintomáticos e 2 apresentaram disfagia leve, controlada com alterações dietéticas e
sem perda de peso.
Não houve recidiva de hérnia nestes pacientes e 23 pacientes (48%) apresentam
exames de seguimento, endoscopia e/ou RX contrastado normais.

Conclusões:
Concluímos que o uso de tela é recomendado e seguro quando bem indicado,
obedecendo o rigor técnico de sua colocação.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Esôfago e Estômago
Data: 23/09/2010
Horário: 15:20 as 15:30
TL009
A ANEMIA NAS HÉRNIAS HIATAIS
Brandalise,N.A.;Aranha,N.C.; Brandalise,A.;Montes,C.G.;Lorenzetti,C.*
Objetivo:
O tratamento das hérnias hiatais grandes com anemia é discutível, pois a cirurgia e o
uso de inibidores de bomba de prótons tem efeitos similares na correção da anemia. A
cirurgia tem sua justificativa baseada na correção dos sintomas que eventualmente
acompanham o quadro de anemia e diante de condições de baixo risco cirúrgico.
Material:
Foram estudados 7 pacientes, 6 do sexo feminino e 1 do masculino, com idade entre
59 e 80 anos (média 71,2). Todos os pacientes apresentavam hérnia de hiato com
tamanho de 7 a 9 cm, receberam tratamento clínico para a anemia e 2 encontram-se
em seguimento clínico. Quatro pacientes apresentavam refluxo como queixa e 3 eram
assintomáticos.
Foi realizado fundoplicatura e hiatoplastia técnica mista com colocação de prótese de
prolene em 4 casos, em um não foi colocado prótese e 2 pacientes encontram-se em
seguimento clínico.
Resultado:
Os pacientes que receberam tratamento cirurgico tiveram resolução da anemia, sendo
que em 1 caso houve recidiva de hernia paraesofágica, sem repercussão hematológica.
Nos pacientes em seguimento clínico já houve melhora da anemia em 1 caso, o outro
ainda está em acompanhamento.
Conclusões:
Concluímos que nos pacientes com hérnia de hiato e anemia refratária a tratamento
clínico, o reparo cirurgico da hérnia de hiato, inclusive com o uso de prótese pode
resultar em resolução da anemia com eficácia.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Esôfago e Estômago
Data: 23/09/2010
Horário: 15:30 as 15:40
TL010
INFLUÊNCIA DA INVASÃO TUMORAL DA LINHA DE ANASTOMOSE NA
SOBREVIVÊNCIA DE PACIENTES COM CÂNCER DE COTO GÁSTRICO
Bresciani CJC, Carrasco ANGSN, Perez RO, Gerbasi, LS, Rocon, A, Kondo, A, Zilberstein
B, Cecconello I
Objetivo:
Introdução: O câncer do coto gástrico desenvolve- se no remanescente gástrico de
gastrectomia realizada há pelo menos 5 anos por doença benigna e os sítios mais
comuns de acometimento são próximo à anastomose e na pequena curvatura.
Considera-se que o coto gástrico é estado pré-canceroso.
Objetivos: Identificar o padrão de disseminação de linfonodos acometidos, quantificar
a invasão tumoral da linha de anastomose e correlacionar: a invasão da linha de
anastomose com o comprometimento linfonodal e mesenterial, o acometimento
linfonodal com sobrevivência e o acometimento da linha de anastomose com
sobrevivência.

Material:
Método: Estudo retrospectivo com revisão de prontuários, peças cirúrgicas e exames
anátomo-patológicos de 113 pacientes com diagnóstico de câncer de coto gástrico
definido como adenocarcinoma desenvolvido no rema- nescente gástrico de
gastrectomia realizada há pelo menos cinco anos por doença benigna.
Resultado:
Resultados: A disseminação linfonodal não se mostrou específica; 75% dos pacientes
apresentaram invasão tumoral da linha de anastomose; em 66,7% dos casos ocorreu
invasão da linha anastomótica e linfonodal concomitantes; menos de 10% dos casos
exibiam invasão mesenterial; houve óbito em 86,5% dos casos com invasão linfonodal
e 64,7% com invasão da linha de anastomose e em 100% com invasão mesenterial.
Conclusões:
Conclusões: 1) O câncer de coto gástrico não tem padrão de dis- seminação linfonodal
específico; 2) a linha de anastomose sofre freqüente invasão tumoral; 3) apesar de
freqüente a invasão da linha anastomótica, não apresenta correlação estatística
significante com o comprometimento linfonodal regional ou mesenterial; 4) a presença
de invasão linfonodal implica em sobrevida menor, em especial a de linfonodos do
mesentério; 5) a presença de acometimento neoplásico da linha anastomótica não se
correlaciona com pior resultado de sobrevivência.

Resumo Científico:

Sala: 8 - Miscelânia
Data: 23/09/2010
Horário: 16:00 as 16:10
TL011
DIFERENCIAÇÃO ANÁTOMO-MORFOLÓGICA DO ESÔFAGO E TRAQUÉIA
DE RATOS FORMOLIZADOS E NÃO-FORMOLIZADOS
Gennari J.D.*; Morato P.F.; Kanno D.T.; Ferrarese R.; Marques L.B.; Padilha A.; Zajac
D.I.; Priolli D.G
Objetivo:
Destacar a diferenciação anátomo-morfológica e sua correlação com a formolização do
esôfago e da traquéia do Rattus norvegicus.
Material:
Foram dissecados 50 Rattus norvegicus: 15 formolizados e 35 não formolizados.
Verificaram-se aspectos anátomo-morfológicos dos órgãos, através de cores
padronizadas e medidas crânio-caudal e látero-lateral. A análise estatística foi feita
peço método de Mann-Whitney e as correlações de Pearson e Spearman, adotando
como significância um resultado de 5% (p<0,05).
Resultado:
Os resultados mostraram que a formolização acarretou na diminuição significativa das
medidas látero-lateral do esôfago (p=0,000 e r=-0,500) e crânio-caudal da traquéia
(p=0,035 e r=0,299). O mesmo não ocorreu na medida crânio-caudal do esôfago
(p=0,855 e r=0,027), e na látero-lateral da traquéia (p=0,436 e r=-0,114). Além disso,
houve alteração considerável na coloração do esôfago (p=0,001 e r=-0,463) e da
traquéia (p=0,024 e r=0,524), sendo que a maioria dos não formolizados apresentou-se
vermelha (n=16) e branca (n=26), respectivamente, enquanto os formolizados
apresentaram-se mais frequentemente com coloração rosa claro em ambos os órgãos
estudados.
Conclusões:
A formolização acarretou alteração na coloração da traquéia e esôfago, assim como se
verificou que o esôfago dos ratos formolizados apresentou diminuição do diâmetro
látero-lateral enquanto a traquéia em sua medida crânio-caudal.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Vídeo-Cirurgia
Data: 23/09/2010
Horário: 16:10 as 16:20
TL012
COLECISTECTOMIAS VIDEOLAPAROSCÓPICAS ELETIVAS(CVLES)
REALIZADAS NO HOSPITAL DA LUZ
MAURO AUGUSTO TOLOI, ABDON MEGALE FILHO, RICARDO FLÁVIO DOS SANTOS
ORTIZ, GIOVANNA CANATO TOLOI, RODRIGO TOLEDO MOTA
Objetivo:
O OBJETIVO DESTE ESTUDO É ANALISAR AS COLECISTECTOMIAS
VIDEOLAPAROSCÓPICAS ELETIVAS(CVLEs) REALIZADAS PELA EQUIPE CIRÚRGICA DA
RAO - ASSISTÊNCIA MÉDICA, NO HOSPITAL DA LUZ, UNIDADE VILA MARIANA, EM SÃO
PAULO
Material:
ESTUDO RETROSPECTIVO DAS 896 COLECISTECTOMIAS VIDEOLAPAROSCÓPICAS
ELETIVAS(CVLEs) REALIZADAS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 1996 A DEZEMBRO DE
2009, ANALISANDO OS SEGUINTES TÓPICOS: SEXO, FAIXA ETÁRIA, IDADE,
DIAGNÓSTICO ULTRASSONOGRÁFICO, ACIDENTE E ACHADO CIRÚRGICO INTRAABDOMINAL, COLANGIOGRAFIA INTRA-OPERATÓRIA, CAUSA E ÍNDICE DE CONVERSÃO
E COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS.
Resultado:
DAS 896 CVLEs, 720(80,3%) FORAM REALIZADAS NO SEXO FEMININO E 176(19,6%) NO
MASCULINO. A MÉDIA DE IDADE FOI DE 40,5A. VARIANDO DE 11 A 78A. A FAIXA
ETÁRIA DE MAIOR INCIDÊNCIA FOI NA DE 30A., COM 257 CASOS, 28,7%. O LAUDO DO
ULTRASSOM FOI: 870 C. CRÔNICA CALCULOSA(653 COLELITÍASE E 217 CÁL. ÚNICO), 04
C. AGUDA CALCULOSA, 02 BILE ESPESSA, 02 VES. HIDRÓPICA E 18 PÓLIPO DE VES. O
ACHADO CRÚRGICO FOI: 675 C. CRÔNICA CALCULOSA(463 COLELITÍASE, 162 CÁL.
ÚNICO, 27 VES. HIDRÓPICA, 22 ESCLERO-ATRÓFICA E 01 EM PORCELANA), 02 VES.
NORMAL ALITISIÁTICA, 02 SUSPEITA DE NEOPLASIA;179 C. AGUDA (176 CALCULOSA E
03 ALITIÁSICA), 20 EMPIEMA DE VES. E 18 VES. NORMAL.
92 ACIDENTES CIRÚRGICOS ACONTECERAM, COM 01 LESÃO DE COLÉDOCO, DENTRE
OUTROS.
52 COLANGIOGRAFIAS INTRA-OPERATÓRIAS, SENDO QUE EM 09 DETECTOU-SE
CÁLCULO(s) NO COLÉDOCO(06 FORAM CONVERTIDOS). O Í. DE C. FOI DE 4,2%, COM 38
CASOS, VARIANDO DE 14 A 15% NOS TRES PRIMEIROS ANOS, CAINDO DE ZERO A 8%
NOS SEGUINTES. NOS 199 CASOS AGUDOS A CONVERSÃO FOI DE 10,05%( 20) E NOS
697 CRÔNICOS DE 2,58%, 18 CASOS.

13 CASOS(1,4%) DE COMPLICAÇÕES P.O.: 06 DE AFECÇÕES DE PAREDE ABDOMINAL E
07 INTRA-PERITONEAL (05 ABSCESSOS E 02 COLEPERITONIO), ESTES RESOLVIDOS POR
VIDEOCIRURGIA. NENHUM ÓBITO FOI RELATADO
Conclusões:
TODO PACIENTE COM COLECISTOPATIA CALCULOSA AGUDA OU CRÔNICA DEVE SER
TRATADO PRIMEIRAMENTE COM VIDEOCIRURGIA..
O ÍNDICE DE CONVERSÃO GUARDA UMA ESTREITA RELAÇÃO COM A CURVA DE
APRENDIZADO DO CIRURGIÃO E COM A DOENÇA SER AGUDA OU CRÔNICA.
A "AGUDIZAÇÃO" REVELADA NO ACHADO PODERIA SER EXPLICADA POR UMA FALHA
NO MÉTODO E PELA DEMORA NA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA?
A CVL É UM MÉTODO CIRÚRGICO SEGURO, RESOLUTIVO E COM BAIXO ÍNDICE DE
COMPLICAÇÃO, QUANDO REALIZADO POR MÃOS COMPETENTES E PROFICIENTES.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Miscelânia
Data: 23/09/2010
Horário: 16:20 as 16:30
TL013
MODIFICAÇÃO DO COMPRIMENTO E DA COLORAÇÃO DO FÍGADO DE
RATOS FORMOLIZADOS E NÃO-FORMOLIZADOS
Morato P.F.*; Kanno D.T.; Ferrarese R.; Marques L.B.; Gennari J.D.; Padilha A.; Zajac
D.I.; Priolli D.G.
Objetivo:
Verificar as alterações anátomo-morfológicas do fígado do rato não-formolizado
comparando com o rato formolizado, destacando estatisticamente as variáveis de
coloração e comprimento do órgão.
Material:
Dissecou-se o fígado de uma amostra de 48 Rattus norvegicus, sendo 13 formolizados
e 35 não formolizados, para posterior verificação das características morfológicas do
órgão. Para caracterização da coloração, foi instituída uma escala padronizada de
cores. A análise estatística foi obtida pelo teste de Mann-Whitney e correlação de
Pearson, adotando como significância o valor de 5% (p<0,05).
Resultado:
A formolização do Rattus norvegicus acarretou em diminuição estatisticamente
significativa no comprimento látero-lateral (p=0,011 e r=0,362) do fígado. Além disso,
a formolização promoveu alteração da coloração do órgão (p=0,032 e rs=0,303), na
qual foi possível verificar que nos ratos formolizados predominaram as cores: rosa
claro (n=3), rosa escuro (n=4), vermelho escuro (n=5) e marrom (n=7), enquanto nos
ratos não formolizados predominou a cor marrom claro (n=12).
Conclusões:
Os resultados mostraram que a formolização acarretou em diminuição significante do
comprimento látero-lateral do fígado, além de alterar a coloração deste órgão.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Pâncreas
Data: 23/09/2010
Horário: 16:30 as 16:40
TL014
PREDITORES DE MORBIMORTALIDADE NA PANCREATITE AGUDA:
COMPARAÇÃO ENTRE PROTEÍNA C REATIVA E CRITÉRIOS DE RANSON
Felice, L.S*; Lepre, R. K.; Silveira, W. C. H.; Toledo, F. V. T. ; Stanzani Jr, D.
Objetivo:
Esta pesquisa tem como objetivo comparar dois indicadores de gravidade: os critérios
de Ranson e a Proteina C Reativa (PCR), nos pacientes com pancreatite aguda que são
atendidos no Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence e analisar o valor
prognóstico dos métodos com relação a morbimortalidade.
Material:
Os critérios de Ranson foram colhidos em todos os pacientes no momento da
internação e em 48 horas de internação. A proteína C reativa foi colhida em todos os
pacientes após as primeiras 24 horas de internação, o valor de referência foi de
120mg/dL, valores acima foram considerados pancreatite grave e os valores abaixo
pancreatite leve. Os pacientes foram acompanhados durante a internação e avaliada a
evolução clínica e a presença de complicações.
Resultado:
Foram analisados 66 pacientes, com idade média de 50,9 anos, sendo 56,1% do sexo
feminino. Foram encontrados 37,9% dos pacientes com PCR >120 e 16,7% tiveram 3 ou
mais critérios de Ranson. Houve associação positiva, porém não estatisticamente
significativa, num intervalo de confiança de 95%, entre óbito e PCR > 120 e entre
necrose e PCR>120. A média de dias de internação em pacientes com PCR>120 foi de
8,5 dias, sendo maior do que a média de dias em pacientes com PCR<120,
estatisticamente significativa (IC 95%). Já a média de horas com dor não apresentou
diferença estatisticamente significante entre os grupos com PCR>120 e <120, na
amostra estudada. A proporção de óbitos entre pacientes com 3 ou mais critérios de
Ranson e 2 ou menos critérios existiu num nível estatisticamente significativo tendo
Ranson 3 e mais como fator de risco. Houve associação, porém não estatisticamente
significativa entre Ranson 3 e mais e necrose e Ranson 3 e mais e necessidade de
cirurgia. Não houve diferença estatisticamente significativa entre as médias de dias de
internação e critérios de Ranson. O mesmo ocorreu entre média de horas com dor e
critérios de Ranson.
Conclusões:
Neste trabalho a PCR demonstrou ser um bom indicador de morbimortalidade ao ser
comparado com os critérios de Ranson, podendo ser utilizado como método
complementar no prognóstico de pacientes com pancreatite aguda.

Resumo Científico:

Sala: 8 - Fígado e Vias Biliares
Data: 23/09/2010
Horário: 16:40 as 16:50
TL015
ANÁLISE COMPARATIVA DA COLECISTECTOMIA POR VIA ABERTA E
VIDEOLAPAROSCÓPICA E COLANGIOGRAFIA INTRAOPERATÓRIA
Quintas, M.L.*; Szego, T.; Castro, A.D.; Encinas, C.E.P.; Contato, C.E.; Proto, R.S.;
Pereira, A.S.M.; Krohling, D.F.P.; Divino, R.S.
Objetivo:
A colecistectomia é amplamente realizada em todo mundo. Atualmente a forma mais
praticada é a vídeolaparoscopia (VLP), porém o método aberto ou convencional tem
suas indicações. Uma das condutas é a realização ou não de colangiografia intraoperatória com o intuito de estudar a via biliar. Com a possibilidade da colangiografia
endoscópica (CPRE) a exploração intra-operatória vem sendo menosprezada.Este
estudo analisa as condutas adotadas nos pacientes portadores de litíase vesicular com
ou sem coledocolitíase submetidos a cirurgia.
Material:
Análise de protocolo de 405 pacientes submetidos a colecistectomia no Hospital
Estadual Vila Alpina, no período de janeiro/09 a maio/10.
Resultado:
Houve prevalência do sexo feminino, 323(79,8%) em relação ao masculino, 82(20,2%)
com realização através da videolaparoscopia em 249(61,5%) pacientes e a via aberta
ou convencional em 119(29,4%), tendo 37(9,2%) se iniciando por videolaparoscopia e
convertidas para aberta, e 03(0,7%) tiveram de ser reabordados por complicações. Dos
procedimentos 68(16,8%) foram por colecistite aguda. Dos casos estudados
362(91,2%) tiveram crises de cólica biliar; 44(11,1%) apresentavam icterícia clínica com
elevação dos níveis da bilirrubina, 40(10,1%), do TGO 69(17,3%), TGP 74(18,6%) e FA
139(34,9%) e 21(5,3%) apresentaram pancreatite previamente. A vesícula biliar se
apresentava distendida ao ultra-som em 66(16,3%) com dilatação das vias biliares
intrahepática em 19 (4.6%) e extrahepática em 26 (6,4%). A colangiografia intraoperatória foi realizado em 68(16,8%). O procedimento de CPRE foi de 24(5,9%) no pré
e 10(2,5%) no pós operatório e pós alta em 10(2,5%). Reinternação por doenças
biliares em 11(2,7%).
Conclusões:
Conclui-se que a realização da colangiografia intra-operatória esteve abaixo do
esperado, não sendo realizada mesmo quando alterações laboratoriais e
ultrasonográficas sugeriam anormalidade, deixando o tratamento definitivo, quando
necessário, para a CPRE, embora a colangiografia intra-operatória não aumente a
morbidade, somente o tempo cirúrgico.

Resumo Científico:

Sala: 8 - Pâncreas
Data: 23/09/2010
Horário: 16:50 as 17:00
TL016
INJEÇÃO ENDOSCÓPICA DE CIANOACRILATO: UMA ALTERNATIVA
TERAPÊUTICA NA HEMORRAGIA VARICOSA GÁSTRICA DA
HIPERTENSÃO PORTAL SEGMENTAR
Silva, D.A.F.*; Colleoni, R.; Rodrigues, S.G.; Aniche, M.F.; Vogel, G.C.; Shigueoka, D.C.;
Cavalcante, A.T.; Apodaca-Torrez, F.R.; Scalabrini, M.; Lopes Filho, G.J.
Objetivo:

Material:

Resultado:

Conclusões:

Resumo Científico:
A hipertensão portal segmentar (HPS) é definida pelo aumento da pressão venosa no
território gastroesplênico secundário à obstrução da veia esplênica em pacientes com
função hepática normal. A HPS corresponde a menos de 5% dos casos de hipertensão
portal e é responsável por hemorragia digestiva em menos de 1%. O diagnóstico
geralmente é incidental e os pacientes são assintomáticos. Em até 75% dos casos o
acometimento da veia esplênica é consequência de pancreatite crônica. A pancreatite
aguda é causa incomum de HPS, sendo ainda mais rara quando secundária à
hipertrigliceridemia. A esplenectomia é o tratamento de escolha indicado para os
casos de HPS com hemorragia digestiva.
Paciente R.G., masculino, 32 anos, internado por pancreatite aguda grave secundária à
hipertrigliceridemia, estadiamento Ranson 5 e Apache II 9. Na evolução, além das
complicações infecciosas, foi submetido a duas laparotomias para necrosectomia e
colectomia segmentar. Apresentou episódios recorrentes de hematêmese e melena
que, ao exame endoscópico, identificaram-se varizes isoladas no fundo gástrico, uma
delas com sinal de ruptura. Nesse local, foi realizada a aplicação endoscópica de
cianoacrilato. Não ocorreram intercorrências relacionadas ao procedimento. Os
exames de imagem, por sua vez, mostraram sinais de obstrução da veia esplênica
secundários à pancreatite. O paciente não apresentou recidiva hemorrágica e recebeu
alta 40 dias depois do tratamento endoscópico.

Frente às condições críticas do paciente no momento da hemorragia por varizes
gástricas isoladas, a terapia por injeção endoscópica com cianoacrilato foi efetiva,
sugerindo que essa alternativa terapêutica pode ser empregada em casos graves,
considerando-se os riscos específicos do procedimento.

Sala: 8 - Pâncreas
Data: 23/09/2010
Horário: 17:00 as 17:10
TL017
EXPERIÊNCIA EM RESSECÇÃO PANCREÁTICA COM
VÍDEOLAPAROSOCOPIA: RESULTADOS DE 31 CASOS.
Farah, JF; Goldenberg, A; Triviño, T; Lupinacci, RM; Pedroso, MP; Nahime, CB; Nadal,
LRM; Lobo, EJ; Apodacca, FR; Espírito-Santo, GF.
Objetivo:
A ressecção para as lesões pancreáticas benignas e de baixa malignidade são
consideradas como primeira opção o tratamento vídeo-laparoscópico. Limites e
complicações ainda dependem da experiência, técnica e materiais utilizados.O objetivo
deste trabalho é apresentar os resultados com enfoque nas complicações.
Material:
Método de análise retrospectiva de todos os casos que foram iniciados pelo acesso
vídeolaparoscópica com intenção de tratamento (ressecção) no período de 2002 
2010. Total de 31 casos com predomínio do sexo feminino.Suspeita diagnóstico préoperatória de cistoadenoma (14 casos), insulinoma (8 casos), tumor sólido-cístico (3
casos), tumor neuroendócrino (2 casos) e outros (4 casos).
Resultado:
Dois pacientes foram convertidos para cirurgia laparotômica (6%) e três (9%)
finalizaram o procedimento vídeo-assistido (um para palpação, e dois para sutura do
pâncreas). Realizou-se 22 (70%) esplenopancreatectomias, 7 (22%) enucleação /
exsérese de lesões periféricas e 2 (6%) pancreatectomias com preservação esplênica.
Um paciente (3%) apresentou sangramento intra-operatório maior (com transfusão) e
outro (3%) no PO (sem repercussão transfusional). Tempo de internação variou de 311 dias (4,2). Não houve mortalidade na série, sendo morbidade principal a fistula
pancreática, que ocorreu em 32%, porém em nenhum caso foi necessário drenagem
ou punção (fistula tipo A).
Conclusões:
A abordagem vídeolaparoscópica é segura, com complicações em índices aceitáveis,
embora soluções quanto á prevenção de fístulas pancreáticas devam ser testadas.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Vídeo-Cirurgia
Data: 23/09/2010
Horário: 17:10 as 17:20
TL018
ENDOGASTROCIRURGIA COM 2 PORTAIS - SIMPLIFICAÇÃO TÉCNICA
Bresciani, C.J.C.; Coser, R.B.*; Perez, R.O.; Batocchio, G.; Nunes dos Santos, R.M.;
Jacob, C.E.; Zilberstein, B. Cecconello, I.
Objetivo:
O presente vídeo tem como objetivo demonstrar a realização de endogastrocirurgia
com a utilização de apenas 2 portais.
Material:
Procedimento cirúrgico realizado em paciente portador de tumor estromal
gastrointestinal (GIST) próximo ao cárdia.
Resultado:
O estômago foi insuflado com CO2 através de sonda nasogástrica introduzida pelo
anestesista; desta forma, estimou-se a posição do estômago pela percussão da parede
abdominal e realizou-se a primeira incisão para confecção do pneumoperitôneo. Após
inspeção da cavidade abdominal com a óptica, a parede gástrica foi exteriorizada pela
incisão e introduziu-se o primeiro trocarte na transição corpo-antro do estômago. O
trocarte possui um balão que se fixa no estômago após ser insuflado.
Após a inspeção do estômago e localização da lesão próxima ao cárdia o segundo
trocarte de 12 mm foi introduzido da mesma forma que o primeiro.
Aplicou-se sutura de reparo na lesão com fio de algodão 2-0 que foi exteriorizado pelo
trocarte e serviu como tração para apresentação da mesma.
Pelo trocarte de 12mm o grampeador linear laparoscópico foi introduzido e
posicionado na base da lesão com a ajuda do fio de tração, certificando-se margem de
segurança com o cárdia.
Após secção da peça pelo grampeador, a mesma foi retirada do estômago em saco
plástico estéril e realizou-se a revisão da hemostasia. Os trocarteres foram retirados e
a parede gástrica exteriorizada pelos
orifícios dos trocarteres para realização da sutura das incisões no estômago.

Conclusões:
Paciente portadores de tumores estromais gastrointestinais com localização favorável
podem ser tratados com segurança através da endogastrocirurgia com apenas 2

portais, a qual oferece oportunidade de tratamento radical da doença aliada aos
benefícios da ciruriga minimamente invasiva.

Resumo Científico:

Sala: 8 - Plástica
Data: 23/09/2010
Horário: 17:20 as 17:30
TL019
RETALHO MIOCUTÂNEO DE LATÍSSIMO DO DORSO EM V-Y PARA
RECONSTRUÇÃO DE DEFEITOS TORÁCICOS EXTENSOS
Paulo Renato Marcelo Moscardi, Gladstone Eustaquio Lima Faria, Hiury Silva Andrade,
Daniel P. Luz, Carlos Andre H. Lobo, Eduard Montag, Alberto Okada, Eduardo G. P. de
Arruda, Marcus Castro Ferreira
Objetivo:
Apresentar um relato de caso que demonstra o uso do curativo de pressão negativa
(curativo à vácuo) no tratamento do leito de úlcera complexa/ infectada em pé
diabético, pré e pós enxertia de pele, evitando assim os desfechos da maioria destes
casos: cronificação ou amputação de membro
Material:
Paciente de 52 anos que procurou o pronto-socorro do Hospital das Clínicas da FMUSP
queixando-se de úlcera em dorso do pé direito há 15 dias, com aumento progressivo,
dor intensa e edema local. Ao exame físico apresentava necrose extensa de pele,
naquele momento acometia todo dorso do pé, face antero-lateral do terço distal da
perna e 4° pododáctilo, associada a secreção purulenta. Além da diabetes referia
outras comorbidades: Hipertensão Arterial Sistêmica, Dislipidemia, Insuficiência
Cardíaca Congestiva Classe Funcional II, Depressão, Ex- tabagista, Ex- etilista e na
internação diagnosticada Insuficiência Renal Crônica.
Resultado:
Iniciada antibioticoterapia com ciprofloxacina associada a clindamicina na admissão e
realizada primeira cirurgia para desbridamento da ferida e confecção de curativo à
vácuo no 10° dia de internação. Após esta primeira abordagem, o curativo à vácuo foi
utilizado por 20 dias, com intervalo de 8 dias ( 6° ao 14° pós- operatório) nos quais
realizou-se curativo com papaína 10%, totalizando 28 dias de preparo pré- enxertia,
nos quais o paciente foi submetido a mais duas cirurgias para desbridamento e três
trocas do curativo à vácuo. Durante esse período, observou-se melhora progressiva do
leito da ferida, com diminuição dos tecidos necrotícos e infectados e surgimento de
tecido de granulação com boa qualidade, sendo então optado por enxertia de pele
parcial 3:1 e confecção de novo curativo à vácuo, que desta vez permaneceu por mais
6 dias até a primeira troca, quando foi observado integração de 95% do enxerto. No
momento, o paciente permanece internado em nossa enfermaria em programação de
alta após aproximadamente 2 meses de internação, mantendo aréa enxertada em bom
aspecto com perda mínima.

Conclusões:
O curativo de pressão negativa pode ser uma alternativa nos casos de feridas
complexas avançadas em pés diabéticos, para os quais a amputação seria a opção mais
viável. Apesar de prolongar o tempo de internação e aumentar os custos do
tratamento, deve-se pesar os benefícios da conservação do membro para a qualidade
de vida e atividades laborais do paciente.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Trauma
Data: 24/09/2010
Horário: 08:00 as 08:10
TL020
FATORES RELACIONADOS AOS ÓBITOS EM VÍTIMAS DE TRAUMA
FECHADO COM PROBABILIDADE DE SOBREVIVÊNCIA ESTIMADA
SUPERIOR A 75%
Marques AP, Margarido AC, Parreira JG, Kaiser CR, Andrade W, Farrath S, Assef JC.
Objetivo:
identificar fatores relacionados às mortes ocorridas em vítimas de trauma fechado
com probabilidade de sobrevivência estimada superior a 75%.
Material:
Analisamos protocolos de trauma coletados de junho de 2008 a setembro de 2009 de
vítimas de trauma fechado maiores de 13 anos,contendo identificação,dados vitais a
admissão,lesões encontradas,tratamento e sua evolução.Índices de trauma RTS,ISS e
TRISS foram calculados.Incluímos vítimas com chance de sobrevivência calculada por
TRISS superior a 75%e os separamos em dois grupos:mortos (grupo A) e sobreviventes
(grupo B).Comparamos as variáveis entre os grupos utilizando os testes t de
Studend,Mann Whitney,Qui-quadrado e Fisher,p<0,05significativo.Analisamos as
mortes individualmente para avaliar os possíveis erros e padrões de apresentação.
Resultado:
Dos 3187 traumatizados com TRISS calculado, 3142 (98,6%) tinham valores superiores
a 75% e formaram a mostra do estudo. Houve 25 óbitos (0,8%), formando o grupo A.
Destas mortes, 6 ocorreram até 48 horas da admissão. Observamos diferença
significativa entre os grupos na comparação das médias de idade (57,5 anos vs. 38,8
anos), da freqüência cardíaca a admissão (93,6 bpm vs. 82,8 bpm), da escala de coma
de Glasgow a admissão (13,0 vs. 14,6), do AIS em região cefálica (3,32 vs. 0,57), do AIS
em tórax (0,68 vs. 0,10), do RTS (7,41 vs. 7,78) e do ISS (22,1 vs. 4,22). Os
traumatizados que morreram apresentavam, significativamente, maior freqüência de
hematomas subdurais (26,5% vs. 0,5%), hemorragias subaracnóideas traumáticas
(18,4% vs. 0,5%) e contusões cerebrais (13,4% vs. 0,5%), bem como maior freqüência
de hemotórax (11, 1% vs. 0,7%), de pneumotórax (13,2% vs. 0,6%), de fraturas de
costelas (5,9% vs. 0,7%), de tórax flácido (12,0% vs. 0,7%) e de contusão pulmonar
(11,4% vs. 0,7%). A complicação mais freqüente observada nos doentes que morreram
foi a infecção pulmonar (78,9% dos que sobreviveram mais de 48 horas).
Conclusões:
Os óbitos em traumatizados com TRISS>75% estão associados principalmente a idade
avançada, trauma craniencefálico, trauma torácico e infecções pulmonares.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Trauma
Data: 24/09/2010
Horário: 08:10 as 08:20
TL021
FATORES PREDITIVOS DE LESÃO ABDOMINAL EM ADULTOS VÍTIMAS
DE TRAUMA FECHADO
Farrath S, Parreira JG, Perlingeiro JAG, de Campos T, Soldá SC, Assef JC
Objetivo:
Identificar as variáveis que se relacionam com a presença de lesões abdominais em
vítimas de trauma fechado.
Material:
Foram avaliados os protocolos (colhidos prospectivamente) de 3783 traumatizados
com idade superior a 13 anos, admitidos de 10/06/2008 a 01/09/2009, vítimas de
trauma fechado. Os índices de trauma utilizados foram o AIS, RTS, ISS e TRISS.
Comparamos as variáveis entre os doentes com lesões abdominais (AIS abdome > 0:
grupo A) e os demais (AIS abdome =0; grupo B) para identificar os indicadores da
presença de lesão abdominal. Para a análise estatística, utilizamos os testes t de
Student, qui-quadrado e Fisher, considerando o valor de p<0,05 como significativo.
Resultado:
Foram incluídos 3783 casos,média etária de 39+17 anos (14-99 anos),76,3% do sexo
masculino. Os mecanismos de trauma mais freqüentes foram os acidentes com
moto(24,4%),e atropelamentos (22,6%). Identificadas lesões abdominais (grupo A) em
130 doentes (3,4%).Lesões de baço (42 casos;32,3%) e fígado (42 casos;42,3%), foram
as mais frequentes. Comparando as variáveis entre grupos A e B, observamos que os
doentes com lesões abdominais se apresentaram, significativamente (p<0,05),com
menor média etária (35,4+15,4 anos vs. 39,2+17,7 anos),menor média da pressão
arterial sistólica a admissão (108,9 + 37,0 mmHg vs. 125,1 + 23,6 mmHg), menor média
na avaliação do Glasgow a admissão (12,8 + 3,8 vs. 14,3 + 2,0),com maiores médias de
AIS em segmento cefálico (0,9 + 1,5 vs. 0,7 + 1,0),segmento torácico (1,1 + 1,5 vs. 0,1 +
0,6) e extremidades (1,7 + 1,8 vs. 1,0 + 1,2). O grupo A também apresentou menor
média nos índices RTS (7,37+1,28 vs. 7,73+0,53) e TRISS (0,86+0,25 vs. 0,97+0,06) e
maior média de ISS (22,6+16,9 vs. 4,5+7,1). Os doentes com lesões abdominais
também apresentaram, significativamente, maior frequência de lesões graves (AIS>3)
em cabeça (18,5% x 7,9%), tórax (29,2% x 2,4%) e extremidades (40,0% x13,7%)
Conclusões:
Qualquer traumatizado admitido com mecanismo significativo, instabilidade
hemodinâmica, alteração na ECG ou que apresente lesões graves em crânio, tórax ou
extremidades deve ter uma avaliação objetiva do abdome por exames de imagem.

Resumo Científico:

Sala: 8 - Trauma
Data: 24/09/2010
Horário: 08:20 as 08:30
TL022
LIMITAÇÕES DO FAST (FOCUSED ASSESSMENT SONOGRAPHY FOR
TRAUMA) NA AVALIAÇÃO DE VÍTIMAS DE TRAUMA FECHADO
Farrath S, Parreira JG, De Campos T, Perlingeiro JAG, Solda SC, Assef JC.
Objetivo:
Revisar os resultados do FAST na avaliação de vítimas de trauma fechado e observar a
confirmação ou não dos seus resultados.
Material:
Avaliaram-se protocolos de trauma coletados de junho de 2008 a setembro de 2009,
envolvendo vítimas de trauma fechado maiores de 13 anos. Selecionamos os doentes
submetidos ao FAST (ultrasson realizado na sala de emergência visando identificar
líquido livre intraperitoneal) e levantamos os resultados de exames, lesões
encontradas e tratamento realizado. Nosso algoritmo de investigação abdominal em
vítimas de trauma fechado inclui a realização de FAST em vítimas com mecanismo de
trauma ou sinais clínicos sugestivos de lesão abdominal, dependendo a conduta final
de seu resultado e da condição hemodinâmica do paciente.
Resultado:
No período citado, atendemos 3783 vítimas de trauma fechado, o FAST foi realizado
em 3028 (80,0%) casos. Foram realizados 73 FAST em doentes instáveis
hemodinamicamente. Destes, 53 foram negativos e 20 positivos; nestes últimos, a
laparotomia foi indicada em 14 doentes que não estabilizaram (8 não terapêuticas).
Destes 20 exames positivos, 13 tiveram lesão abdominal confirmada, os demais,
apresentavam líquido livre associado a hematomas retroperitoneais (fratura de pelve
em 4 casos). Nos 53 doentes com FAST negativo, houve diagnóstico de lesão
abdominal em 7, resultando em laparotomia em 2 casos (1 não terapêutica) e
arteriografia em 2. Dos 2955 FAST realizados em doentes estaveis
hemodinamicamente, 48 foram positivos, destes, 26 tiveram lesão abdominal
confirmada, determinando laparotomia em 11 casos (2 não terapêuticas). Dos 2907
doentes com FAST negativo, detectaram-se lesões abdominais posteriormente em 51,
o que resultou em 14 laparotomias (3 não terapêuticas) e TNO em 37 casos (1
arteriografia).
Conclusões:
O FAST é uma boa ferramenta de triagem quando positivo. Em doentes instáveis, sua
limitação está quando há hematomas retroperitoneais, o que aumenta a chance de
laparotomia não terapêutica significativamente. Fica claro que o FAST negativo não
exclui lesão abdominal, tanto em doentes instáveis como estáveis

hemodinamicamente, sendo necessário complementar a avaliação abdominal com
outro método de imagem.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Trauma
Data: 24/09/2010
Horário: 08:30 as 08:40
TL023
ANÁLISE COMPARATIVA DAS CARACTERÍSTICAS DO TRAUMA EM
PACIENTES IDOSOS COM IDADE INFERIOR E SUPERIOR A 80 ANOS
Farrath S, Parreira JG, de Campos T, Perlingeiro JAG, Solda SC, Assef JC.
Objetivo:
Comparar as características do trauma em idosos com idade superior e inferior a 80
anos.
Material:
análise de protocolos colhidos prospectivamente de vítimas de trauma fechado
admitidos de 10/06/2008 a 01/09/2009 com idade igual ou superior a 70 anos. Foram
coletados dados sobre o mecanismo de trauma, dados vitais à admissão, exames
complementares, lesões e tratamento. Os índices de trauma utilizados foram o AIS,
RTS, ISS e TRISS, sendo graves as lesões com AIS > 3. Os idosos de idade entre 70 e 79
anos foram incluídos no grupo I, os de idade igual ou maior de 80 anos no grupo II.
Análise estatística através dos testes t de Student, qui-quadrado e Fisher,
considerando p<0,05 significativo.
Resultado:
Incluidas 281 vítimas de trauma fechado com idade igual ou superior a 70 anos.A idade
variou de 70 a 99 anos (79,1 + 6,7 anos),52,1% do sexo masculino.Os mecanismos mais
frequentes foram queda da própria altura (54,1%) e atropelamento (24,2%).No grupo I
havia 149 doentes (53%) e, no grupo II, 132 (47%).Comparando os grupos,não
observamos diferença significativa das médias de pressão arterial sistólica, freqüência
cardíaca e Glasgow a admissão, médias de AIS em cabeça,tórax e extremidades, bem
como média de RTS, ISS e TRISS.Em relação às variáveis numéricas, a única diferença
significativa presente entre os grupos foi a maior média de AIS em abdome no grupo I
(0,01 + 0,00; p=0,029).Notou-se maior freqüência de vítimas do sexo masculino no
grupo I (59,1% vs. 44,3%; p=0,013).Em relação ao mecanismo de trauma,notamos que
os doentes do grupo I tiveram maior frequência de atropelamento (27,5% vs. 20,5%)e
os do grupo II, mais quedas da própria altura (44,3% vs. 65,2%; p=0,028).Os doentes do
grupo I também apresentaram, significativamente, maior frequência de hálito etílico a
admissão (4,7% vs.0,8%; p=0,048) e maior freqüência de fraturas de membros
superiores (9,4%x2,3-p<0,001). Não houve diferença significativa nas demais variáveis.
Conclusões:
A comparação das características do trauma em idosos com idade superior ou inferior
a 80 anos demonstrou diferenças significativas quanto ao mecanismo de trauma,

gênero e AIS em segmento abdominal, bem como na frequência de fratura em
membros superiores.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Trauma
Data: 24/09/2010
Horário: 08:40 as 08:50
TL024
USO DO CURATIVO COM PRESSÃO NEGATIVA NO TRAUMA
Gladstone E. L. Faria, Paulo R. M. Moscardi, Hiury S. Andrade, Dimas Michelsky, Rafael
M. C. Tutirashi, Rachel R. Baptista, Julio G. Carvalho, Hugo A. Nakamoto, Paulo Tuma Jr,
Marcus Castro Ferreira
Objetivo:
Traumas de alta energia freqüentemente causam lesões extensas de partes moles,
com feridas traumáticas de difícil resolução e tempo prolongado de internação. Será
discutido o protocolo de atuação da equipe de cirurgia plástica do HC-FMUSP, com
ênfase nas indicações para o uso do curativo com pressão negativa (CPN) frente a esse
tipo de lesão.
Material:
Os pacientes vítimas de politraumatismo são atendidos conforme o protocolo do ATLS
no pronto socorro do Hospital das clínicas da Faculdade de medicina da USP. Se
estáveis hemodinamicamente e sem dúvidas quanto a viabilidade dos tecidos é
realizada cobertura cutânea imediata.
Naqueles com contra indicações ao tratamento definitivo é feito desbridamento e
colocação de curativo com pressão negativa (quando não há contra-indicação para
este tipo de curativo), sendo reabordado em aproximadamente 72 horas para
avaliação da ferida e possível cobertura cutânea definitiva (retalho / enxertia).

Resultado:
Tem-se defrontado casa vez mais com feridas de alta complexidade, as quais exigem
tratamento avançado e especializado. Trouxemos alguns casos nos quais os pacientes
foram vítimas de politraumatismos, cujo, tratamento envolveu o CPN com resultado
final satisfatório.
Caso 1: hematoma dorsal de grande volume, que evoluiu com necrose de 32cmx19cm
após tentativa de tratamento conservador. Após CPN: enxerto de pele em malha 3:1.
Caso 2: Fratura exposta de maléolo com perda de cobertura cutânea importante. Após
CPN: rotação de retalho propeller.
Caso 3: Ferimento descolante antero-medial da coxa direita. Pós CPN: enxerto em
malha 3:1.

Caso4: Fratura exposta de femur e ossos da perna direita associado a ferimento
descolante circunferencial de coxa e perna direita. Retirado enxerto de pele espessura
parcial do tecido descolado. Após CPN: enxerto (20% da ferida com pele armazenada).

Conclusões:
O uso do CPN no trauma tem aumentado progressivamente, porém ele não tem o
objetivo de tratar a ferida definitivamente. Por permitir um ambiente com menor risco
de contaminação, fazer clareamento das secreções, melhorar a perfusão local
microvascular, delimitar a necrose mais precocemente, ele é capaz de tornar o leito da
ferida adequado para receber o tratamento definitivo de forma mais rápida,
funcionando como ponte entre o tratamento inicial e definitvo de feridas traumáticas
complexas.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Trauma
Data: 24/09/2010
Horário: 08:50 as 09:00
TL025
FATORES RELACIONADOS ÀS COMPLICAÇÕES PLEURAIS EM
TRAUMATIZADOS SUBMETIDOS À DRENAGEM DE TÓRAX
Belotto M, Parreira JG, Perlingeiro JAG, Farrath S, Saad Junior R, Assef JC.
Objetivo:
Avaliar os principais fatores associados às complicações pleurais em traumatizados
submetidos a drenagem de tórax.

Material:
Analisamos os protocolos dos traumatizados admitidos de junho de 2008 a setembro
de 2009, com idade superior a 13 anos. Deste grupo, selecionamos os traumatizados
submetidos a drenagem torácica. Foram coletados dados sobre o mecanismo de
trauma, dados vitais à admissão, exames complementares, lesões encontradas, sua
gravidade e tratamento. Os doentes foram separados em dois grupos: A (com
complicações pleurais) e B (sem complicações pleurais). Para comparação dos grupos,
utilizamos os testes t de Student, qui-quadrado e Fisher, considerando o valor de
p<0,05 como significativo.
Resultado:
Analisamos 151 traumatizados submetidos a drenagem de tórax,com idade entre 14 e
88 anos (média 35,3 + 13,4 anos), sendo 128 homens (84,8%);41,7% foram vítimas de
ferimentos penetrantes,o restante de trauma contuso. As lesões torácicas mais
freqüentes foram: hemotórax (64,2%),pneumotórax (64,9%),fraturas de costelas
(39,7%),contusão pulmonar (29,8%) e tórax flácido (18,5%). Toracoscopia foi realizada
inicialmente em 22 (14,6%) e,toracotomia em 14 (9,3%) casos.28 doentes (18,5%)
apresentaram complicações pleurais,mais freqüentes hemotórax coagulado (4,0%),
derrame pleural residual (4,0%) e pneumotórax residual (4,0%).Empiemas ocorreram
em 5 (3,3%) casos.Comparando os grupos A e B,não observamos relação significativa
de complicações pleurais com mecanismo de trauma,sexo,idade,sinais vitais a
admissão,intubação orotraqueal a admissão,tipo e gravidade da lesão torácica (AIS),
RTS, ISS, e AIS de outros segmentos corporais. Houve relação das complicações
pleurais com a presença de ferimentos penetrantes e lesão associada de diafragma e
estômago (p=0,030),bem como com toracotomia com necessidade de ressecção
pulmonar (p=0,044).
Conclusões:
Nas condições do presente estudo, as complicações pleurais ocorreram mais

frequentemente em duas situações: presença concomitante de lesão diafragmática e
gástrica, bem como nos casos de toracotomia com ressecção pulmonar.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Trauma
Data: 24/09/2010
Horário: 09:00 as 09:10
TL026
FATORES PREDITIVOS DE LESÕES GRAVES EM SEGMENTO CEFÁLICO
NAS VÍTIMAS DE QUEDAS DA PRÓPRIA ALTURA
Parreira JG, Farrath S, Calil DM, Saade N, Veiga JCE, Assef JC.
Objetivo:
Identificar os indicadores de lesão grave em segmento cefálico nas vítimas de quedas
de própria altura.
Material:
Realizamos uma análise dos protocolos de trauma (colhidos prospectivamente) das
vítimas de trauma fechado admitidas de 10/06/2008 a 01/09/2009, com idade
superior a 13 anos. Selecionamos para estudo as vítimas de quedas da própria altura.
As variáveis foram comparadas entre as vítimas de QPA com lesões graves em
segmento cefálico (grupo I) e as vítimas de QPA sem estas lesões (grupo II). Para a
análise estatística, utilizamos os testes t de Student, qui-quadrado e Fisher,
considerando o valor de p<0,05 como significativo.
Resultado:
Obtivemos 3783 protocolos.QPA foram o mecanismo de trauma em 644 casos
(17,0%),essa a amostra de estudo. A idade variou de 14 a 99 anos (média 53,2+20
anos), sendo 427 (66,3%) do sexo masculino. O TCE foi classificado como leve em
89,5%, moderado em 8,6% e grave em 1,9%.As médias do RTS, ISS e TRISS foram,
respectivamente, 7,77+0,34, 2,78+4,27 e 0,97+0,03. As lesões em segmento cefálico
foram identificadas em 443 doentes (68,8%), graves em 52 (8,1%),destas,as mais
freqüentes foram contusões encefálicas (27 4,2%),hemorragia subaracnóidea
traumática (15  2,3%),hematomas subdurais (14  2,2%) e extra-durais (11 
1,7%).Houve fraturas de crânio em 34 casos (5,3%). Realizou-se craniotomia em 14
casos (2,2%); 6 doentes morreram (0,9%), 3 pela lesão neurológica.As variáveis
significativamente relacionadas à presença de lesões graves foram: menor média de
Glasgow a admissão (p<0,001), maior média de ISS (p<0,001) e menor média de RTS
(p=0,004),sexo masculino,intoxicação alcoólica aguda (p=0,003),doenças crônicas
associadas (p=0,029) e alteração do exame físico em segmento cefálico a admissão
(p<0,001). A média de probabilidade de sobrevivência foi significativamente menor
nos traumatizados com lesões graves em cabeça (p=0,013)
Conclusões:
As lesões neurológicas graves são mais freqüentes nos admitidos com menor escala de
coma de Glasgow, com intoxicação alcoólica aguda, com exame físico alterado em
segmento cefálico e com doenças crônicas.

Resumo Científico:

Sala: 8 - Trauma
Data: 24/09/2010
Horário: 09:10 as 09:20
TL027
COMPARAÇÃO DAS LESÕES ENCONTRADAS EM MOTOCICLISTAS
ENVOLVIDOS EM ACIDENTES DE TRÂNSITO E VÍTIMAS DE OUTROS
MECANISMOS DE TRAUMA FECHADO
Parreira JG, Gregorut FS, De Campos T, Perlingeiro JAG, Solda S, Assef JC.
Objetivo:
Realizar uma análise comparativa entre as lesões encontradas em motociclistas
envolvidos em acidentes de trânsito e vítimas de outros mecanismos de trauma
fechado.
Material:
Análise dos protocolos (colhidos prospectivamente) dos traumatizados com idade
superior a 13 anos, admitidos de 10/06/2008 a 01/09/2009, vítimas de trauma
fechado. Foram coletados dados sobre o mecanismo de trauma, dados vitais à
admissão, exames complementares, lesões e tratamento. Comparamos as variáveis
entre os condutores de motocicletas (grupo A) e os demais (Grupo B). Consideramos
lesões graves as com AIS > 3. Para a análise estatística, utilizamos os testes t de
Student, qui-quadrado e Fisher, considerando o valor de p<0,05 como significativo.
Resultado:
Incluimos no estudo 3783 vítimas de trauma fechado, com idade de 14 a 99 anos,
sendo 76,1% do sexo masculino. Os mecanismos de trauma mais freqüentes foram os
acidentes com condutores de motocicleta (24,4%) e atropelamentos (22,6%). Na
comparação das variáveis entre os grupos A e B, observamos que os condutores de
motocicletas apresentaram (p<0,05) menor média etária (28,9 + 8,5 anos vs. 42,4 +
18,5 anos) e de AIS em segmento cefálico (0,31 + 0,9 vs. 0,80 + 1,1), maior média do
Glasgow a admissão (14,5 + 1,9 vs. 14,2 + 2,2), de AIS em extremidades (1,5 + 1,2 vs.
0,9 + 1,2), de RTS (7,76 + 0,51 vs. 7,71 + 0,59) e de TRISS (0,98 + 0,06 vs. 0,97 + 0,09). O
sexo masculino foi significativamente mais freqüente no grupo A (87,9% vs. 72,6%). Na
comparação das lesões entre os grupos, notamos que os motociclistas apresentaram
(p<0,05) menor frequência de hematomas extradurais (0,6% vs. 2,1%),subdurais (0,9%
vs. 2,1%), hemorragia subaracnóidea (0,9% vs. 2,2%), contusão encefálica (1,2 vs.
3,6%) e lesões graves em crânio (4,8% vs. 9,4%), bem como maior freqüência de lesão
axonal difusa (1,6% vs. 0,7%), fraturas de membros superiores (7,9% vs. 4,4%),
inferiores (7,7% vs. 5,2%), e lesões graves em extremidades (20,6% vs. 12,6%).
Conclusões:
Em comparação às vítimas dos demais mecanismos de trauma, os motociclistas

apresentam menor frequência e gravidade das lesões em segmento cefálico, bem
como maior freqüência e gravidade das lesões em extremidades.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Trauma
Data: 24/09/2010
Horário: 09:20 as 09:30
TL028
INDICADORES DE LESÕES GRAVES EM SEGMENTO CEFÁLICO EM
VÍTIMAS DE TRAUMA FECHADO ADMITIDAS COM ESCALA DE COMA DE
GLASGOW DE 15
Parreira JG, Barbosa BTG, Perlingeiro JAG, Saad N, Veiga JCE, Assef JC.
Objetivo:
Identificar as variáveis relacionadas a presença de lesões graves em segmento cefálico
nas vítimas de trauma fechado admitidas com ECG de 15.
Material:
Foram avaliados os protocolos de trauma, colhidos prospectivamente, das vítimas de
trauma fechado admitidas com ECG de 15, com idade superior a 13 anos, no período
de 10/6/2008 a 01/09/2009. Incluímos todos os traumatizados que realizaram
tomografia de crânio (TC) na admissão. Comparamos as variáveis entre os
traumatizados com (grupo A) e sem (grupo B) leões graves em segmento cefálico à TC,
considerando p<0,05 como significativo. Foram consideradas graves as lesões com
AIS>3
Resultado:
Obtivemos 3783 protocolos de vítimas de trauma fechado, destas, 2815 (74,4%)
apresentavam ECG de 15 à admissão. Realizaram TC de crânio 1180 doentes (41,9%),
nossa amostra. A idade variou de 14 a 96 anos (41,7+19 anos), 71,2% dos doentes do
sexo masculino. O mecanismo de trauma mais freqüente foi queda da própria altura
(25,3%) e atropelamentos (23,1%). As médias de RTS, ISS e TRISS foram,
respectivamente, 7,83+0,10, 3,95+6,32 e 0,98+0,02. Em 748 doentes (63,4%),
encontramos lesões em cabeça, sendo que 68 (5,6%) tinham AIS>3. As lesões graves
mais frequentes foram: Contusões encefálicas (22 casos  1,9%), hematomas
extradurais (18 casos - 1,5%), hemorragia subaracnóidea traumática (14 casos  1,2%)
e hematomas subdurais (6 casos -0,5%). Na comparação das variáveis entre os grupos
A e B, notamos que a presença de lesões graves foi significativamente relacionada a
maior média de freqüência cardíaca a admissão (p=0,032), maior média de ISS
(p<0,001), sexo masculino (p=0,009), alteração no exame físico do segmento cefálico
(p<0,001), intoxicação aguda por álcool na admissão (p=0,006) e doenças crônicas
associadas (p=0,004).
Conclusões:
As variáveis que se associaram a presença de lesões graves em segmento cefálico nas
vítimas de trauma admitidas com ECG de 15 foram: o sexo masculino, a intoxicação

alcoólica aguda, a presença de doenças crônicas associadas, as alterações ao exame
físico do segmento cefálico, além da maior freqüência cardíaca a admissão e maior ISS.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Cirurgia da Obesidade
Data: 24/09/2010
Horário: 10:00 as 10:10
TL029
TORACOSCOPIA COM ANESTESIA LOCAL EM DOENTES IDOSOS: UMA
ALTERNATIVA À VATS?
Lopez, JMA.; Rivaben, JH.; Saad Junior, R.; Dorgan Neto, V.; Botter, M.; Perlingeiro,
JAG.; Gonçalves, R.; Mendes HW.; Dias, DCA.; Paula, AGL.
Objetivo:
Avaliar as indicações e os resultados da toracostomia com anestesia local em uma
população de idosos e com condição clínica limítrofe.
Material:
No período de 2003 a 2010 foram realizadas as toracostomias com anestesia local e
sedação para investigação de doenças pleurais. O estudo é retrospectivo e foram
coletados dados dos prontuários dos sujeitos estudados. Analisamos a variável
quantitativa idade e as variáveis qualitativas sexo, comorbidades, antecendentes
neoplásicos, pleurodese, malignidade pleural e complicações.

Resultado:
Foram realizadas 137 toracoscopias com anestesia local e sedação, 53,2% eram do
sexo feminino e 46,8% do masculino. A média da idade foi de 67 anos. Dos sujeitos
estudados 66,4% possuíam alguma comorbidade.
A indicação da pleuroscopia foi: 1. empiema pleural (4,3%); 2. hemotórax (5,1%); 3.
derrame pleural suspeito para doença secundária (35%); 4. derrame pleural sem causa
definida(54,7%).
Dos pacientes com antecedente neoplásico (49 doentes), a doença secundária pleural
foi confirmada em 71,4%.
Pacientes com antecedente de câncer de mama, 25 sujeitos, a biópsia confirmou
doença metastática pleural em 84%.
Nos pacientes com derrame pleural sem causa definida, encontramos: tuberculose
pleural (4,3%); doença metastática pleural (13,1%); processo inflamatório inespecífico
pleural (37,2%).
Foram realizadas 44 pleurodeses. Em 38 pacientes, a pleurodese foi realizada devido
ao antecedente de neoplasia e recorrência do derrame.
Não houve nenhuma mortalidade relacionada ao procedimento, nem a necessidade de
toracotomia. Empiema após o procedimento ocorreu em 6,5% dos casos. Houve

recidiva do derrame pleural em 5 pacientes. Em 01 paciente, foi necessária a colocação
de dreno por fístula aérea persistente.
Conclusões:
A toracoscopia com anestesia local é um método de baixo custo, tecnicamente simples
e útil tanto no diagnóstico como no tratamento de diversas doenças pleurais. Em
pacientes graves, idosos e com diversas comorbidades, deve ser considerado como
alternativa à VATS.

Resumo Científico:

Sala: 8 - Vídeo-Cirurgia
Data: 24/09/2010
Horário: 10:10 as 10:20
TL030
HERNIOPLASTIA INGUINAL LAPAROSCÓPICA TOTALMENTE EXTRAPERITONEAL (TEP): TELA ANATÔMICA 3-D SEM FIXAÇÃO
Meyer A., Bellandi D., Blanc P., Berger E., Ranoya M.A.A., Monteiro Jr O.,Alonso P.A.,
Guimarães L.M.V., Bolognani C.E.D., Trojahn G.P.
Objetivo:
Hernioplastia laparoscópica totalmente extra-peritoneal (TEP) é preferível ao reparo
da hérnia transabdominal pré-peritoneal (TAPP) porque o peritônio não é violado e há
menos complicações intra-abdominais. Os objetivos deste estudo foram descrever e
discutir as nossas técnicas e as modificações do uso da tela 3-D na correção da hérnia
inguinal.
Material:
Pacientes que se submeteram a correção de hérnia inguinal eletiva no Departamento
de Cirurgia Abdominal, CHICAS, França e no Departamento de Cirurgia, Hosp Prof
Edmundo Vasconcelos, São Paulo, entre maio de 2009 e fevereiro de 2010 foram
matriculados retrospectivamente neste estudo. Foram incluídos pacientes em uma
série consecutiva de 84 reparos laparoscópicos de hérnia por TEP. Técnica - agulha de
Veres é inserida na linha média no espaço de Retzius (suprapúbico). Utilizamos o
laparoscópio de 0 ° para a dissecção pré-peritoneal. Não é utilizado balão dissector,
trocarte de Hasson ou grampeadores.
Resultado:
O tempo médio operatório foi de 38 min na hérnia unilateral e 54 min na hérnia
bilateral. A cirurgia foi realizada em hospital dia (<12h de internação) em 95% dos
pacientes. 26% das hérnias eram recidivas após o reparo convencional ou
laparoscópico (TAPP). Um total de seis complicações (7%), incluindo dois pacientes
com a formação de seroma, três hematomas escrotais e uma lesão de veia ilíaca.
Todas as complicações foram controladas de maneira conservadora. Não ocorreu
conversão para procedimento aberto ou mortalidade peri-operatória. A mediana de
acompanhamento no período foi de 10 meses (5-14 meses). Não houve recorrência de
hérnia dentro deste pós-operatório imediato.
A tela anatômica 3-D de polipropileno (Microval; Malmont, França) é introduzida
através da porta de 10 mm infraumbilical. A tela é colocada sobre o espaço criado para
que cubra todos os sítios de hérnias direta, indireta, femoral e obturatória, devendo
ser suficientemente grande com pelo menos 10 x 14 cm. Devido a sua conformação
anatômica não é necessário a utilização de grampeadores evitando neuralgia.

Conclusões:
O reparo laparoscópico da hérnia é a nossa técnica preferida. TEP é preferível a TAPP
porque o peritônio não é violado. No entanto, a dissecção deve ser feita sempre com
as mesmas etapas, com o mínimo de diatermia monopolar e o paciente em ligeira
posição de Trendelenburg. Com estes truques, a hernioplastia TEP é viável com menos
complicações intra-abdominais. O paciente deve ser informado sobre as possíveis
complicações.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Intestino Delgado
Data: 24/09/2010
Horário: 10:20 as 10:30
TL031
ESTUDO HISTOPATOLÓGICO DA TAXA DE INFECÇÃO POR
HELICOBACTER PYLORI NO CÂNCER GÁSTRICO TRATADO
CIRÚRGICAMENTE.
Bresciani, C, Latif, IA, Osmar, KY, Jacob, CE, Deutsch, CR, Mucerino, DR, Zilberstein, B,
Cecconello, I
Objetivo:
Introdução: A etiologia do câncer gástrico (CG) ainda é controversa e diversos fatores
têm sido atribuídos a esse processo de carcinogênese, inclusive a infecção por
Helicobacter pylori (Hp). O papel do Hp no CG ainda permanece incerto, com diversos
estudos conflitantes.
Objetivos: Avaliar a relação entre a infecção com H.pylori e a neoplasia gástrica.
Material:
Materiais e Métodos: Foram estudados 91 pacientes consecutivos com diagnóstico de
adenocarcinoma de estômago e tratados com ressecção cirúrgica. O exame patológico
foi revisado, em todos os casos, para determinar a presença de infecção por Hp,
metaplasia intestinal (MI) e confirmação do tipo histológico da lesão, através da
coloração convencional hematoxilina-eosina. A análise estatística utilizou-se dos testes
de Chi-quadrado e log-rank.
Resultado:
Resultados: A MI foi observada em 81 tumores (89%). A presença de infecção por Hp
foi constatada em 46 pacientes (50.5%). Não houve associação entre idade e status da
infecção por Hp. No grupo de pacientes com CG precoce e avançado, a infecção por Hp
estava presente em 47,7% e 54% dos tumores (p>0,05), respectivamente. A infecção
por Hp estava presente em 40 tumores (49%) do grupo de pacientes com MI. Em
pacientes com tumores sem MI, o Hp estava presente em cinco (50%) tumores
(p>0,05). Tumores proximais tiveram mais freqüentemente infecção por Hp quando
comparados a tumores distais (p=0.03).
Conclusões:
Conclusões: A taxa de infecção por Hp não apresentou associação com o tipo
histológico, a MI, sexo ou estadio. Os resultados podem indicar que a infecção por Hp
pode contribuir para o processo da carcinogênese gástrica, mas provavelmente não é
essencial para o desenvolvimento da doença.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Miscelânia
Data: 24/09/2010
Horário: 10:30 as 10:40
TL032
TRATAMENTO CIRÚRGICO DA DOENÇA DO REFLUXO
GASTROESOFAGIANO COM USO DE TELAS
BARTOLOMUCCI, A. C.; PAES, L.R.C.; ALVES, C.D.C.*; ADELINO, A.D.G.; MELO, T.T.
Objetivo:
O tratamento cirúrgico da Doença do Refluxo Gastroesofagiano (DRGE), poderá
apresentar insuficiência de bons resultados ou mesmo complicações. Um dos
principais mecanismos que propiciam falhas é a deiscência parcial ou total da rafia dos
pilares do hiato esofagiano.Descrição da experiência com utilização de tela no
tratamento cirúrgico da DRGE.
Material:
Realizadas cirurgias anti-refluxo em 4 pacientes utilizando telas em 2009-10. Caso 1:
Duas cirurgias via laparotômicas (V.L) prévias e com realargamento hiatal e migração
de válvula de Nissen competente; conduta (CD): rafia de pilares e uso de tela de
polipropileno;V.L. Caso 2: Cirurgia prévia para correção de DRGE e recidiva de hérnia
de deslizamento e paraesofagiana;CD: rafia de pilares, Nissen e uso de tela de
polipropileno;V.L. Casos 3 e 4: Hérnia hiatal de deslizamento de 4 a 5 cm de extensão,
hiato alargado e pilares delgados;CD: rafia de pilares, Nissen, uso de tela mista de
polipropileno e poliglecaprone;via videolaparoscópica.
Resultado:
Resolução da sintomatologia em todos os casos e sem complicações; controle
endoscópico com no mínimo seis meses de pós-operatório, apresentando normalidade
esofagiana, hiatal e válvula com aspecto normal pós-cirúrgico.
Conclusões:
Os resultados são coincidentes com os relatados na literatura. Não há consenso sobre
a utilização de telas na cirurgia corretiva da DRGE. Alguns tipos de recidivas ou hérnias
volumosas com correspondentes alargamentos hiatais, talvez sejam as melhores
indicações para sua utilização.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Miscelânia
Data: 24/09/2010
Horário: 10:40 as 10:50
TL033
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DE INDICADORES DE PROCESSO DE
PREVENÇÃO DE INFECÇÕES DE SÍTIO CIRÚRGICO
Bueno , E.M. ; Gonçalves, J.P. ; Ribeiro S.B.G.; De Castro, R. ; Rossini, F.A.F; Zachetti
F.U.; Nonose, R. ; Gozzano, R.N. ; Trostdorf F.(*)Nascimento, E.F.R.
Objetivo:
Avaliar a adesão dos profissionais às práticas importantes para prevenção de infecção
de sítio cirúrgico.
Material:
Realização de coleta de dados de indicadores de processo através de observação dos
procedimentos cirúrgicos e preenchimento de check list, no Centro Cirúrgico do
Hospital Universitário São Francisco, no período de 16 de novembro a 16 de dezembro
de 2009. As informações questionadas no check list foram: dados sobre tempo de
internação pré-procedimento, degermação de mãos da equipe cirúrgica, realização ou
não de tricotomia, profilaxia cirúrgica, anti-sepsia do campo operatório e número de
profissionais em sala. Foram analisadas 230 cirurgias no período, correspondendo a
46,3% de todos os procedimentos realizados nesse intervalo.
Resultado:
As principais especialidades cirúrgicas checadas foram Cirurgia geral (25%) e Cirurgia
ortopédica (24%). Constatamos que na maioria dos casos (77%) o tempo de internação
prévio às cirurgias foi de até 24 horas. Em relação à tricotomia, observamos que foi
evitada em 73% dos casos, e quando realizada, em 17% dos casos ocorreu em até 2
horas antes do procedimento, porém em 19%, foi realizada antes do ideal. A higiene
das mãos foi realizada em 96% dos casos, porém em 2% casos não houve preparação
das mãos para o ato cirúrgico. Entre as cirurgias analisadas, em 27% dos casos não foi
realizada profilaxia cirúrgica, destes 17% tinham indicação para realização da mesma.
Observamos que cerca de 60% dos casos a profilaxia foi realizada durante o ato
cirúrgico e não imediatamente antes do procedimento. Em relação ao tempo de
permanência da profilaxia, que deve ser mantida por até 24 horas, verificamos que
isso não ocorreu em 12% dos casos. Quanto à realização da anti-sepsia pré-operatória
da pele, houve dificuldade em analisar os dados, devido aos inúmeros esquemas de
anti-sépticos diferentes utilizados. Observamos também que em 69% dos casos houve
um número superior a 4 pessoas na sala cirúrgica.
Conclusões:
Com base nos resultados obtidos, reforçamos que o tempo ideal para a realização da
antibioticoprofilaxia é de 1 hora antes da incisão cirúrgica até a indução anestésica e

duração da mesma não deve exceder 24 horas. A tricotomia deve ser realizada
imediatamente antes do procedimento cirúrgico e preferencialmente com o
tricotomizador elétrico. Quanto ao número de pessoas na sala, orientamos a
permanecer o menor número de pessoas possível. é inadmissível a ausência de
degermação das mãos .
Resumo Científico:

Sala: 8 - Cirurgia da Obesidade
Data: 24/09/2010
Horário: 10:50 as 11:00
TL034
CIRURGIA BARIÁTRICA E RESIDENTES. O ENSINO PREJUDICA OS
RESULTADOS?
Pinheiro, JS; Nahime, CB*; Zanco, GL; Piccolo, GN; Bonadiman, A; Fischer, R; Buzaid, A;
Branco, AC; Beani Jr,A; Farah, JFM
Objetivo:
Demonstrar que a cirurgia bariátrica pode ser realizada por residentes com bons
resultados.
Material:
180 pacientes obesos graves foram submetidos a cirurgia bariátrica em nossa
Instituição. Os pacientes foram submetidos a derivação gástrica em Y de Roux. A
cirurgia foi realizada por residentes do 4o ano do programa de Cirurgia Geral sob
orientação de cirurgiões com experiência na área e seguindo padrões de técnica
cirúrgica definidos. Os resultados foram analisados e comparados com a literatura
mundial.
Resultado:
A idade média foi 43,7 anos, 162 eram mulheres e 18 eram homens. O Indice de Massa
Corporal(IMC) pré-operatório médio foi 47,3kg/m2. O tempo cirúrgico médio foi 227
minutos. O tempo médio de internação foi 3 dias. As taxas globais de complicações
pós-operatórias precoces foram 11,4% e tardias 21,3%. Ocorreu 1 morte. O
seguimento foi de 88% e a perda do excesso de peso (PEP) foi 78% aos 24 meses.
Conclusões:
A cirurgia bariátrica pode ser realizada por residentes. É fundamental a preceptoria
teórica e prática dos residentes para que bons resultados sejam alcançados.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Cirurgia da Obesidade
Data: 24/09/2010
Horário: 11:00 as 11:10
TL035
A CLASSE SOCIAL DOS PACIENTES INFLUENCIA OS RESULTADOS DA
CIRURGIA BARIÁTRICA?
Pinheiro, JS; Nahime, CB*; Piccolo, GN; Zanco, GL; Fischer, R; Bonadiman, A; Buzaid, A;
Branco, AC; Beani Jr,A; Farah, JFM
Objetivo:
Demonstrar a influência da classe social nos resultados da cirurgia bariátrica.
Material:
180 pacientes obesos graves foram operados em nossa Instituição. O padrão de renda
familiar mensal dos pacientes submetidos a derivação gástrica em Y de Roux foi
analisado por questionário. O critério para divisão por classes sociais foi o utilizado
pela Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa - 2008. Todos os pacientes
receberam as mesmas orientações pré e pós-operatórias da equipe multidisciplinar.
Resultado:
5,5% dos pacientes pertenciam a classe social B2, 10% a classe C1, 44,5% a classe C2 e
40% a classe D. No seguimento pós-operatório (6, 12, 18 e 24 meses), não houve
diferença nas complicações intra e pós-operatórias, na perda do excesso de peso
(PEP), na melhora de doenças associadas e na porcentagem de pacientes que
realizaram corretamente o seguimento nas diferentes classes sociais.
Conclusões:
Desde que as mesmas orientações sejam oferecidas a todos os pacientes, a classe
social parece não influenciar os resultados da cirurgia bariátrica.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Cirurgia da Obesidade
Data: 24/09/2010
Horário: 11:10 as 11:20
TL036
CIRURGIA BARIÁTRICA EM PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE
ENSINO DE SÃO PAULO. RESULTADOS E PARTICULARIDADES.
Pinheiro, JS; Nahime, CB*; Zanco, GL; Piccolo, GN; Bonadiman, A; Fischer, R; Buzaid, A;
Branco, AC; Beani Jr,A; Farah, JFM
Objetivo:
Demonstrar características específicas de uma população de obesos graves, os
professores da rede pública de ensino de São Paulo, após a cirurgia bariátrica.
Material:
82 professores da rede pública de ensino e obesos graves foram operados em nossa
Instituição. Os pacientes foram submetidos a derivação gástrica em Y de Roux. Os
resultados foram analisados e comparados com a nossa casuística total e a literatura
mundial.
Resultado:
A idade média foi 41,2 anos, 78 mulheres e 4 homens. No pré-operatório, a média
diária da jornada de trabalho foi de 10,7 horas. Após a cirurgia, ocorreu diminuição na
jornada de trabalho em 100% dos pacientes (8,8 horas). 97,5% dos pacientes
realizaram a consulta de 24 meses de seguimento (contra 88% de nossa casuística total
e acima da média mundial). A perda do excesso de peso (PEP) foi de 85% aos 24 meses
(contra 78% de nossa casuísitica total e acima da media mundial). Não houve diferença
nas complicações intra e pós-operatórias, tempo de cirurgia e de internação.
Conclusões:
Professores da rede pública de São Paulo apresentaram, após a cirurgia bariátrica,
redução da jornada de trabalho, seguimento e perda do excesso de peso excelentes e
superiores a nossa casuística e a literatura mundial.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Miscelânia
Data: 24/09/2010
Horário: 11:20 as 11:30
TL037
A TRETINOÍNA COMO ADJUVANTE NA CICATRIZAÇÃO DAS FERIDAS.
ESTUDO EXPERIMENTAL EM RATOS ADULTOS E IDOSOS.
Érica Vilaça Carmona,Iara Crippa, Daniele de Campos Peseto, José Aires Pereira,Izilda
Aparecida Cardinalli,Denise Gonçalves Priolli
Objetivo:
O objetivo é comparar o efeito da tretinoína tópica em animais adultos e idosos,
buscando seu real benefício sobre a cicatrização.
Material:
Analisou-se 15 ratos quanto à aplicação de tretinoína tópica e seu efeito sobre a
cicatrização de animais adultos e idosos aos 14 e 21 dias após execução de ferida
excisional. As variáveis consideradas foram área da ferida, quantidade de colágeno,
espessura da derme e epiderme, respectivamente após coloração de Tricrômio de
Masson e PAS, aferidas por método de análise de imagem assistido por computador.
Utilizou-se como controle, ferida excisional não tratada nos mesmos animais. A análise
da amostra adotou nível de significância 5%, utilizando-se analise comparativa (MannWhitney e t pareado).
Resultado:
A tretinoína tópica resultou em alteração do colágeno nos ratos tratados aos 14 dias
quando comparadas as faixas etárias do animal (p=0,002), nos adultos a média de
colágeno foi 33,90%, nos idosos foi 16,02% após tratamento com tretinoína, tendo
aumentado significantemente aos 14 dias no grupo de idosos (média de 11,55% em
não tratados para 24,24% nos tratados, com p=0,002), no grupo adulto esse aumento
foi menos significante (p=0,01). Não há diferença entre os animais adultos e idosos
tratados com tretinoína quanto à quantidade de colágeno aos 14 dias (p=0,127) ou aos
21 dias (p=0,289).
Conclusões:
Nas condições do presente estudo demonstrou-se benefício com tratamento de
tretinoína tópica em animais idosos, aumentando a concentração de colágeno e
permitindo melhor cicatrização. Não foi observado benefício com tratamento no
adulto.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Plástica
Data: 24/09/2010
Horário: 11:30 as 11:40
TL038
PERFIL DO MELANOMA CUTÂNEO NO COMPLEXO HOSPITALAR
EDMUNDO VACONCELOS.
Silvino, J.R.C.; Chammas, D.Z.; Rodrigues, T.O.; Guazzelli, U.F.; Franzotti, A.M.;
Tannous, T.S.; Paulillo, D.L.; Ayoub, J.A.S.; Bolognani, C.E.D.; Franceschelli, F.
Objetivo:
É demonstrar, estatisticamente, algumas características dos casos de melanoma
cutâneo atendidos em nosso serviço.
Material:
Foi realizado um estudo do tipo transversal nos prontuários dos pacientes que tiveram
diagnóstico (clínico e anatomopatológico) de neoplasia do tipo melanoma cutâneo
primário atendidos neste serviço, no período de fevereiro de 2004 a março de 2010.
No período determinado, foram diagnosticados 42 casos da neoplasia. Foram
analisados o sexo, o tipo histológico, nível de infiltração de Clark e o índice de Breslow.
Resultado:
Prevalência em relação ao sexo:
- 16 casos em homens (38,09%) e 26 casos em mulheres (61,90%).
Tipo Histológico dos Tumores: Extensivo superficial - 23 casos (54,76%); Nodular - 11
casos (26,19%); Acral - 2 casos (4,76%); Lentigo maligno - 1 caso (2,38%); Não
classificado - 5 casos (11,90%).
Nível de Clark no diagnóstico anátomo-patológico: Clark I - 7 casos (16,66%); Clark II 18 casos (42,85%); Clark III - 8 casos (19,04%); Clark IV - 6 casos (14,28%); Clark V - 3
casos ( 7,14%).
Índice de Breslow: Breslow I ( < 0,75mm) - 28 casos (66,66%); Breslow II ( 0,76 a
1,5mm) - 5 casos (11,90%); Breslow III ( 1,6 a 3mm) - 3 casos (7,14%); Breslow IV ( 3,1
a 4mm) - 0 caso; Breslow V (> 4mm) - 6 casos (14,28%).

Conclusões:
O sexo feminino foi o mais acometido. O Tipo Histológico Extensivo Superficial foi o
mais prevalente com 54,76% dos casos e o Lentigo Maligno foi o menos freqüente com
2,38%. O nível de Clark II teve a maior prevalência c/ 42,85%. O índice de Breslow I foi
o mais incidente c/ 66,66% dos casos. Todas as características estudadas são
determinantes no prognóstico e o completo entendimento epidemiológico dessa

moléstia se faz extremamente importante devido ao aumento na incidência desta
doença.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Experimental / Trauma
Data: 24/09/2010
Horário: 11:40 as 11:50
TL039
ABDOME AGUDO TRAUMÁTICO: CLASSIFICAÇÃO E DESFECHO DOS
PACIENTES SUBMETIDOS A LAPAROTOMIA
Silveira, W.C.H*; Toledo, F.V.T; Lepre R.K; Felice L.S; Mantovani, R; Stanzani Junior , D.
Objetivo:
Avaliar os casos de trauma abdominal submetidos a laparotomia exploradora,
classificando-os pela gravidade de acordo com os índices de trauma (RTS, ISS e TRISS) e
correlacionando-os com o desfecho dos pacientes estudados.
Material:
Estudo retrospectivo por meio da análise dos prontuários de todos os pacientes
adultos submetidos a laparotomia exploradora, no período de janeiro de 2008 a Abril
de 2010, no Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence, em São José dos Campos
 SP. Os dados epidemiológicos que interessam ao estudo são: gênero, idade,
mecanismo de trauma, índice fisiológico (RTS), índice anatômico (ISS), índice misto
(TRISS), órgãos lesados e mortalidade.
Resultado:
Foram analisados 127 prontuários, com predomínio de pacientes do sexo masculino
(89,7%), com idade média de 34,5 anos. O trauma penetrante foi o agente causal mais
comum (58,3%). As laparotomias não terapêuticas representaram 16,5% do total de
laparotomias, sendo que a maioria (71,4%) ocorreu em pacientes vítimas de trauma
penetrante. O órgão mais comumente lesado foi o fígado (35,4% dos casos).
Ocorreram 26 óbitos (20,5% de mortalidade), sendo que a taxa de mortalidade foi
maior no trauma fechado (37,7%) do que no trauma penetrante (14,6%). Nos
pacientes que faleceram, a média de RTS, ISS e TRISS foi, respectivamente, de 5,506,
29,6 e 64,8%. Do total de óbitos, 65,4% dos casos ocorreram em pacientes com TRISS
&#8805; a 50%, enquanto os pacientes com TRISS < 50% representaram 34,6% dos
óbitos. A mortalidade dos pacientes com TRISS &#8805; 50% foi de 15%, enquanto
com TRISS < 50 foi de 64,3%. Vinte e dois pacientes (17,3% dos casos) evoluíram de
forma inesperada com base no cálculo do TRISS, significando que este índice
apresentou sensibilidade de 65,4% e especificidade de 95%. A avaliação da
probabilidade de sobrevida com base no resultado do TRISS apresentou significância
estatística (p <0,05).
Conclusões:
As lesões penetrantes representaram a causa mais comum de trauma abdominal,
acometendo tipicamente o paciente jovem do sexo masculino. A maior parte das
laparotomias não terapêuticas ocorreu em traumas penetrantes. Os pacientes com

trauma abdominal fechado apresentaram maior taxa de mortalidade. Apesar de
algumas limitações de cada índice, seu uso deve ser estimulado, exigindo uma análise
crítica dos resultados, com o objetivo de melhorar a assistência médica ao
politraumatizado.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Experimental / Trauma
Data: 24/09/2010
Horário: 11:50 as 12:00
TL040
VÍTIMAS DE FERIMENTOS PENETRANTES TORACO ABDOMINAIS:
COMPARAÇÃO ENTRE OS PACIENTES SOCORRIDOS POR SERVIÇO DE
ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR E SOCORRIDOS POR LEIGOS
Lepre R.K.*, Costa F.F.; Felice L. S.,Silveira W.C.H.; Mantovani R.; Stanzani Junior D.
Objetivo:
O trauma é um dos mais importantes problemas de saúde pública mundial sendo a
terceira causa de morte nos países desenvolvidos. Sendo o objetivo deste trabalho
comparar os pacientes vítimas de ferimento penetrante por projétil de arma de fogo
e/ou por arma branca na região toraco abdominal de acordo com o tipo de transporte
até o Hospital.
Material:
Avaliados 47 prontuários dos pacientes vítimas de ferimento penetrante por projétil de
arma de fogo e/ou por arma branca na região toraco abdominal no período de janeiro
a dezembro de 2008 atendidos no serviço de Cirurgia Geral do Hospital Municipal Dr.
José de Carvalho Florence, único serviço de cirurgia de urgência do município sendo o
destino obrigatório. Foram separados em três grupos: socorridos por APH (grupo 1),
socorridos por leigos (grupo 2) e encaminhados de outros serviços (grupo 3). Os
índices de trauma utilizados foram ISS, RTS e TRISS. Os parâmetros analisados foram
óbitos, complicações, tempo de internação e alta hospitalar.
Resultado:
Foram analisados 47 prontuários dos pacientes atendidos no período, sendo a média
de idade 32 ± 11 anos e 42% do sexo masculino. Ferimento por arma branca foi
encontrado em 28% e arma de fogo em 72%. Os pacientes socorridos por APH
representaram 42,5%, socorridos por leigos 25,5% e encaminhados de outros serviços
32%. A média do ISS, RTS e TRISS foram: 21,9/6,3/75,6 no grupo 1, 26/6,45/79,7 no
grupo 2 e 16,6/7,31/91,1 no grupo 3. A mortalidade foi de 35% no grupo 1, 25% no
grupo 2 e 30% no grupo 3.
Conclusões:
O resultado de alta e óbito dos pacientes estudados independente do meio de
transporte, não havendo significância estatística. Os índices ISS, RTS e TRISS
apresentaram significância estatística (p<0,05), sendo variáveis importantes no
resultado de alta ou óbito.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Ginecologia / Mastologia
Data: 24/09/2010
Horário: 16:00 as 16:10
TL041
MASSAS PÉLVICAS VOLUMOSAS. OPERAR? QUANDO?
Danilo Daud, Natália Barros Pinheiro
Objetivo:
Demonstrar quando e porque operar pacientes com massas pélvicas volumosas
Material:
Relato de caso:Paciente do sexo feminino, 48 anos, há 6 anos, iniciou quadro de
aumento do circunferência abdominal, evoluindo assintomaticamente. Há um ano
evolui com de edema progressivo em membros inferiores, aumento importante do
volume abdominal. Ao exame físico apresenta massa palpável volumosa, com cerca de
20cm de diâmetro, ocupando todo o mesogástrio, endurecida, e indolor. Não
apresenta sinais de irritação peritoneal. Foi internada no Hospital Sírio Libanês no dia
27 de abril de 2010 para tratamento cirúrgico da massa pélvica.
Resultado:
Evolui apresentando persistência das dores abdominais. Foi realizado TC de abdômen
e pelve (27.04.10) que mostrou; volumosa massa sólida heterogênea, medindo
19,3x15x13,4cm, de localização anexial / parauterina esquerda, ocupando a pelve e o
hipogástrio; ausência de líquido livre ou linfonodomegalias abdominais; iminuta hérnia
umbilical com colo de 0,9 cm e insinuação de gordura; densificação nodular dos planos
adiposos do subcutâneo na região perianal e nos sulcos interglúteos. Indicado
tratamento cirúrgico.Foi realizada a retirada da massa pélvica, seguida de
histerectomia e ooforectomia à esquerda. Enviadas peças cirúrgicas para exame
anatomopatólogico, que concluiu que a massa pélvica (1.905g; 24,0x17,0x11,0cm)
trata-se de um leiomioma. A análise das demais peças revelou; leiomiomas,
adenomiose, endométrio de padrão secretor sem atipias no corpo uterino;
endocervicite crônica no colo uterino e presença de cistos em ovário esquerdo. Evoluiu
sem intercorrências, recebendo alta hospitalar no 5 PO.
Conclusões:
Geralmente leiomiomas gigantes, apresentam crescimento lento e assintomático, não
levando o paciente a procurar ajuda médica precocemente.O principal motivo para a
paciente procurar auxilio médico é a compressão de órgãos adjacentes gerando
sintomas em tal paciente. O tratamento cirúrgico é indicado quando o tumor começa a
causar compressão em outros órgãos ou repercussões sistêmicas.(GÓMEZ 2007).
Resumo Científico:

Sala: 8 - Neoplasias Malignas
Data: 24/09/2010
Horário: 16:10 as 16:20
TL042
A BIÓPSIA DE LINFONODO SENTINELA NÃO DEVE SER RECOMENDADA
PARA PACIENTES COM MELANOMA ESPESSO ( ≥ 4 MM).
Oliveira Filho, RS;Silva, AM; Oliveira, DA; Oliveira, GG; Pinheiro, LGP; Paschoal, FM;
Nahas, FX
Objetivo:
Introdução: A biópsia de linfonodo sentinela (BLS) é o melhor procedimento para o
estadiamento de melanoma cutâneo localizado. Não há evidências se a BLS é útil para
pacientes com melanoma espesso. Objetivo: Analisar os índices de recorrência e
mortalidade em pacientes portadores de melanoma espesso submetidos à biópsia de
linfonodo sentinela.
Material:
Oitenta e seis pacientes portadores de melanoma espesso (&#8805;4mm) submetidos
à BLS foram selecionados de um banco de dados prospectivo. Suas idades variavam de
18 a 73 anos. Havia 47 mulheres e 39 homens. A linfocintilografia, o mapeamento
linfático e a detecção gama intra-operatória foram realizados em todos os pacientes.
Os linfonodos sentinela foram analisados por hematoxilina e eosina e por exame
imunoistoquímico. Linfadenectomia total foi indicada para os pacientes com LS
positivo. O estado patológico do LS, espessura de Breslow, ulceração e mitoses foram
analisadas a fim de verificar a correlação com recorrência e mortalidade por
melanoma.
Resultado:
Cento e sessenta e seis linfonodos sentinela foram retirados dos oitenta e seis
pacientes. Micrometástases foram encontradas nos linfonodos sentinela de quarenta e
quatro pacientes. Todos os pacientes, exceto um, foram submetidos à linfadenectomia
total. Sete pacientes tiveram outro linfonodo positivo. Os 42 pacientes restantes
tinham linfonodos sentinela negativos. Entre os 44 pacientes com linfonodos sentinela
positivos houve 20 recorrências e 15 mortes. Houve 18 recidivas e 12 mortes no grupo
de linfonodos sentinela negativo. O estado patológico do linfonodo sentinela não teve
impacto sobre a recorrência ou a sobrevida destes pacientes portadores de melanoma
espesso (teste de Fisher, p = 1,00). A espessura de Breslow (> 4 mm e < ou = 6 mm em
comparação com aquelas > 6 mm) não apresentou correlação com o estado do
linfonodo sentinela. Ulceração (p<0,00001) e mitoses >= 1/mm2 (p = 0,012) no tumor
primário mostraram correlação positiva com o estado histopatológico linfonodo
sentinela. A mediana de seguimento foi de 69 meses.

Conclusões:
Considerando a falta de evidência de benefício, a BLS deve ser evitada para pacientes
com melanoma espesso fora de estudos clínicos randomizados.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Plástica
Data: 24/09/2010
Horário: 16:20 as 16:30
TL043
COMPREENSÃO PRÉ-OPERATÓRIA DOS PACIENTES SOBRE
CICATRIZES RESULTANTES DE CIRURGIA PLÁSTICA AMBULATORIAL
Busch, Renata Orlando;Nahas, Fabio Xefran; Mendes, José de Arimatéia;Farah,
Andréia Bufoni;Farah, Amoras Jr., Walter Wanderlei;El Houmsi, Cristina Chamie;
Yokoyama, Flavio Jun; Rocha, Maria José
Objetivo:
Quando o paciente passa em consulta pré-operatória com o cirurgião plástico, por
vezes, imagina somente os resultados do procedimento, colocando as cicatrizes em um
segundo plano. Objetivo:avaliar a percepção pré operatória dos pacientes que serão
submetidos à cirurgia plástica ambulatorial
Material:
: foram entrevistados 190 pacientes no período de fev/2009 a dez/2009 atendidos no
ambulatório de cirurgia plástica do Instituto Brasileiro de Cirurgia Plástica. A maioria
dos pacientes era do sexo feminino (65%) e tinham a idade entre 13 e 87 anos, sendo a
média de 45,3 anos. Vinte e quatro por cento dos pacientes tinham cursado o ensino
médio. Foram excluídos pacientes com dificuldade cognitiva e analfabetos, os quais
não conseguiriam ler e interpretar as questões, e também foram excluídos pacientes
que se negaram a preencher o questionário. Foi realizada analise descritiva e
qualitativa dos dados.
Resultado:
verificou-se que a maior parte dos pacientes não havia sido submetido à cirurgia
plástica previamente (71)%. A maioria dos pacientes apresentava nevus (35%),
seguidos por biopsia de pele (19%), cisto sebáceo (14%); ceratose seborreica (10%) e
outras lesões (28%). Observou-se que 48% dos pacientes se preocupavam
moderadamente com a cicatriz e 18% se preocupavam muito. Porém, somente 34%
dos pacientes prestaram mais atenção no momento da consulta em que o cirurgião
falou sobre a cicatriz quando comparado à atenção dada aos comentários do cirurgião
sobre detalhes do procedimento. Quanto questionado sobre a cicatrização 54% dos
pacientes revelaram que ela estava associada ao tipo de procedimento que seria
realizado, 11% acham que a sua cicatrização é tão boa que não irá ficar cicatriz, 10%
acham que se a cirurgia for feita por cirurgião plástico não ocorrerá cicatriz e 24%
acham que irá ficar uma marca.Com relação ao o tempo de cicatrização a maioria 46%
respondeu que o processo cicatricial duraria 5 semanas ou menos.Sobre as possíveis
complicações, 37% dos pacientes pensam que não há complicações inerentes aos
procedimentos, 26% responderam que poderá haver discromia, 13% que poderá
formar queloide e 26% indicaram outras complicações

Conclusões:
É importante enfatizar aos pacientes a existência da cicatriz resultante e suas
principais complicações (hipertrofia, alargamento e discromia) em cirurgia plástica
ambulatorial.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Plástica
Data: 24/09/2010
Horário: 16:30 as 16:40
TL044
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES PORTADORES DE
QUELÓIDE NO INSTITUTO BRASILEIRO DE CIRURGIA PLÁSTICA (IBCP),
NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2010.
Renata Orlando Busch; Walter Wanderly Amoras Jr., Fabio Xerfan Nahas; José de
Arimatéia Mendes; Andreia Bufoni Farah;Keylla Cristina de Oliveira Romariz; Cristina
Chamie El Houmsi; Flavio Jun Yokoama
Objetivo:
O quelóide é uma alteração cicatricial de alta prevalência e de difícil tratamento.A
cicatriz possui um aspecto espesso e elevado extravasando-se para os tecidos
adjacentes em relação ao ponto de origem.Objetivo:O presente estudo visa demonstra
o perfil epidemiológico dos pacientes portadores de quelóide no Instituto Brasileiro de
Cirurgia Plástica
Material:
Foi realizado um estudo prospectivo com 30 pacientes consecutivos, portadores de
quelóide, atendidos no ambulatório do IBCP no período de janeiro de 2010 a julho de
2010.
Resultado:
: A idade dos pacientes variou entre 07 anos a 58 anos, com média de 27,2 anos. A
freqüência maior foi encontrada em pacientes jovens, entre 10 e 30 anos (63,33%). A
predisposição foi maior em pessoas do sexo masculino (18 casos). A maioria dos
pacientes pertencia à raça branca (60%) e 40% eram de etnia negróide (negros e
pardos). Apenas 6,66% dos pacientes possuíam história familiar de quelóide. Com
relação à recidiva do quelóide, 33,33% dos casos já haviam feito algum tipo de
tratamento, seja com aplicação de corticóide intra-lesional (40%), com uso de
medicação tópica (40%) ou através de exérese cirúrgica (20%). A importância da
perturbação pessoal em termos de estética foi citado por 16 pacientes como o
principal motivo em procurarem tratamento. O principal fator desencadeante para o
aparecimento do quelóide foi o ferimento provocado para o uso de brincos ou
piercings (40%). A maioria das lesões (40%) localizou-se na orelha, mais precisamente
em lóbulos (08 casos).
Conclusões:
Na amostra estudada verificou-se que houve predominância do sexo masculino em
indivíduos caucasianos e na região cefálica.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Vídeo-Cirurgia
Data: 24/09/2010
Horário: 16:40 as 16:50
TL045
IMPLANTES TUMORAIS NOS SÍTIOS DE PUNÇÃO
LAPAROSCÓPICOS.REVISÃO DE LITERATURA.
Prof. Ms.Carlos Guilherme Giazzi Nassri*, Prof. Dr.João Luiz Moreira Coutinho Azevedo,
Dra. Adriana Bassani Nassri
Objetivo:
O objetivo desse estudo é o de por meio da revisão de literatura e verificação de bases
de dados, colher informações acerca da fisiopatologia, evolução e comportamento dos
implantes tumorais nos sítios de punção laparoscópica.
Material:
A proposição deste estudo é uma revisão sistemática de literatura, ou seja, um estudo
observacional retrospectivo, verificando as fontes de evidências primárias e
secundárias escolhidas por qualidade e relevância.
As fontes primárias consultadas foram as bases de dados bibliográficas
eletrônicas na área de saúde, representadas pela Medline (National Library of
Medicine) e Thomsom (Web of Science).
A estratégia de busca na identificação dos termos foi baseada no Medical
Subject Headings (Mesh) e nos descritores em ciências da saúde (Decs); os descritores
utilizados foram pneumoperitônio, laparoscopia, metástases, sítios de punção e tumor.

Resultado:
A etiologia dos implantes tumorais ainda é desconhecida, porém diversas postulações
têm sido propostas para explicá-la; dentre as linhas de pesquisa propostas para o
esclarecimento desta condição, enfatizamos os mecanismos de implantes metastáticos
nas punções laparoscópicas, comparação entre os resultados da cirurgia aberta e
laparoscópica em modelos animais, comparação dos resultados entre ambos os
acessos cirúrgicos em humanos e finalmente os possíveis efeitos do dióxido de
carbono na carcinogênese.
Conclusões:
Pelo exposto, concluímos que os implantes metastáticos nos sítios de punção
laparoscópica não representam maior mistério, sendo já largamente documentada em
séries de revisão, e que, apesar de ainda haver controvérsias, os níveis de sua
incidência são aceitáveis e comparáveis á cirurgia aberta.

Resumo Científico:

Sala: 8 - Miscelânia
Data: 24/09/2010
Horário: 16:50 as 17:00
TL046
ESCALA VISUAL DE DOR: SUBJETIVA OU EFETIVA?
Cruvinel Neto,J.*; Lapeiz,F.A.; Souza Filho,A.F.; Silva Filho,R.O.; Freitas,J.A.P.;
Ostaszewski,A.D.; Lima,C.R.; Menezes C.V.A.; Varella,D.C.S.
Objetivo:
A dor é um sintoma muito presente no momento do diagnóstico e após o tratamento
das patologias cirúrgicas. Um excelente método para avaliação deste sintoma é a
Escala Visual da Dor (EVD). O objetivo deste trabalho é analisar a efetividade da EVD.

Material:
Foram selecionados prospectivamente 33 pacientes que foram submetidos a
apendicectomia ou colecistectomia. No 1º dia pós-operatório os pacientes foram
apresentados a EVD.

Resultado:
As medidas de escala em mm foi significativa quando analisamos somente o grupo
acima de 18 anos observamos que a escala mediana foi maior no grupo com idade
entre 19 e 43 anos (mediana= 42.0mm) comparado ao grupo com idade superior a 43.
O tipo de cirurgia apendicectomia mostrou que a mediana da escala foi inferior
(mediana = 13.5mm) comparada a da colecistectomia cuja mediana foi de 38 mm
(p=0.0200).
Em nosso estudo notamos a diferença dos valores da EVD em relação a
apendicectomia e colecistectomia aberta.
Conclusões:
A EVD é um excelente método para análise real da dor no pós-operatório.

Resumo Científico:

Sala: 8 - Plástica
Data: 24/09/2010
Horário: 17:00 as 17:10
TL047
ABDOMINOPLASTIA VERTICAL PARA TRATAMENTO DO EXCESSO DE
PELE ABDOMINAL APOS PERDAS PONDERAIS MACIÇAS
Gladstone Eustáquio de Lima Faria, Paulo Renato Marcelo Moscardi, Hiury Andrade,
Bernardo Nogueira Batista, Lincoln Saito Milan, Dimas André Micheski, Paulo Tuma Jr.,
Marcus Castro Ferreira
Objetivo:
O objetivo deste trabalho é apresentar uma técnica alternativa para a ressecção do
excesso de pele abdominal após perda ponderal maciça e analisar os resultados
obtidos em 40 pacientes submetidos a abdominoplastia vertical.
Material:
Foi realizado o estudo retrospectivo dos prontuários médicos de 40 pacientes
submetidas a abdominoplastia vertical e antecedente de cirurgia bariátrica atendidas
no HC-FMUSP no período entre 2004 e 2009. Idade, tempo decorrido entre a cirurgia
bariátrica e a abdominoplastia, IMC pré e pós cirurgia bariátrica, utilização de drenos,
tempo de internação e complicações foram avaliados. Os pacientes foram contatados
e questionados sobre a dor no pós operatório e satisfação estética, ambas avaliadas
com escala numérica de 0 a 10.
Resultado:
A idade média no momento da abdominoplastia foi de 43,6 anos (18 a 58), sendo a
maioria dos pacientes do sexo feminino ( 34 mulheres e 6 homens). Em média, o
procedimento foi realizado 2,8 anos após a gastroplastia (1 a 5 anos). Todos os
pacientes apresentaram perda ponderal importante apos a cirurgia báriatrica, com
perda média de 39% do peso inicial (25 a 48%). O IMC médio no momento da
abdominoplastia foi de 27.4 Kg/m2 (22 a 32).
O tempo médio de internação foi de 2,72 dias (1 a 4), não sendo observadas
complicações graves como tromboses, complicações sistêmicas ou óbitos).
57,5% dos pacientes usaram drenos no pós-operatório. Complicações menores foram
observadas em 25% dos pacientes, e incluem seromas, pequenas deiscências e
cicatrizes hipertróficas. Curiosamente os 3 sermoas observados aconteceram em
pacientes que tiveram seus sítios cirúrgicos drenados.
A pontuação na escala analógica de dor media foi de 5 pontos, com grande variação
entre os pacientes. O grau de satisfação media foi de 7,75 pontos, com 66% dos
pacientes com avaliação boa ou excelente do resultado (nota acima de 7).

Conclusões:
A abdominoplastia vertical é uma alternativa para o tratamento do excesso de pele
abdominal em pacientes submetidos a cirurgia bariátrica, demonstrada por atingir
objetivos propostos com baixo índice de complicações e com grau de satisfação
estética comparáveis às outras técnicas disponíveis.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Plástica
Data: 24/09/2010
Horário: 17:10 as 17:20
TL048
É SEGURO O USO DE DERIVADOS DE ÁCIDO RETINÓICO NO PRÉOPERATORIO DE CIRURGIA PLÁSTICA? ESTUDO EXPERIMENTAL EM
RATOS IDOSOS.
Danielle de Campos Peseto, Érica Vilaça Carmona, Iara Lacerda Ferreira Crippa, José
Aires Pereira, Izilda Aparecida Cardinalli, Denise Gonçalves Priolli.
Objetivo:
É comum a utilização de derivados do ácido retinóico no pré-operatório de cirurgia
estética, entretanto não existem estudos que demonstrem seus benefícios sobre a
cicatrização das feridas. O objetivo deste estudo é comparar o efeito da tretinoína
tópica no pré e pós-operatório sobre a cicatrização de feridas excisionais em ratos
idosos.
Material:
Dez animais foram alocados aleatoriamente em 2 grupos: tratados com tretinoína
0,1% pré ou pós-incisional.Foram feitas 2 incisões no dorso do animal,sendo a cranial
tratada por 7 dias consecutivos previamente ao dia de cirurgia no grupo préincisional,e por 7 consecutivos após a cirurgia no outro grupo.Após 21 dias foram
ressecadas ambas as incisões.As variáveis analisadas foram porcentagem de
colágeno,espessura da derme e epiderme,e análise histopatológica do tecido de
granulação.A análise estatística adotou nível de significância de 5% segundo análise de
medidas de tendência central,e análise comparativa (teste Mann Whitney e t
pareado).
Resultado:
Três animais foram a óbito após procedimento anestésico devido a insuficiência
cardiorespiratória, 2 do grupo pós-incisional e 1 do grupo pré-incisional. No grupo pósincisional não houve diferença na espessura da derme, epiderme e porcentagem de
colágeno após tratamento com tretinoína, respectivamente com p=0,556, p=0,190 e
p=0,874. O grupo pré-incisional apresentou diferença tanto na derme (p=0,002) com
aumento médio de 525,4µm para 718,03µm, como na epiderme (p=0,005) com
aumento médio de 18,4µm para 35,15µm, quanto na porcentagem de colágeno
(p=0,05) com aumento médio de 31,4% para 40,61% encontrado quando comparadas
feridas tratadas e não tratadas com a tretinoína. Quando comparada a derme de ratos
idosos em animais tratados e não tradados aos 21 dias, nota-se diferença entre a
espessura da derme dos animais (p=0,03), com valores médios de 80,1µm nos que
receberam tretinoina antes da cirurgia e 87,5µm naqueles tratados a ferida operatória.

Conclusões:
Os resultados deste estudo permitem concluir que a utilização da tretinoína no préoperatório em ratos idosos estimula a cicatrização, com espessamento da epiderme,
derme e aumento de colágeno em feridas excisionais. Vale ressaltar, entretanto, que
ocorre um espessamento maior da derme naqueles que receberam a tretinoína antes
da cirurgia.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Esôfago e Estômago
Data: 24/09/2010
Horário: 17:20 as 17:30
TL049
IMPACTO DA FDG-PETSCAN NO ESTADIAMENTO DE CÂNCER DE
ESÔFAGO: ANÁLISE DE 96 CASOS CONSECUTIVOS.
Marson, AG; Sallum, RAA; Meneghetti, JS; Szachnowicz, S; Takeda, FR ; Rocha, JRM;
Buto, MFS*; Scomparim, HÁ; Fujiwara, JY; Cecconello, I.
Objetivo:
Avaliar o impacto e as mudanças na decisão terapêutica do FDG-PETscan durante o
estadiamento pré-operatório de tumores de esôfago e comparação de dois períodos
consecutivos.
Material:
Foram analisados 96 pacientes(85% homens com idade média de 58±9)com câncer de
esôfago, de Setembro de 2006 a Março de 2008 no nosso serviço. 79(79,8%) pacientes
apresentavam carcinoma espinocelular(CEC), 17(17,2%) apresentaram
adenocarcinoma e outros dois(4%) - 1 sarcoma e 1 linfoma - excluídos do nosso
estudo. Após estadiamento padrão (endoscopia, tomografia e avaliação
broncoscópica), os pacientes foram submetidos ao FDG-PET, e os resultados avaliados
por comissão multidisciplinar. As decisões terapêuticas foram comparadas antes e
após os resultados do FDG-PET. Os resultados iniciais (10 meses-48 casos) para todo o
período foram comparados
Resultado:
A sensibilidade do PET SCAN para tumores primários foi de 93,75% (primeiro período)
e 92% (em todos). Oito tumores não foram detectados pelo FDG-PET (6 CEC - 3
restritos à mucosa e 3 AC - 2 iniciais). A quantificação foi realizada pelo cálculo de
ambos os valores padronizados de captação (SUV) e não apresentaram diferenças
entre ambos: CEC e Adenocarcinoma (Max SUV.: 17,7 ± 6,5 e 16 ± 7,8,
respectivamente, p> 0,01). Em 22 pacientes (23%), o FDG-PET foi notável por modificar
o estadiamento de tumores (12 com aumento e 10 com redução do estadiamento)
alterando, assim, a abordagem terapêutica. Em um dos pacientes um tumor colorretal
inesperado foi encontrado.
Conclusões:
Os resultados foram os mesmos comparando o primeiro e o último período em todos
os parâmetros. O FDG-PET mostrou alta sensibilidade para tumores de esôfago
(igualmente para o CEC e AC). O FDG-PET alterou o estadiamento e/ou mudou
abordagens terapêuticas em 23% dos casos.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Cirurgia Cabeça e Pescoço
Data: 25/09/2010
Horário: 08:00 as 08:10
TL050
RETALHO DO PLATISMA: INDICAÇÕES, COMPLICAÇÕES E
RESULTADOS NA RECONSTRUÇÃO DA CAVIDADE ORAL
Emerson Favero, Luiz Gustavo Centeno Ferraz, Marcelo Caetano Mello, Mario Indolfo
Filho, Bruno Hurtado Rodrigues
Objetivo:
Avaliar a viabilidade do retalho do músculo platisma nas reconstruções oncológicas da
cavidade oral
Material:
Analisados 15 casos de reconstrução com retalho do platisma. Foram avaliadas sua
viabilidade e complicações, mesmo na vigência de radioterapia neodjuvante
Resultado:
o retalho do platisma teve pequeno índice de complicações quando usado na cavidade
oral, mesmo sendo associada a radioterapia neoadjuvante
Conclusões:
o retalho do músculo platisma é viável para as reconstruções na cavidade oral,
ocupando um espaço menor e facilitando a deglutição e a fonação. Suas complicações
são baixas, mesmo quando o tratamento é associado com a radioterapia
Resumo Científico:

Sala: 8 - Cirurgia Cabeça e Pescoço
Data: 25/09/2010
Horário: 08:10 as 08:20
TL051
AVALIAÇÃO DA INFILTRAÇÃO PERINEURAL E INVASÃO MUSCULAR EM
CARCINOMA EPIDERMÓIDE AVANÇADSO DA BOCA E DA OROFARINGE
Emerson Favero, Luiz Gustavo Centeno Ferraz, Rogério Aparecido Dedivitis, Mario
Indolfo Filho, Bruno Hurtado Rodrigues
Objetivo:
Avaliar a infiltração perineural e a invasão muscular como fatores prognósticos no
carcinoma espinocelular avançado da boca e da orofaringe
Material:
Foram avaliados 33 casos de carcinoma epidermóide avançado da boca e da
orofaringe, quanto a infiltração perineural e invasão muscular. A invasão muscular foi
avaliada segundo a claasificação de Annerth, 1987, divididos em : "pushing, bamds,
cords e dissociation". Foi analisada a mortalidade juntamente com as variáveis
descritas.
Resultado:
A presença de infiltração perineural não mostrou significância estátistica quando
relacionada com a morte. A invasão muscular mostrou sobrevida menor com
significância estatística. A invasão muscular classificada como "dissociation" mostrou
maior chance de metastase pulmonar e óbito.
Os pacietes com infiltração perineural e invasão muscular, tem uma sobrevida menor
quando estes fenômenos histopatológicos não são observados.

Conclusões:
Há pior prognóstico nos casos de padrão de invasão muscular classificados como
"dissociation" (mais infiltrativos)
Pacientes com infiltração perineural e invasão muscular têm uma menor sobrevida,
quando comparados com aqueles que não têm estes fatores histopatológicos

Resumo Científico:

Sala: 8 - Miscelânia
Data: 25/09/2010
Horário: 08:20 as 08:30
TL052
EVOLUÇÃO DOS DOENTES COM CITOLOGIA ONCÓTICA ALTERADA E
COLPOSCOPIA ANAL NORMAL.
Sidney Roberto Nadal, Edenilson Eduardo Calore Thiago da Silveira Manzione, Stênnio
Pablo Machado, Carmen Ruth Manzione, Victor Edmond Seid, Sérgio Henrique Couto
Horta.
Objetivo:
O objetivo deste estudo foi observar o comportamento dessas lesões no seguimento
semestral durante 12 meses e avaliar se a periodicidade da re-avaliação foi suficiente
para evitar o aparecimento de lesões de alto grau ou superior.
Material:
Encontramos 58 (21%) entre 273 doentes nessas condições, que foram submetidos a
colposcopia e citologia do raspado do canal anal a cada seis meses, desde que não
apresentassem lesões clínicas provocadas pelo HPV. Também avaliamos os linfócitos T
CD4+ para estudar se aqueles com contagens maiores tiveram melhor prognóstico.
Resultado:
As reavaliações de 22 deles após um ano mostraram que as colposcopias
permaneceram normais em 17 (74%), sendo que em cinco (22%) a citologia voltou aos
padrões normais e 12 (52%) persistiram com alterações. Os outros seis (26%)
desenvolveram lesões clínicas ou subclínicas provocadas pelo HPV. As contagens de
linfócitos T CD4 dos doentes HIV-positivo foi inferior nos doentes cujas lesões
progrediram.
Conclusões:
Os resultados permitiram concluir que as alterações podem progredir ou regredir
nesse grupo distinto de doentes, sendo relacionada à imunidade, e que o intervalo de
seis meses é suficiente para cada re-avaliação.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Cirurgia Cabeça e Pescoço
Data: 25/09/2010
Horário: 08:30 as 08:40
TL053
ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DO CÂNCER DE BOCA NO ESTADO DO
TOCANTINS
Veloso, G.C.P.; Barros,C.; ALves, R.F; Menezes,J.F.; Salvador, F.A.;Feltrim, E.N.
Objetivo:
O câncer de boca é uma doença grave e com incidência elevada na população mundial.
Nos países em desenvolvimento sua incidência é mais elevada que nos países
desenvolvidos. O perfil epidemiológico mostra maior incidência em homens, etilistas e
tabagistas, com baixa escolaridade. Um estudo realizado pela Agencia Internacional de
Pesquisa ao Câncer (IARC) mostra que o Brasil é o segundo pais no mundo com maior
índice de câncer de boca depois da Índia.
Há um consenso mundial que o câncer de boca está relacionado com o consumo de
tabaco e álcool; 80% dessas neoplasias malignas desenvolvem em tabagistas e o
consumo de álcool tem efeito sinergista. Alguns estudos evidenciam a relação do
câncer de boca com a atividade profissional. Objetivo: Fazer uma avaliação
epidemiológica dos pacientes com câncer de boca em um Serviço de Referência em
Câncer na Região Centro Norte do Brasil.

Material:
foram analisados os dados do Registro Hospitalar de Câncer (RHC) do Serviço de câncer
de Araguaína  Tocantins, estado pertencente a Amazônia legal no período de 2003 a
2008. As análises estatísticas foram realizadas através do programa Prism version 4.0 e
SPSS version 16.0
Resultado:
: foram analisados 238 pacientes com câncer em cabeça e pescoço exceto tumores de
pele. O sexo masculino com raça parda e negra em 70,6% são mais acometidos. A
profissão lavrador compreende 38,2% dos casos. O estádio avançado (III e IV) tem
maior incidência (P<0,05); 22% são localizados na boca sendo a língua o sítio primário
mais comum. A análise estatística relacionando o câncer de boca com o tabagismo
mostrou-se significante (P=0,001), bem como a associação do tabagismo com
alcoolismo é significante comparado com um dos fatores isolados. Pessoas com baixo
nível de instrução e trabalhadores em zona rural mostraram-se mais suceptíveis ao
câncer de boca.
Conclusões:
a incidência de câncer de boca em nosso serviço está acima da média com o tumor

primário localizado principalmente na língua. Isso deve ao fato da disponibilidade para
triagem em pacientes com suspeita de lesão na cavidade oral. Os resultados
encontrados estão compatíveis com o da litaratura mundial
Resumo Científico:

Sala: 8 - Tórax
Data: 25/09/2010
Horário: 08:40 as 08:50
TL054
PNEUMOTÓRAX ESPONTÂNEO: ESTUDO DE CASOS DA SANTA CASA
DE SÃO PAULO.
Botter, M.; Serra, FF.; Moreira, RJ.; Rivaben, JH.; Saad Junior, R.; Dorgan Neto, V.;
Lopez, JMA.;Gonçalves, R.; Mendes HW.; Dias, DCA.
Objetivo:
Avaliar o perfil epidemiológico dos doentes que desenvolveram pneumotórax
espontâneo, bem como identificar a abordagem inicial e tratamento definitivo.

Material:
No período de 1999 a 2009 foram estudados sujeitos portadores de pneumotórax
espontâneo e conduzidos pela disciplina de Cirurgia de Tórax. O estudo é
observacional com delineamento longitudinal retrospectivo. Os dados foram obtidos
dos prontuários dos sujeitos estudados. A amostra constituída foram 68 sujeitos,
sendo que 13 foram excluídos por dados do prontuário incompletos. Analisamos a
variável quantitativa idade e tempo de internação e as variáveis qualitativas sexo,
comorbidades, tratamento inicial, recidiva, tratamento definitivo, causa primária ou
secundária do pneumotórax.

Resultado:
Incluídos 55 sujeitos, sendo 67 % masculino e 33 % feminino. A média da idade de 36
anos, mínima 15 e máxima 36. Quanto as comorbidades identificamos: DPOC em 20%
dos sujeitos, asma em 7%, tuberculose tratada 7%, doença maligna pulmonar
metastática 2 casos, endometriose 1 caso. Tabagismo ocorreu em 55% dos sujeitos. O
pneumotórax acometeu o lado direito em 60% dos casos, lado esquerdo em 38 %, e 01
sujeito apresentou pneumotórax bilateral.
O tratamento inicial foi drenagem pleural em 98% dos sujeitos e o método utilizado foi
drenagem no quinto espaço em 30% e no segundo em 70%. Apenas 01 sujeito foi
conduzido conservadoramente.
A recidiva do pneumotórax ocorreu em 89% dos sujeitos. O tratamento definitivo
ocorreu em 77% dos sujeitos após o segundo episódio, em 21% o tratamento ocorreu
após o terceiro ou quarto episódio. O tratamento definitivo após o primeiro episódio
ocorreu em 01 sujeito.

Como tratamento definitivo foi utlizado: pleurodese pelo dreno em 20% dos sujeitos,
pleurodese pela toracotomia 28%, pleurodese pela videotoracoscopia em 52%, sendo
que a ressecção de bleebs subpleurais ocorreu em 70% dos casos.
Em 72% dos sujeitos a causa foi primário em relação ao secundário, 28%. A média
internação foi de 5 dias.
Conclusões:
Concluímos que o pneumotórax espontâneo é comum, que atinge pacientes
masculinos e jovens. O índice de recidiva do pneumotórax espontâneo é alto. Pode ser
primário ou secundário. Cada internação levou em média cinco dias. O tratamento
cirúrgico mostra índices baixos de morbidade e mortalidade, além de possuir taxas
mínimas de recidiva relatada. Tal constatação poderia permitir a discussão sobre a
realização da terapêutica definitiva do pneumotórax espontâneo logo após o primeiro
episódio.

Resumo Científico:

Sala: 8 - Cirurgia Cabeça e Pescoço
Data: 25/09/2010
Horário: 08:50 as 09:00
TL055
A TRAQUEOSTOMIA NA ERA DA CIRURGIA MINIMAMENTE INVASIVA:
REPENSANDO A TÉCNICA.
Tesseroli, M. A. S.; Almeida, A.; Ciotta, C. M. L.*
Objetivo:
Apresentar uma técnica de traqueostomia, com mini-incisão "finger tip", que visa
reduzir a manipulação cirúrgica, oferecendo simplicidade técnica, segurança e baixos
riscos de complicação, seguindo a tendência das cirurgias minimamente invasivas.
Material:
Foram analisados os prontuários de todos os pacientes do departamento de Cirurgia
de Cabeça e Pescoço submetidos a traqueostomia no período entre maio de 2006 e
setembro de 2009. Todos os procedimentos cirúrgicos foram realizados pelo mesmo
cirurgião. A técnica consistiu de incisão de tamanho igual ao do diâmetro da cânula de
traqueostomia a ser utilizada (cânulas plásticas com cuff 7.0 a 8.0mm de diâmetro
interno) e dissecção romba, vertical, diretamente dirigida à traquéia, sem a clássica
dissecção dos músculos pré-traqueais. A traquéia foi aberta sem a ressecção de anéis
traqueais ou realização de flaps. Não foram utilizadas suturas.
Resultado:
De 73 pacientes, 21 (28,8%) representaram traqueostomias de emergência, enquanto
que traqueostomias eletivas foram realizadas em 52 pacientes (71,2%). A anestesia
local foi empregada em todos os casos emergenciais e em 32 casos eletivos, sendo que
os demais pacientes receberam anestesia geral e intubação orotraqueal. Nenhum caso
necessitou de ampliação da incisão proposta. Não ocorreu nenhum caso de
sangramento peri ou pós-operatório, infecção, lesão de órgãos adjacentes ou estenose
traqueal. Dois pacientes apresentaram enfisema subcutâneo na região cervical e
torácica superior no período pós-operatório imediato, sem comprometimento clínico,
com resolução espontânea.
Conclusões:
a técnica provou ser segura, com menor dissecção tecidual que a técnica clássica. Na
era das cirurgias minimamente invasivas, em que uma tireoidectomia, um
procedimento mais complexo, pode ser realizado com incisões de até 1,5cm,
acreditamos que a traqueostomia deva ser realizada de uma maneira menos invasiva.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Tórax
Data: 25/09/2010
Horário: 09:00 as 09:10
TL056
TIMOMA GIGANTE BILATERAL: UM CASO RARO OPERADO.
Rivaben,J.; Dias,D.; Salas,V.*; Curado,A.; Botter,M; Lopes,J.; Lima e Paula,A; Mendes,H;
Bernadi,F; Saad,R
Objetivo:
Relatar um caso operado pela Disciplina de Cirurgia do Tórax da Santa Casa de São
Paulo no ano de 2010 que apresentava tumor de mediastino gigante bilateral.
Material:
Relato de caso através da anamnese do doente, e iconografia de seus exames, bem
como do ato intra-operatório e anátomo patológico.
Resultado:
Homem de 29 anos foi admitido no nosso serviço com dor torácica e dispnéia há um
ano. Apresentava-se dispnéico(+1/+4),percussão maciça em região anterior do tórax.
Raio-x de tórax evidenciava tumor de mediastino bilateral de enormes proporções no
mediastino anterior. Na TC de tórax foi evidenciado linfonodomegalias localizadas nas
cadeias periaorticas, supra diafragmáticaas e mediastinais anteriores, coalescentes,
algumas apresentando calcificações periféricas (casca de ovo). Os maiores
conglomerados mediam 8,4 x 5,3 cm a esquerda, e 6,4 x 5,3cm a direita. Foi realizada
toracotomia e no intra-operatório foi evidenciado tumoração em mediastino anterior
de aspecto misto e endurecido, irregular, com calcificação periférica fixada em
mediastino anterior através de pedículo vascular. Medialmente a esta, encontramos
outra tumoração acessória de aspecto menos endurecido. Os tumores foram
ressecados, e o diagnóstico patológico de ambos que mediam 10x7x6,5cm e 4,5x
2,5x1,5cm, foi de timoma B2 com classificação Masaoka IIA. Paciente evoluiu
satisfatoriamente com alta no 5º dia pós operatório.
Conclusões:
O timoma bilateral gigante representa uma entidade muito rara, porém deve ser
considerada em casos de grandes tumorações mediastinais. Aqui relatamos um caso
raro de um paciente que apresentava timoma bilateral gigante com dimensões de
10x7x6, 5cm e 4,5x 2,5x1, 5cm respectivamente. O resultado anatomo-patológico
revelou timoma tipo B2 com estadio Masaoka IIA.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Tórax
Data: 25/09/2010
Horário: 09:10 as 09:20
TL057
ARCO AORTICO DIREITO COM NEOPLASIA PULMONAR DIREITA E
ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL: RELATO DE CASO
Gonçalves, R.; Dias, D.C.A.; Barbosa, R.N.*; Pinto, F.A.G.; Rivaben, J.H.; Neto, V.D.;
Lopes, J.M.A.; Lima e Paula, A.G.; Mendes,H.W.; Saad Junior, R.
Objetivo:
Relatar um caso de bilobectomia por adenocarcinoma pulmonar em paciente com arco
aórtico direito e aneurisma de aorta abdominal operado pela Disciplina de Cirurgia do
Tórax da Santa Casa de São Paulo no ano de 2010.
Material:
Relato de caso através da anamnese do doente, e iconografia de seus exames, bem
como do ato intra-operatório e revisão de literatura.
Resultado:
Paciente do sexo masculino, 55 anos, com antecedentes de tabagismo (90 anos/maço),
hipertesão arterial e acidente vascular cerebral há dois anos. Foi encaminhado ao
serviço para a investigação de imagem sugestiva de neoplasia pulmonar no raio-x de
tórax. Apresentava-se assintomático e sem alterações ao exame físico. Ao raio-x foi
evidenciado hipotransparência em terço médio do hemitórax direito e abaulamento
do lado direito do mediastino, sugerindo arco aórtico direito. A tomografia evidenciou
arco aórtico direito do tipo 1 de Stewart e a imagem neoplásica mostrou lesão
escavada fusiforme de 5,3x5,4x4,0cm, localizada posteriormente no terço médio do
pulmão esquerdo. A TC de abdome mostrou de aneurisma de aorta abdominal infrarenal de 6,5cm em seu maior diâmetro e 2,2cm de luz verdadeira. Foi realizada
toracotomia postero-lateral direita com bilobectomia médio inferior direita e
linfadenectomia mediastinal, sendo diagnosticada no exame anatomo-patológico
adenocarcinoma moderadamente diferenciado de padrão misto (PT2bN2). Paciente
evoluiu satisfatoriamente e encontra-se em acompanhamento pós-operatório no
ambulatório da cirurgia torácica e acompanhamento pré-operatório com a Cirurgia
Vascular devido ao aneurisma de aorta abdominal.
Conclusões:
A ocorrência de arco aórtico direito é rara, tem sido relatada
em 0,1% da população. Associado ao câncer pulmonar tem incidência bem menor, pois
os pacientes podem apresentar malformações cardíacas que limitam a vida antes de
desenvolver malignidade. A importância do caso está na maior atenção requerida,
principalmente durante a dissecção e classificação dos linfonodos mediastinais, devido

às variações anatômicas na região, apesar de não termos utilizado nenhuma técnica
cirúrgica diferenciada.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Urologia
Data: 25/09/2010
Horário: 09:20 as 09:30
TL058
NEFRECTOMIA CITOREDUTORA NO CÂNCER RENAL METASTÁTICO
Paulo R. M. Moscardi, Hiury S. Andrade, Cesar Camara, Rodrigo Pessoa, José Roberto
Colombo Junior, Alexandre Crippa, Marcos F. DallOglio, Miguel Srougi
Objetivo:
Apesar da grande maioria dos tumores de rim ser descoberta incidentalmente, existe
uma parcela de indivíduos que recebe o diagnóstico de carcinoma renal metastático. O
objetivo deste estudo foi avaliar sobrevida dos pacientes submetidos à nefrectomia
citoredutora.
Material:
Análise retrospectiva de 33 pacientes com CCR metastático que foram submetidos à
nefrectomia citoredutora no Setor de Uro-Oncologia de junho/2005 a julho/2009.
Foram avaliados sintomas clínicos, tipo histológico, tamanho do tumor primário, local
das metástases e características anatomopatológicas. As curvas de sobrevida foram
construídas conforme o local das metástases.
Resultado:
Foram operados 17 homens e 16 mulheres, cuja apresentação clínica inicial foi dor
(36%), hematúria (24%), massa palpável (18%), perda de peso (12%) e sintoma de
metástase. Os locais mais acometidos foram: pulmão (35%), fígado (21%), ossos (17%),
cérebro (3%), mais de um local (24%). A maioria dos tumores eram subtipo células
claras com tamanho médio de 10 cm . A expectativa de vida foi de 45 meses, 29
meses, 26 meses para metástases pulmonares, hepáticas e ósseas, respectivamente.
Conclusões:
Nefrectomia citoredutora pode representar a única alternativa de tratamento no CCR
metastático no sistema pública de saúde, oferecendo expectativa de vida razoável.

Resumo Científico:

Sala: 8 - Coloproctologia
Data: 25/09/2010
Horário: 10:00 as 10:10
TL059
TRATAMENTO CIRÚRGICO LAPAROSCÓPICO DA ENTEROCOLITE
FULMINANTE NA DOENÇA DE CROHN
Danilo Daud; Natalia Barros Pinheiro
Objetivo:
Demonstrar a exeqüibilidade da cirurgia laparoscópica para doença inflamatória
intestinal do íleo terminal e do ceco ascendente na sua fase aguda, sem remissão ao
tratamento clínico.
Material:
Paciente do sexo feminino, 52 anos, com doença inflamatória intestinal em atividade
em cólon direito e íleo terminal, diagnosticado através de colonoscopia (09.03.10), em
tratamento clínico domiciliar com omeprazol 20mg (1x ao dia), mesalazina 400mg (3x
ao dia), ciprofloxacina 500mg (2x ao dia) e metronidazol 400mg (3x ao dia). Piora nos
últimos 3 dias, associado a diarréia, calafrios e febre de 38ºC. Ao exame físico
apresentava-se desidratada, com dor a palpação difusa do abdome, mais expressiva na
fossa ilíaca direita, e com sinais de irritação periotoneal. Foi internada no Hospital Sírio
Libanês no período de 31 de mar a 16 de abr de 2010.
Resultado:
Evolui apresentando episódios de diarréia, sendo caracterizados como em borra de
café, associado a episódios de hematoquezia. Foi identificado através da cultura de
fezes, a presença de Clostridium dificili, e assim iniciada a terapia antimicrobiana
(meropenem; ampicilina; vancomicina) por via oral. Houve melhora do quadro após a
introdução de corticóideterapia no 8º dia de internação. Foi submetida a controle
evolutivo da doença com CT de abdome e pelve (07.04.10), que mostrou redução no
grau de espessamento parietal e realce parietal envolvendo o ceco, terço proximal do
cólon ascendente e o segmento de alças do íleo terminal, este último com calibre
aumentado no estudo atual; redução no grau de espessamento e realce parietais
difusos envolvendo o os cólons esquerdo e o reto; discreto aumento no conteúdo
líquido que preenche difusamente a moldura cólica; aparecimento de mínima
quantidade líquido livre na cavidade pélvica; os demais aspectos permanecem sem
alterações evolutivas significativas. No 10º dia de internação, apresenta sangramento
intestinal importante, com queda hematimétrica (HB: 7,3 g/dL), lipotímia e aumento
da proteína c-reativa (31 mg/dL). Realizadas medidas de suporte clínico,
hemotransfusão de 2 c. de hemácia
Conclusões:
Devido a não remissão do quadro com o tratamento clínico, e aos surtos de HDB com

repercussão hemodinâmica, foi indicada a hemicolectomia D, com ressecção
segmentar do íleo terminal, por via laparoscópica, sendo realizada a hemicolectomia D
com ressecção do íleo terminal, anastomose íleo-transverso mecânica extra corpórea,
latero-lateral primária, por ampliação da punção umbilical e drenagem da cavidade
abdominal. Evoluiu sem intercorrências, recebendo alta hospitalar no 7° PO.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Vídeo-Cirurgia
Data: 25/09/2010
Horário: 10:10 ÀS 10:20
TL060
COLECISTECTOMIA SINGLE PORT COM MATERIAIS CIRÚRGICOS
CONVENCIONAIS
Bresciani, C.J.C.; Coser, R.B.*; Gerbasi, L.S.; Khouri, E.; Kruger, J.A.P.; Otsuzi, T.; Perez,
R.O.; Jacob, C.E.
Objetivo:
Neste trabalho, descreve-se a realização de colecistectomia videolaparoscópica por
portal único umbilical utilizando-se apenas materiais cirúrgicos convencionais.
Material:
O procedimento foi realizado em paciente do sexo feminino, com 42 anos de idade,
portadora de colelitíase oligossintomática e com exames laboratoriais normais
Resultado:
Através de incisão transumbilical de 2cm confeccionou-se pneumoperitôneo com
agulha de Veress; posteriormente foram introduzidos 2 trocarteres convencionais de
5mm(para as pinças de trabalho) e 1 trocarte de 10mm(para a óptica).
Utilizou-se fio de algodão com agulha reta transfixado ao infundíbulo da vesícula e
exteriorizado em hipocôndrio direito da paciente para apresentação. Na tentativa de
diminuir a colisão entre os instrumentos utilizou-se pinça de preensão articulada de
5mm.
A dissecção foi realizada da mesma forma que na colecistectomia videolaparoscópica
convencional assim como a colangiografia intra-operatória. No momento da aplicação
de clips no ducto cístico e artéria cística, utilizou-se óptica de 5mm para possibilitar a
introdução do clipador de 10 mm. A vesícula foi retirada da cavidade em saco plástico
estéril pela mesma incisão umbilical.
O tempo cirúrgico foi de 120 minutos, incluídos 20 minutos para colangiografia intraoperatória. Não houve intercorrências intra ou pós-operatórias e a paciente recebeu
alta no 2º PO.

Conclusões:
Conclui-se que a colecistectomia por portal único é segura e factível em pacientes com
colelitíase não complicada. Tal técnica potencialmente permite melhor recuperação e
apresenta resultados estéticos indubitavelmente melhores, porém não há trabalhos
prospectivos comparativos disponíveis. Melhorias no instrumental disponível e

progressão na curva de aprendizado possibilitarão ampliar as indicações deste
método.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Experimental / Trauma
Data: 25/09/2010
Horário: 10:20 as 10:30
TL061
ESTUDO COMPARATIVO ENTRE O USO DE ETILCIANOACRILATO E FIO
DE CATGUT NO MANEJO DO TRAUMA HEPÁTICO: ESTUDO
EXPERIMENTAL EM RATOS.
Galvão, G.J.C.*; Costa, D.P.; Barbosa, A.P.F.; Rocha, A.C.
Objetivo:
Verificar a eficácia hemostática do tratamento com etil-cianoacrilato nas lesões
hepáticas; Comparar a intensidade das aderências pós-operatórias entre grupos
tratados com cianoacrilato e com fio absorvível; Comparar a cicatrização tecidual da
ferida tratada com etil-cianoacrilato com a cicatrização da lesão tratada com fio
absorvível
Material:
Estudo experimental prospectivo longitudinal randomizado, realizado no laboratório
de cirurgia experimental da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas,
com 36 ratas, da linhagem Wistar com peso entre 147 a 231 gramas e idade entre 14 a
20 semanas. Separadas em 04 grupos, as ratas foram submetidas a trauma hepático
para posterior sutura com fio absorvível (grupos A e C) ou cola de cianoacrilato (B e D).
Os animais dos grupos A e B foram sacrificados após 15 dias e os grupos C e D após 30
dias. Verificaram-se eficácia hemostática, aderências à cavidade abdominal e o
mecanismo inflamatório ocasionado pela terapêutica.
Resultado:
Houve eficácia hemostática em todos os procedimentos cirúrgicos. Todas as ratas
apresentavam aderências, sendo mais intensas e com significância estatística nos
grupos B e D. Houve significância estatística quanto ao processo necroinflamatório do
grupo A em relação ao B.
Conclusões:
O etilcianoacrilato e o fio absorvível promovem boa hemostasia no manejo do trauma
hepático em ratos. As aderências formadas no pós-operatório dos animais foram mais
intensas nos grupos tratados com a cola quando comparadas aos grupos tratados com
catgut. O fígado das ratas suturado com fio absorvível apresentava-se com um
processo necroinflamatório mais intenso que os tratados com adesivo de
etilcianoacrilato nos primeiros 15 dias de pós-operatório.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Cirurgia da Obesidade
Data: 25/09/2010
Horário: 10:30 as 10:40
TL062
COM ANEL OU SEM ANEL? EIS A QUESTÃO.
Concon-Filho, A.*; Camargo, M.; Beleli, C.; Cane, G.; Scapin, D.; Martuci-Silva, R.;
Paolis, M.; Souza, L.; Castro, S.; Cecílio, D..
Objetivo:
Comparar os resultados da Gastroplastia em Y de Roux com e sem o uso do anel de
sylastic quanto à perda de peso, sintomas clínicos, melhora das comorbidades e
achados endoscópicos pós-operatórios.
Material:
Foi realizado um estudo retrospectivo de 100 pacientes. Os últimos 50 pacientes em
que colocamos o anel de sylastic (6,5 cm) e os primeiros 50 pacientes em que não
colocamos o anel. Os grupos eram semelhantes em relação a sexo, idade, peso, IMC e
comorbidades.
Resultado:
Após dois anos de cirurgia, encontramos no grupo com e sem anel, respectivamente:
peso médio de 75,1 e 75,8 Kg, o IMC médio foi de 28,2 e 28,4 Kg/m2, a média da perda
do excesso de peso foi de 76,6% e 75,8%, e a média do excesso de IMC perdido foi de
89% e 87,7%. A presença de vômitos foi menor no grupo sem anel,e a dificuldade da
ingesta de carne vermelha foi maior no grupo com anel. A resolução das
comorbidades e os achados endocópicos foram semelhantes nos dois grupos.
Conclusões:
A não colocação do anel conseguiu, num prazo de dois anos, os mesmos resultados em
relação à perda de peso e resolução das comorbidades, quando comparada ao grupo
com a colocação de anel, além da diminuição dos vômitos e da dificuldade da ingestão
de carne vermelha. A não colocação do anel evitará as complicações relativas à
presença do anel, como deslizamento e obstrução, estenose e extrusão.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Coloproctologia
Data: 25/09/2010
Horário: 10:40 as 10:50
TL063
INDICAÇÕES DE COLONOSCOPIA VERSUS ACHADO DE PÓLIPOS E
NEOPLASIAS COLORRETAIS.
Lima, R.*; Batista, R; Todinov, L.; Fonseca, M.; Formiga, G.
Objetivo:
Avaliar correlação entre indicações de colonoscopia e o achado de pólipos e neoplasias
colorretais.
Material:
Estudo retrospectivo de laudos de colonoscopia de pacientes ambulatoriais e
internados no Hospital Heliópolis-SP entre Janeiro de 2009 e Março de 2010. Os
parâmetros considerados foram idade, sexo, indicação do exame e achado de tumor
ou pólipo. Realizada análise estatística com o teste Qui-quadrado de Pearson,
considerado significante quando p < 0,05.
Resultado:
Foram analisados 493 laudos de colonoscopias, com pacientes entre 18 e 94 anos, com
média de idade de 56,72 anos, sendo 54% do sexo feminino. 52,7% dos exames foram
normais, 17,4% com tumor e 14,8% com pólipos. 77,91% dos tumores e 67,18% dos
pólipos estavam localizados no reto e cólon esquerdo. 24,3% dos exames não
chegaram ao ceco ou íleo terminal devido tumor obstrutivo (29,2%), mau preparo
(17,5%), alça (16,7%), dobra fixa (10%) e agitação psicomotora (5,8%). As indicações
estatisticamente significantes para maior achado de tumor colorretal foram
sangramento digestivo, anemia crônica, síndrome consuptiva, tumor abdominal
palpável, polipose e aumento de CEA. Não houve significância entre o achado de
pólipos e risco de tumor associado, nem entre a quantidade de pólipos e tumores
encontrados nos exames de seguimento oncológico e outras indicações.
Conclusões:
Pacientes com sangramento digestivo, anemia crônica, síndrome consuptiva, tumor
abdominal palpável, polipose e aumento de CEA devem ser priorizados para o estudo
colonoscópico.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Coloproctologia
Data: 25/09/2010
Horário: 10:50 as 11:00
TL064
AVALIAÇÃO DO ESQUEMA DE NIGRO PARA O TRATAMENTO DO
CARCINOMA ESPINOCELULAR DO CANAL ANAL.
Lima, M.; Liorci, M.; Carvalho, M.; Piccinato, A.; Formiga, G.
Objetivo:
O objetivo do presente trabalho é relatar a experiência do Serviço de Coloproctologia
do Hospital Heliópolis no tratamento do carcinoma espinocelular do canal anal.
Material:
Análise retrospectiva dos prontuários de todos os pacientes com diagnóstico de
carcinoma espinocelular de canal anal submetidos a tratamento no Hospital
Heliópolis/SP, no período de janeiro de 2002 a dezembro de 2009, avaliando o
tratamento, a resposta e a necessidade de tratamento cirúrgico.
Resultado:
Foram avaliados os prontuários de 36 pacientes portadores de carcinoma
espinocelular de canal anal, sendo 63,9% do sexo feminino, com média de idade de 55
anos. Em relação ao estadiamento, 38,2% dos pacientes foram classificados como
estádio II, 26,5% estádio IIIa, 32,4% estádio IIIb e 2,9% estádio IV. Após o tratamento
radio e quimioterápico, 60% dos pacientes tiveram resposta completa e ao final do
seguimento 51,5% dos pacientes não precisaram do tratamento cirúrgico. A principal
indicação cirúrgica foi a resposta clínica incompleta ao tratamento. Tempo de
seguimento médio de 37 meses.
Conclusões:
O tratamento radio e quimioterápico continua como o de escolha para o carcinoma
espinocelular do canal anal, com alta taxa de resposta completa e baixa necessidade
de colostomia.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Coloproctologia
Data: 25/09/2010
Horário: 11:00 as 11:10
TL065
QUAL É O MELHOR INTERVALO ENTRE A NEOADJUVÂNCIA E A
CIRURGIA PARA O CÂNCER DE RETO ?
Gomes,C.M.C.N*; Cruz,S.H.A.; Formiga,F.B.; Fang,C.B.; Klug,W.A.
Objetivo:
INTRODUÇÃO: Pacientes podem se beneficiar de um intervalo maior após tratamento
neoadjuvante, porém há dúvidas quanto o intervalo ideal para cirurgia do câncer.
OBJETIVO: Avaliar o intervalo para cirurgia pós neoadjuvância quanto à
morbimortalidade, ressecabilidade, resposta tumoral e resultados oncológicos em
câncer do reto.

Material:
MÉTODOS: Estudo retrospectivo de pacientes com câncer de reto cII e cIII submetidos
à terapia neoadjuvante seguida de cirurgia na Disciplina de Coloproctologia da
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de SP entre 2004 e 2010. Analisou-se intervalo
neoadjuvância-cirurgia, estádio patológico final, complicações pós-operatórias e
resultados oncológicos. Os pacientes foram então dividos em dois grupos: intervalo
menor que 9 semanas (grupo A, n=48), e maior que 9 semanas (grupo B, n=18).
Foram utilizados os seguintes testes de análise estatística: Teste de proporção variada,
Kaplan Meier.
Resultado:
RESULTADOS: Dos 66 pacientes, 36 pacientes (55%) eram do sexo masculino. A média
de idade foi 60 anos (16  82). Seis pacientes (13%) apresentaram resposta patológica
completa, todos operados após um intervalo menor que 9 semanas da neoadjuvância.
Não houve diferença entre os grupos quanto a: complicações perioperatórias (p =
0,17), incidência de metástases (p = 0,14) e recidiva tumoral (p = 0,46). Houve menor
mortalidade no grupo B.
Conclusões:
CONCLUSÃO: Maior intervalo ( 9 semanas) entre terapia neoadjuvante e cirurgia não
interferiu na morbidade perioperatória, recidiva tumoral, incidência de metástases e
regressão tumoral, porém há uma tendência de maior sobrevida.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Esôfago e Estômago
Data: 25/09/2010
Horário: 16:00 as 16:10
TL066
ESTADIAMENTO PRÉ-OPERATÓRIO DO CÂNCER GÁSTRICO, É
POSSÍVEL SOMENTE USANDO MARCADORES TUMORAIS (CEA E CA
19.9)?
Bresciani, C, Bresciani, EH, Malheiros, CA, Rahal, A, Perez, R, Bresciani, BH, Bruno
Zilberstein, Ivan Cecconello,
Objetivo:
Introdução: Os marcadores tumorais são habitualmente utilizados como método de
diagnóstico de vários cânceres. Entretanto eles podem também guardar relação com o
estádio da moléstia no momento do diagnóstico, portanto no período pré-operatório.
Para o câncer gástrico este fato é de especial interesse para que se possam selecionar
os pacientes candidatos a diferentes tratamentos (ressecção local, linfadenectomia D1
ou D2, gastrectomia radical, etc.). Destacam-se entre os marcadores o CEA e o CA 19.9.
Objetivos: Correlacionar os níveis de CEA e do CA 19.9 dosados no pré-operatório com
o tipo histológico, diferenciado ou indiferenciado, com a penetração do tumor na
parede gástrica, com o grau de acometimento linfonodal regional, com a presença de
metástases à distância e também se guardam correlação com o estádio final dos
pacientes.

Material:
Material e métodos: 56 pacientes com adenocarcinoma gástrico tiveram a dosagem de
CEA e CA 19.9 mensurados no pré-operatório e separados em faixas: normal, elevado e
muito elevado. O estádio final foi obtido após o tratamento cirúrgico com o estudo
anátomo-patológico das peças.
Resultado:
Resultados: A distribuição dos pacientes quanto ao estádio final foi: IA 5,3%, IB 7,1%, II
21,4%, IIIA 26,7%, IIIB 33,9% e IV 5,3%. Os níveis de CEA, CA 19.9 e do CEA combinado
com o do CA 19.9 não se correlacionam com o tipo histológico, com a penetração do
tumor na parede gástrica, com o acometimento linfonodal e com a presença de
metástases à distância. O CA 19.9 apresentou correlação com o tipo histológico e com
metástases à distância.
Conclusões:
Conclusão: A dosagem pré-operatória do CEA e do CA 19.9 isoladamente ou em
conjunto não guarda relação com o estádio final dos pacientes acometidos de
adenocarcinoma gástrico não podendo no momento ser utilizada com segurança para

definir o estádio precisamente e, portanto não pode colaborar na seleção do
tratamento a ser empregado.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Esôfago e Estômago
Data: 25/09/2010
Horário: 16:10 as 16:20
TL067
COMPLICAÇÕES E CARCINOMA EM TUBO GÁSTRICO TRANSPOSTO 15
ANOS APÓS ESOFAGECTOMIA COM GASTROPLASTIA ANÁLISE DE 71
PACIENTES
Sallum, R.A.A.; Cecconello ,I; Szachnowicz, S; Rocha, J.R.M.; Seguro, F.C.; Nascimento,
M.U.; Watanabe, F.T.; Bueno, D.K*.; Ribeiro Jr U, Takeda FR
Objetivo:
analisar os achados clínicos, endoscópicos e patológicos tardios no estômago
transposto pós esofagectomia para a doença benigna.
Material:
71 pacientes submetidos a esofagectomia com pull-up gástrico foram seguidos
prospectivamente por ao menos 5 anos (5 40 anos, média de 14,2 ano). Todos os
pacientes foram submetidos a avaliação clínica, endoscópica e histopatológica a cada 2
anos. A secreção ácida gástrica também foi analisada.
Resultado:
Houve boa resolução da disfagia em todos os pacientes. Esofagite foi detectada em
45,9% em 1 ano; 70% em 5 anos; e 65% em dez ou mais anos de seguimento. A
secreção ácida gástrica retornou aos valores pré-operatórios após 4 anos de pósoperatório. Gastrite crônica aumentou ao longo do tempo ( 20,4 % em um ano; 31,0 %
em 5 anos, e 40,0 % em 10 ou mais anos de seguimento). Um paciente desenvolveu
adenocarcinoma gástrico no terço médio e inferior do estômago transposto 17 anos
pós-operatório. Este é, provavelmente, o primeiro caso de adenocarcinoma do tubo
gástrico transposto após ressecção esofágica para acalasia chagásica de estágio final, e
é provavelmente devido a exposição de longa duração ao refluxo gastroduodenal.
Conclusões:
1)Gastrite no tubo gástrico transposto aumentou ao longo do tempo;
2)Acompanhamento rigoroso com endoscopia e biópsia é necessário após
esofagectomia subtotal com gastroplastia para doenças benignas
Resumo Científico:

Sala: 8 - Esôfago e Estômago
Data: 25/09/2010
Horário: 16:20 as 16:30
TL068
EFEITO DO USO INDISCRIMINADO DE ANTIINFLAMATÓRIOS NÃO
ESTEROIDAIS
Brisotti, J.L.; Dias, L.S.C.; Domingues, L.P.; Domingues, N.P.*; Mauad, T.C.
Objetivo:
Os antiinflamatórios não-esteroidais (AINE) são comumente utilizados como
automedicação em todo o mundo, apesar de sua toxicidade e efeitos adversos. No
Brasil, estudos epidemiológicos sobre sua utilização são raros. O presente estudo
aborda a prevalência do uso de AINEs para determinar sua relação com a ocorrência
de sintomas gastrointestinais.
Material:
Foram realizadas 318 entrevistas em locais de grande circulação. Os indivíduos foram
informados a respeito do objetivo do estudo, e receberam informações sobre o uso de
AINEs e voluntariamente dispuseram-se a responder verbalmente a questionário
aplicado por alunos do Curso de Medicina sob orientação docente, composto por 13
itens, (5 perguntas específicas ao uso dos medicamentos e outras relacionadas
seguimento médico). Foram considerados usuários aqueles que informaram uso de ao
menos um produto (ou de associação medicamentosa) contendo AINE. Durante a
coleta de dados, garantiu-se a confidencialidade das informações coletadas.
Resultado:
Dos 318 entrevistados, 171 (54,3%) utilizavam regularmente AINE, sendo a maioria do
sexo feminino (58,4%). A medicação mais freqüentemente citada foi o Diclofenaco
(43,9%), sendo o restante distribuído entre Ácido Acetilsalicílico, Ibuprofeno, Piroxican,
Nimesulinda, entre outros. Quatro vírgula um por cento dos entrevistados, embora
acusassem o uso de AINE, não souberam informar o nome do produto. O principal
motivo determinante do uso do medicamento foi relacionado a cefaléias (74,3%).
Destes indivíduos que relataram uso de AINEs, 61% não receberam indicação médica
e destes 9,8% queixaram-se de sintomas colaterais gastrointestinais. A faixa etária com
maior incidência desses efeitos foi entre 20 e 24 anos (21,1%). Por outro lado, dos 39%
que utilizavam AINEs por orientação médica, 8,9% apresentavam sintomas
semelhantes.
Conclusões:
A análise detalhada dos dados obtidos nos permite concluir que a maioria dos
indivíduos que utilizam AINEs o fazem sem indicação médica, para controle de
sintomas esporádicos e não em doenças crônicas Ocorre maior prevalência desse uso
entre mulheres com menos de 25 anos. Os medicamentos mais utilizados são aqueles

disponíveis na rede publica, e o índice de efeitos adversos observados atinge
considerável proporção.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Esôfago e Estômago
Data: 25/09/2010
Horário: 16:30 as 16:40
TL069
CORRELAÇÃO ENTRE A ENDOSCOPIA, A PHMETRIA E A MANOMETRIA
ESOFÁGICAS NA DOENÇA DO REFLUXO GASTROESOFÁGICO.
Caserta, G.C.*; Santos, A.J.; Duarte, A.F.; Rodrigues, J.M.S.
Objetivo:
Avaliar os resultados da phmetria e da manometria esofágicas nos pacientes
submetidos à EDA  Endoscopia Digestiva Alta, para o diagnóstico da doença do
refluxo gastroesofágico e assim, correlacionar os dados da phmetria e da manometria
com os achados endoscópicos, avaliando a influência desses achados na indicação
cirúrgica desses pacientes.
Material:
Foram analisados retrospectivamente 838 registros de phmetria. no período de janeiro
de 2006 a janeiro de 2010. Foram incluídos no estudo, 120 pacientes que possuíam
EDA, phmetria e manometria esofágicas sendo que 19 desses pacientes possuíam
registro endoscópico pós-operatório de gastrofundoplicatura. Os dados foram
reunidos em fichas, de acordo com os achados endoscópicos e os resultados da
phmetria e manometria esofágicas. Foi registrada: a presença de hérnia hiatal
relacionada ao sintoma de refluxo, a intensidade da esofagite, a presença do esôfago
de Barrett, a realização do teste de urease, os resultados da phmetria de 24 horas e os
resultados da manometria esofágica.
Resultado:
A média de idade foi de 42 anos e cinco meses e houve prevalência do sexo feminino
com 61% das ocorrências. Ao exame endoscópico, 95 pacientes (79%) apresentaram
esofagite, 62 pacientes (52%) apresentaram hérnia hiatal e 8 (7%) apresentaram
esôfago de Barrett. 35 pacientes (29%) apresentaram índice de DeMeester alterado (>
14,7) na phmetria esofágica. 83% dos pacientes com DeMeester alterado
apresentaram algum grau de esofagite e 69% presença de hérnia de hiato. Esses
valores foram respectivamente, 78% e 68%, nos pacientes com DeMeester normal. Na
manometria esofágica, 94% dos pacientes com DeMeester alterado e 80% com
DeMeester normal, apresentaram hipotonia. Nos pacientes submetidos à
gastrofundoplicatura, a EDA prévia apresentava: 89% de esofagite, 63% de hérnia de
hiato, 37% com índice de DeMeester alterado na phmetria e 89% com hipotonia na
manometria esofágica. Encontramos refluxo ácido patológico em 17% dos pacientes
sem a presença de esofagite no exame endoscópico.
Conclusões:
Na análise dos resultados, a prevalência da doença do refluxo gastroesofágico foi

maior nas mulheres e havia a presença de hérnia hiatal em 65% dos que apresentavam
esofagite. Encontramos esôfago de Barrett em 7% dos pacientes e teste de urease
positivo para o H. Pylori em 27% dos testados. A phmetria esofágica pode ser
determinante para a indicação cirúrgica na doença do refluxo gastroesofágico, uma vez
que 17% dos pacientes que apresentaram refluxo ácido patológico não tinham sinais
de esofagite na endoscopia digestiva alta.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Esôfago e Estômago
Data: 25/09/2010
Horário: 16:40 as 16:50
TL070
ANÁLISE DAS COMPLICAÇÕES DA RECONSTRUÇÃO
FARINGOESOFÁGICA EM PACIENTES COM CARCINOMA DE
HIPOFARINGE E ESÔFAGO CERVICAL
Aquino J.* ;Chagas J.;Pasqual M.;Said M.;Martins L.;Brandi Filho L; Ortega FP.
Objetivo:
Avaliar retrospectivamente as complicações da reconstrução faringoesofágica em uma
série de pacientes submetidos à faringolaringectomia circular, associada a
esofagectomia parcial ou total por carcinoma de hipofaringe e esôfago cervical.

Material:
Jan.-1994 à Dez.-2008. Analisados 61 pacientes com carcinoma de hipofaringe e/ou
esôfago cervical submetidos à faringolaringoesofagectomia cervical e/ou torácica com
esvaziamento cervical uni ou bilateral. 51 pacientes(82,2%)&#9794; e
10(17,8%)&#9792;;.Idade 51 à 73 anos, com média de 62,5 a. 39 pacientes(63,9%)
foram submetidos à faringolaringectomia total c/om esofagectomia cervical. 37
reconstruídos com tubo gástrico isoperistáltico e 2 com alça livre de jejuno. 22
pacientes(36,1%) devido margem cirúrgica foi indicado faringolaringoesofagectomia
total com transposição gástrica por mediastino posterior em 21 destes e 1,
reconstruído com cólon transverso.

Resultado:
43 pacientes(72,8%) sem complicação sistêmica na reconstrução , sendo 32(86,4%) do
grupo tubo gástrico(A) e 11(50%) do grupo da transposição trans-mediastinal gástrica
e/ou colônica(B).As complicações sistêmicas ocorreram em 5 pacientes(13,6%) do
grupo A.(3-cardiovascular;1-pleuropulmonar;1-sepse) e em 11 pacientes(50%) do
grupo B.(4-cardiovascular;6 pleuropulmonar;1 CIVD).Óbito em 1 do grupo A e em 3 do
grupo B em consequência destas complicações.As complicações locais ocorreram em
27 pacientes(72,9%) do grupo A(24-deiscência parcial da anastomose
faringoesofágica;2-necrose parcial do tubo gástrico;1-necrose total do tubo) e em 11
pacientes(50%) do grupo B(8-deiscência parcial da anastomose faringogástrica;2necrose gástrica parcial;1 lesão traqueal).Óbito em 1 paciente do grupo A(2,7%)pela
necrose total e em 1 do grupo B(4,5%),por sepse secundária á lesão traqueal.Todos os
pacientes(grupo A e B) com deiscência, evoluiram com deglutição satisfatória após
tratamento conservador da fístula.Nos casos reconstruídos com alça livre de jejuno , 1

deles evoluiu com deiscência faringo-jejunal, com resposta positiva ao tratamento
conservador .
Conclusões:
1-Tanto a reconstrução com tubo gástrico isoperistáltico da grande curvatura, quanto
a transposição gástrica e/ou colônica são procedimentos com alto índice de
morbidade,mas com grande resolutividade na maioria dos casos.
2-A transposição gástrica apresentou maior índice de complicações sistêmicas em
relação ao tubo gástrico isoperistaltico por necessitar de esofagectomia
transmediastinal
3-Os pacientes obtiveram deglutição satisfatória em ambos procedimentos após
resolução das complicações.

Resumo Científico:

Sala: 8 - Esôfago e Estômago
Data: 25/09/2010
Horário: 16:50 as 17:00
TL071
ANÁLISE EVOLUTIVA DAS DISPLASIAS NO ESÔFAGO DE BARRETT
Brandalise,N.A.;Aranha,N.C.; Brandalise,A.;Montes,C.G.;Lorenzetti,C.*
Objetivo:
Os pacientes com esôfago de Barrett e principalmente aqueles que apresentam
displasia no exame histopatológico são motivo de grande preocupação pelos riscos da
evolução da displasia para adenocarcinoma.
Nosso objetivo é analisar a evolução de doentes que apresentam esôfago de Barrett e
que apresentam displasia.

Material:
De um total de 358 pacientes com Barrett, foram analisados 30 doentes com displasia
(8,3%), em relação a sua intensidade, alto ou baixo grau e a sua evolução.
Resultado:
A neoplasia intraepitelial de baixo grau foi encontrada em 21 doentes, sendo 16 em
epitélio de Barrett curto e 5 com Barrett longo. Ocorreu a regressão da displasia em
todos os doentes tratados com cirurgia ou tratamento clínico com inibidor de bomba
de prótons - IBP.
A neoplasia intraepitelial de alto grau foi encontrada em 9 pacientes. Cinco foram
submetidos a correção cirúrgica da doença de refluxo e ocorreu a regressão da
displasia.
Em 4 doentes (44% das neoplasias intraepiteliais de alto grau) houve evolução para
adenocarcinoma. Dois deles foram submetidos a esofagectomia e 1 a ressecção
endoscópica. Um paciente com displasia e adenocarcinoma sem condições clinicas
para esofagectomia foi tratado com IBP e houve regressão da displasia. Este, após 3
meses de seguimento permanece com neoplasia intraepitelial de baixo grau.

Conclusões:
As neoplasias intraepiteliais de baixo grau regridem a tratamento clínico ou cirúrgico.
Enquanto nas de alto grau , mesmo existindo o risco de adenocarcinoma, deve-se
discutir a radicalidade do tratamento cirúrgico.

Resumo Científico:

Sala: 8 - Esôfago e Estômago
Data: 25/09/2010
Horário: 17:00 as 17:10
TL072
ÍNDICE DE MASSA CORPOREA (IMC) COMO FATOR DE RISCO PARA
SATISFAÇÃO DO PACIENTE APÓS FUNDOPLICATURA LAPAROSCÓPICA
DE NISSEN: RELATO PRELIMINAR
Kappaz, GT.; Sallum, RAA.; Szachnowicz, S.; Santo, MA.; Cecconello, I.; Rocha JRM.,
Sobrado MF., Brito MFS., Tatebe ER.*, Takeda FR.
Objetivo:
A Fundoplicatura Laparoscópica de Nissen (FLN) tem taxas de recorrência dos sintomas
a longo prazo entre 10 a 20%. O alto índice de massa corpórea (IMC) tem sido citado
como responsável pelo pior prognóstico após a cirurgia. Este estudo foi desenhado
para investigar a correlação entre o IMC no pós-operatório e a satisfação do paciente.
Material:
Entre 2004 e 2008, 178 pacientes foram submetidos à Fundoplicatura Laparoscópica
de Nissen. Os primeiros 27 foram analisados. A operação foi realizada até um ano após
a avaliação. Os gráficos dos pacientes, IMC pré-operatório e pós-operatório, IMC
diferencial, e uso recorrente de inibidor de bomba de próton (IBP) foram estudados. A
avaliação da qualidade de vida pós-operatória foi realizada por meio do questionário
GERD-HQRL e de uma escala de melhora de sintomas que varia entre zero e dez, sendo
que dez indica melhora completa dos sintomas, Os resultados foram analisados
estatisticamente.
Resultado:
Entre 6 pacientes com IMC pós-operatório menor que 30, a nota média de melhora foi
7, sendo que 5 deles estavam em uso de IBP. Contudo, entre 10 pacientes com IMC
menor que 25, a nota média de melhora foi de 8.8, sendo que 6 (60%) estavam em uso
de IBP (p=0.026). A comparação com o questionário GERD-HQRL mostrou que há uma
maior tendência para pior prognóstico em pacientes com IMC maiores, embora isso
não seja estatisticamente significante.
Conclusões:
Sobrepeso e/ou aumento de peso no período pós-operatório aparentemente está
associado com pior prognóstico e baixa satisfação do paciente após a Fundoplicatura
Laparoscópica de Nissen.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Esôfago e Estômago
Data: 25/09/2010
Horário: 17:10 as 17:20
TL073
ADENOCARCINOMA DA JUNÇÃO ESOFAGOGÁSTRICA: ANALISE DE 2
PERÍODOS CONSECUTIVOS E RESULTADOS TARDIOS
Sallum, RAA.; Cecconello, I.; Szachnowicz, S.; Seguro, FC.; Ribeiro, Jr U.; Rocha, JR.;
Sobrado, MF.; Bueno, DK.; Tatebe, ER.; Takeda, FR.
Objetivo:
Comparar os padrões de ressecção em dois períodos consecutivos e as taxas de
sobrevivência de AJEG, entre 1992 e 2009.
Material:
238 pacientes com AJEG foram submetidos à ressecção cirúrgica: 75 entre 1976 a 1991
(P1) e 163 entre 1992 a 2009 (P2), de acordo com a localização topográfica da lesão.
Esofagectomia total e gastrectomia proximal (Grupo A) foram indicadas em 25,3% (P1)
e 54,0% (P2). Gastrectomia total e esofagectomia distal (Grupo B) foram realizadas em
52,0% (P1) e 46,0% (P2). Comparando este atual a um período histórico anterior na
mesma instituição, a ressecabilidade subiu de 55,5% para 63,2%. As curvas de
sobrevivência Kaplan-Meyer e morbimortalidade foram analisadas.
Resultado:
63,5% dos tumores eram difusos; 61,3% dos pacientes estavam em estágios avançados
(III ou IV). No grupo A, ocorreu fístula cervical em 11,3% e complicações respiratórias
em 13,9% dos pacientes. No grupo B fístula foi observada em 3,2% e as complicações
respiratórias em 4,4%. Mortalidade no grupo A foi de 1,2% e 3,1% no grupo B,
principalmente em pacientes acima de 70 anos de idade. Não houve diferenças nas
taxas de sobrevivência em relação à idade, tipo histológico e do tipo de ressecção
(grupos A ou B). A taxa de sobrevivência global em 5 anos foi de 34,9% (superior ao
período anterior -26,3%) e estava em estágio I = 77,9%; II = 44,2%; III = 34,9% e IV =
11,6%.
Conclusões:
Comparado ao primeiro período, esofagectomia duplicou. Mortalidade (relacionado
com os idosos) e taxa de sobrevivência em 5 anos não apresentaram diferenças entre
os dois processos, sugerindo a utilidade da ressecção de acordo com a classificação
topográfica. O prognóstico foi relacionado para estadiamento T N M.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Esôfago e Estômago
Data: 25/09/2010
Horário: 17:20 as 17:30
TL074
INDICAÇÕES DE ESOFAGECTOMIA TRANS-HIATAL OU
TRANSTORÁCICA (TORACOTOMIA TORACOSCOPIA) EM CARCINOMA
ESPINOCELULAR
I Cecconello; RAA Sallum; Szachnowicz S; Seguro FC; Rocha JR; Ribeiro Jr U; Nascimento
UM; Watanabe FT; Wataya EY*; Takeda FR
Objetivo:
Analisar a indicação de tratamento cirúrgico, as taxas de sobrevivência a longo tempo
e de morbimortalidade pós-operatória de carcinoma de células escamosas do esôfago
realizada por esofagectomia trans hiatal com abertura mediana do diafragma (grupo
A) ou através esofagectomia e linfadenectomia em dois campos abordagem
transtorácica (grupo B ).
Material:
179 pacientes foram submetidos à ressecção cirúrgica R0. 79,7% tinham mais de
cinquenta anos (média de 59,0), 115 pacientes foram incluídos no Grupo A e 64 no
Grupo B (37 submetidos à toracoscopia e 27 submetidos à toracotomia); 25,4
linfonodos torácicos foram ressecados, em média, nos pacientes do grupo B, 19,0 por
toracotomia e 25,3 por toracoscopia contra 13,0 no grupo A.
Resultado:
Comparando as indicações da abordagem do período anterior (época1) e nos últimos
dois anos (época2): Trans-hiatal (A) foi 69,0% x 33,3% e transtorácica B 31,0% x 66,6%,
especialmente aumentadas com toracoscopia (16,7% x 45,8 %).
Conclusões:
As indicações para a abordagem transtorácica (toracoscopia) aumentaram e
apresentaram melhor resultado na ressecção de linfonodos acometidos. A
morbimortalidade da abordagem trans-hiatal é menor que a observada na
esofagectomia transtorácica. Não houve diferença estatística nas taxas de sobrevida
em cinco anos entre os dois grupos de pacientes. Pacientes submetidos à extensa
linfadenectomia tiveram melhor prognósticos quando a invasão linfonodal esteve
presente.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Coloproctologia
Data: 23/09/2010
Horário: 10:00 as 10:10
VL001
SACRO- PROMONTOFIXAÇÃO DE RETO ROBÔ- ASSISTIDA
Garcia,R.B.; Abdalla, R.Z. ;Borba,M.R.; Costa,R.I.D.; De Luca, C.R.P.
Objetivo:
Descrever vídeo de cirurgia de sacro- promontofixação de reto robô- assistida, com
uso de prótese , e suas vantagens e desvantagens em relação à cirurgia convencional e
videolaparoscopia.
Material:
Paciente de 82 anos com procidência de reto e sintomas incapacitantes, operada por
via robô  assistida através do sistema Da Vinci S.
Resultado:
: Realizada cirurgia completa por via robô- assistida, sem intercorrências. O tempo de
console foi de 120 minutos, sendo que a paciente evoluiu bem, tendo alta hospitalar
no segundo pós operatório. Refere melhora dos sintomas no retorno ambulatorial.
Conclusões:
O uso do robô associa as vantagens da cirurgia minimamente invasiva, associadas a
maior firmeza na manipulação dos tecidos, melhor definição visual e ergonomia para o
cirurgião. Demontra cada vez mais ser uma via de acesso factível e segura.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Vídeo-Cirurgia
Data: 23/09/2010
Horário: 10:10 às 10:20
VL002
HERNIOPLASTIA INGUINAL RECIDIVADA POR VIDEOLAPAROSCOPIA TÉCNICA EXTRA-PERITONEAL COM TELA 3D SEM FIXAÇÃO
Trojahn, G.; Meyer, A.; Bellandi, D.M.; Blanc, P.; Berger,E.; Ranoya, M. A.; Monteiro, O.;
Alonso, P.; Guimarães, L. M.M.V.; Silvino, J.R.C.
Objetivo:
Demonstrar a viabilidade, menor complexidade e a técnica para correção de hérnia
inguinal bilateralmente recidivada em duas ocasiões, enaltecendo tal procedimento
como importante estratégia terapêutica para resolução de hérnias com resolução mais
complexa.
Material:
Vídeo de relato de um caso abordado cirurgicamente neste serviço, através da técnica
videolaparoscopica extra-peritoneal (TEP).
A técnica operatória consistiu inicialmente no acesso extra peritoneal com inserção de
agulha de Veres na linha média abdominal, no espaço de Retzius e após inserção de 3
trocartes. A seguir, utilizada ótica de 0 graus para dissecção do espaço pré-peritoneal.
A insuflação é contínua com uma pressão de ajuste não superior a 12 mmHg. Uma
mão segura a óptica e a outra permanece apoiada na parede abdominal. Não é
utilizado balão dissector, trocarte de Hasson ou grampeadores.
Resultado:
Encontrado dificuldade na criação do espaço pré-peritoneal devido a cirurgia prévia
(prostatectomia) e também na individualização dos elementos do cordão (herniorrafia
inguinal).
A tela anatômica 3-D de polipropileno (Microval; Malmont, França) é introduzida
através da porta de 10 mm infraumbilical. A tela é colocada sobre o espaço criado para
que cubra todos os sítios de hérnias direta, indireta, femoral e obturatória, devendo
ser suficientemente grande com pelo menos 10 x 14 cm. Devido a sua conformação
anatômica não é necessário a utilização de grampeadores evitando neuralgia.
O paciente evolui bem no pós-operatório, tanto imediato quanto a médio e longo
prazo, sem a necessidade do 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:
A exposição desse caso através do resultado mencionado e da técnica cirúrgica

demonstrada, evidencia que a técnica videolaparoscopica com acesso extra-peritoneal
para correção de Hérnia Inguinal recidivada é plausível, mesmo com cirurgia prévia em
hipogastro (espaço Retzius), com baixíssimos índices de complicações segundo
literatura internacional, com ótimo resultado no pós-operatório, devendo ser a técnica
de escolha.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Vídeo-Cirurgia
Data: 23/09/2010
Horário: 10:20 as 10:30
VL003
HERNIOPLASTIA INCISIONAL POR VIDEOLAPAROSCOPIA EM
TROCATER DE CIRURGIA LAPAROSCÓPICA PRÉVIA
Noronha, R.C.N.; Meyer, A.; Berger, E.; Ranoya, M. A.; Monteiro Jr., O.; Alonso, P.A.;
Guimarães, L. M.M.V.; Bellandi, D.M.; Rodrigues,T.O.; Trojahn,G.P.
Objetivo:
O objetivo deste video é demonstrar com detalhes a técnica cirúrgica de um caso de
herniorrafia incisional vídeolaparoscópica com grampeamento de tela.
Material:
Paciente do sexo feminino , 42 anos , obesa ( IMC = 36), pós-operatório de
colecistectomia videolaparoscópica apresentando hérnia incisional sintomática no
trocater umbilical .
Resultado:
Atualmente, a paciente encontra-se sem queixas ou sinais de recidiva.
Conclusões:
Concluímos que a hernioplastia incisional por videolaparoscopia é um excelente opção
para o tratamento das hérnias incisionais pequenas, principalmente em pacientes
obesos.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Vídeo-Cirurgia
Data: 23/09/2010
Horário: 10:30 as 10:40
VL004
HERNIOPLASTIA INGUNAL EXTRAPERITONEAL POR
VIDEOLAPAROSCOPIA COMPLICAÇÃO VASCULAR APÓS 72 CASOS
CONSECUTIVOS
Meyer A., Bellandi D., Blanc P., Berger E., Ranoya M.A.A., Monteiro Jr O.,Alonso P.A.,
Guimarães L.M.V., Rodrigues T.O., Silvino J.R.C.
Objetivo:
Demonstrar complicação vascular com resolução laparoscópica após a curva de
aprendizado (40 casos), apresentar alterações na técnica operatória que ajudaram a
reduzir as taxas de complicação e mostrar as razões para continuar a utilizar a
abordagem laparoscópica extra-peritoneal (TEP) para correção de hérnias.
Material:
Homem, 34 anos, com diagnóstico de hérnia inguinal bilateral sintomática,
programado cirurgia eletiva com avaliação pré-operatória completa, ASA I.
Técnica - a agulha de Veres é inserida na linha média um pouco acima do púbis no
espaço de Retzius (suprapúbico). Utilizamos três trocartes na linha média. Utilizamos o
laparoscópio de 0 ° para a dissecção pré-peritoneal. A insuflação é contínua com uma
pressão de ajuste não superior a 12 mmHg. Uma mão segura a óptica e a outra
permanece apoiada na parede abdominal. Não é utilizado balão dissector, trocarte de
Hasson ou grampeadores.
Resultado:
Durante a dissecção do saco herniário da hérnia inguinal direita ocorreu lesão na veia
ilíaca acarretando sangramento. Rapidamente a lesão puntiforme foi comprimida pela
pinça laparoscópica (Maryland) com adequado controle e hemostasia da lesão.
Posteriormente, os sacos hérniários foram identificados e reduzidos bilateralmente.
A tela anatômica 3-D de polipropileno (Microval; Malmont, França) é introduzida
através da porta de 10 mm infraumbilical. A tela é colocada sobre o espaço criado para
que cubra todos os sítios de hérnias direta, indireta, femoral e obturatória, devendo
ser suficientemente grande com pelo menos 10 x 14 cm. Devido a sua conformação
anatômica não é necessário a utilização de grampeadores evitando neuralgia. Utilizado
2 telas (uma esquerda e uma direita).
Conclusões:
A taxa de complicações com o procedimento de correção laparoscópica (TEP) é baixa.
Reparo laparoscópico da hérnia é reprodutível e nossa técnica preferida. A técnica
deve ser minuciosa para evitar complicações intra-operatória que possam ocorrer após

a curva de aprendizado. O paciente deve ser informado sobre as possíveis
complicações.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Vídeo-Cirurgia
Data: 23/09/2010
Horário: 10:40 as 10:50
VL005
RESSECÇÃO VIDEOLAPAROSCÓPICA DE PÂNCREAS ECTÓPICO
DURANTE GASTROPLASTIA REDUTORA VL
Jimmy Ayoub, Alberto Meyer, Eduardo Berger, Orlando Monteiro, Paulino Alonso, Ligia
Vaz Guimarães, Detlev Bellandi, Daniel Paulillo, Thiago Rodrigues, Genaro Trojahn
Objetivo:
Apresentar um caso de um paciente de 25 anos, em pré operatório de gastroplastia
redutora videolaparoscópica, com uma lesão subepitelial de corpo gástrico visualizada
na EDA, estudada através de ECOEDA e CT de abdome, que apos ressecção
videolaparoscópica, no mesmo tempo da gastroplatia redutora, o laudo anatomo
patológico foi pâncreas ectópico.
Material:
Paciente portador de obesidade mórbida, em pré operatório de gastroplastia VL, com
EDA evidenciando lesão subepitelial de parede anterior do corpo inferior do estômago,
medindo cerca de 1,5cm, recoberta por mucosa normal. Realizada biopsia endoscópica
que evidenciou edema de lamina própria, sem atingir submucosa. A ECOEDA
demonstrou uma lesão hipoecóica e heterogênea de submucosa profunda e muscular
própria, de corpo gástrico, medindo 2cm. A lesão não foi caracterizada pela tomografia
contrastada. Com a hipotese de GIST, paciente foi submetido a ressecção VL e apos
congelacão identificar ausência de malignidade concluiu-se a gastroplastia.
Resultado:
Portanto trata-se de um paciente com uma lesão, localizada na parede anterior e
inferior do corpo gástrico, em pré operatório de cirurgia da obesidade. Devido as
características da lesão na EDA, a principio sugeriu-se a hipótese diagnóstica principal
de GIST, enfraquecida após ecoendoscopia, já que os GISTs, neste exame, são
tipicamente hipoecóicos e homogêneos, sendo a lesão deste caso hipoecóica e
heterogênea. Realizou-se também um estudo tomográfico contrastado de abdome
para avaliar linfonodos regionais, que mostrou-se normal. Porem o diagnóstico de GIST
é feito através da imuno-histoquimica, com pesquisa do CD-117 (CKIT). Sendo assim
conclui-se o pré operatório de cirurgia da obesidade e optou-se pela ressecção
videolaparoscópica da lesão com estudo histológico por congelacão durante o
procedimento cirúrgico. O diagnóstico histológico do corte de congelacão não
identificou malignidade e o procedimento cirúrgico procedeu. A ressecção
videolaparoscópica da lesão foi realizada com sucesso, em seguida realizou-se a
gastroplastia redutora videolaparoscópica (Fobi-Capella), sem a colocação de anel. O
estudo anatomo patológico definitivo evidenciou fragmento de parede gástrica com
pâncreas ectópico.

Conclusões:
Concluímos que a ressecção, por vídeo cirurgia, de lesões gástricas, durante uma
gastroplastia, é perfeitamente possível. Porem deve se formular hipóteses diagnósticas
e se investigar tais hipóteses previamente, para que se possa planejar a cirurgia e suas
eventuais mudanças durante sua realização, com o diagnostico histológico da
congelacão.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Vídeo-Cirurgia
Data: 23/09/2010
Horário: 10:50 as 11:00
VL006
BIÓPSIA VIDEOLAPAROSCÓPICA DE LINFONODO RETROPERITONEAL
PARA DIAGNOSTICO
Jimmy Ayoub, Alberto Meyer, Eduardo Berger, Orlando Monteiro, Paulino Alonso, Ligia
Vaz Guimarães, Detlev Bellandi, Daniel Paulillo, Danilo Chamas, Jose Ricardo Silvino
Objetivo:
Apresentar o caso de um paciente de 24 anos, com historia de febre persistente ha 1
mês e perda de 12 kg neste período. Foi internado para investigação complementar,
onde se evidenciou extensa linfonodomegalia retroperitoneal. Sem outras alterações,
optou-se pela biópsia videolaparoscópica de linfonodo do retroperitônio para
diagnóstico.
Material:
Paciente com sintomas de febre e emagrecimento de 12kg ha 1 mês Foi internado aos
cuidados do departamento de clinica medica. Paciente sem comorbidades e cirurgia
previas. Tórax sem alterações clinicas e radiológicas. Sorologias para hepatites virais
negativas e pesquisa de anticorpos contra HIV negativa. Leucograma inespecifico. USG
testicular normal. Realizadas biópsias de crista ilíaca anterior direita e esquerda sem
evidencias de comprometimento neoplasico. CT abdome total e pelve evidenciou
extensa linfonodomegalia retroperitoneal, e o departamento de cirurgia geral optou
pela biópsia VL de linfonodos ilíacos.
Resultado:
Após estudo detalhado da Tomografia contrastada de abdome total e pelve, optamos
pela biópsia de linfonodos de cadeia ilíaca esquerda. Procedimento realizado com
sucesso, sem complicações, exceto sangramento local controlado sem dificuldades.
A anatomia patológica recebeu cerca de oito fragmentos de aspecto liso e colorido
acastanhado de consistência elástica, sendo diagnosticado como doença linfoproliferativa, quadro histológico sugestivo de linfoma de Hodgkin. O relatório do
exame imunohistoquimico foi de Linfoma de Hodgkin clássico tipo celularidade mista
(painel imuno-histoquimico: MUM 1, K1-67, EBV, CD30, KI-1, CD3 pan T, CD20 pan B,
CD15 positivos).
Paciente recebeu alta hospitalar um dia após a cirurgia e inciou quimioterapia
ambulatorial.
Conclusões:
Este caso demonstrou o beneficio da videolaparoscopia para conclusão diagnóstica,
alem da recuperação precoce e curto período de internação. Este procedimento deve

fazer parte, em casos selecionados, do arsenal de exames complementares, visto sua
acessibilidade atualmente.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Vídeo-Cirurgia
Data: 23/09/2010
Horário: 11:00 as 11:10
VL007
CORREÇÃO LAPAROSCÓPICA DE PRENHEZ ECTÓPICA ROTA EM
VIGÊNCIA DE CHOQUE HEMORRÁGICO SEVERO
Garcia,R.B.; Abdalla, R.Z. ; Costa,R.I.D.
Objetivo:
Relatar através de apresentação de vídeo caso conduzido em nossa instituição,no qual
paciente com choque hemorrágico grau IV constituindo emergência cirúrgica foi
operada através de videolaparoscopia.
Material:
Paciente do sexo feminino, de 30 anos com atraso menstrual no mês anterior deu
entrada do PS com quadro de desmaio. Feito o diagnóstico foi encaminhada ao centro
cirúrgico para cirurgia de emergência, realizada por via laparoscópica.
Resultado:
Cirurgia realizada com sucesso, sem piora do choque devido ao pneumoperitôneo,
sendo realizada exérese do saco gestacional para hemostasia. Paciente evoluiu bem no
pós operatório, tendo alta hospitalar no terceiro PO.
Conclusões:
A via laparoscópica pode ser considerada segura em urgências cirúrgicas, desde que
realizada por equipe treinada e material de boa qualidade. Evita grandes incisões e
manipulação exagerada dos tecidos, proporcionando menor trauma cirúrgico.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Miscelânia
Data: 23/09/2010
Horário: 11:10 as 11:20
VL008
SISTEMATIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DO SEGUIMENTO DOS DOENTES
TRATADOS DAS LESÕES ANAIS INDUZIDAS PELO PAPILOMAVIRUS
HUMANO (HPV)
Sidney Roberto Nadal, Edenilson Eduardo Calore, Stennio Pablo Machado; Thiago da
Silveira Manzione; Raphael Marianelli, Carmen Ruth Manzione.
Objetivo:
Apresentar vídeo com a padronização do método para seguimento dos doentes cujas
lesões anais induzidas pelo papilomavirus humano (HPV) foram erradicadas.
Material:
: Inicialmente procedemos à coleta para citologia e captura híbrida. Dispomos de três
escovas, duas para citologia e uma para captura híbrida. Introduzimos as escovas cerca
de 4 cm no canal anal. Para citologia, esfregamos em lâminas de vidro fazendo
movimentos de rotação e em ziguezague para que toda a área seja preenchida e todo
o material entre em contato com o vidro. Posteriormente, acomodamos as lâminas em
recipiente contendo álcool etílico a 70% para fixação. O material para captura híbrida é
depositado em recipente próprio. Depois, avaliamos o períneo e a pele perianal com o
colposcópio convencional, após borrifar ácido acético a 3%, procurando por áreas
acetobrancas. A seguir, introduzimos o anuscópio descartável e aplicamos ácido
acético a 3% no canal anal. Em seguida, realizamos o teste de Schiller com solução de
Lugol. Tratamos as lesões encontradas. Indicamos o exame após a cicatrização e na
ausência de lesões clínicas. Repetimos o exame a cada seis meses até que três
resultados consecutivos sejam negativos.

Resultado:
Notamos doença subclínica em um quarto dos doentes livres de lesões clínicas. A
incidência de recidiva das lesões clínicas em um ano diminuiu de 50 para 22% nesse
grupo de doentes.
Conclusões:
Notamos doença subclínica em um quarto dos doentes livres de lesões clínicas. A
incidência de recidiva das lesões clínicas em um ano diminuiu de 50 para 22% nesse
grupo de doentes.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Vídeo-Cirurgia
Data: 23/09/2010
Horário: 11:20 as 11:30
VL009
APENDICECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA
Loddi, VA; Sinisgalli, LAM; Altenfelder, PF; Chervin, ELN; Perin,MAC; Rizzo, CA;
Colombo, G; Miyamoto,KN
Objetivo:
Demonstrar a técnica e a casuística de apendicectomia videolaparoscópica durante o
ano de 2008.
Material:
Foram abordados cirurgicamente 154 casos de apendicite aguda, sendo 96 casos por
via videolaparoscópica e 58 por via convencional.
Na técnica videolaparoscópica, o paciente é posicionado em decúbito dorsal horizontal
sob anestesia geral, com os braços ao longo do corpo. Um portal de 10 mm é
posicionado inicialmente na região supraumbilical, outro de 5 mm na linha
hemiclavicular esquerda na altura da fossa ilíaca esquerda e por último, um de 10 mm
na linha hemiclavicular esquerda na altura da região umbilical.
O apêndice é amarrado em sua base com vicryl 2.0 e secccionado.
Resultado:
Praticamente todos os casos receberam alta no 1° dia de pós-operatório e não
ocorreram complicações cirúrgicas. Apenas em um caso evoluiu com fístula na região
de base do apêndice necessitou de ileocolectomia.
Conclusões:
A cirurgia por videolaparoscopia é um método eficaz para o tratamento da apendicite
aguda apresentando bons resultados em relação a dor pós-operatória, a redução
importante da ocorrência de abscessos de parede, além do retorno precoce as
atividades habituais.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Vídeo-Cirurgia
Data: 23/09/2010
Horário: 11:30 as 11:40
VL010
TRATAMENTO VIDEOLAPAROSCÓPICO DA DIVERTICULITE AGUDA
RECORRENTE
Loddi, VA; Sinisgalli, LAM; Altenfelder, PF; Chervin, ELN; Perin,MAC; Rizzo, CA;
Colombo, G; Miyamoto,KN
Objetivo:
O trabalho apresentado demonstra a abordagem videolaparoscópica para o
tratamento da diverticulite aguda recorrente.
Relato de caso de paciente com quadro de diverticulite aguda complicada com
abscesso peri-diverticular após três crises consecutivas em três meses, mesmo com o
uso de antibióticos e dieta adequada.

Material:
Paciente com quadro de diverticulite aguda e presença de abscesso peridiverticular
por tomografia computadorizada de abdome associado a sinais clínicos e laboratoriais
de atividade da patologia, mantendo dor importante em fossa ilíaca esquerda mesmo
após tratamento clínico. Optou-se retossigmoidectomia videolaparoscópica com
reconstrução primária do trânsito intestinal, sem intercorrencias.
Resultado:
Paciente evoluiu bem, sem complicações intra ou pós-operatórias e obteve melhora
clínica com alta hospitalar no terceiro pós-operatório.
Conclusões:
O tratamento cirúrgico videolaparoscópico da diverticulite aguda recorrente é uma
excelente opção cirúrgica nos casos de complicações inerentes ao processo agudo
instalado, permitindo melhora clínica importante, redução da morbi-mortalidade, do
tempo de internação hospitalar e do retorno as atividades cotidianas.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Vídeo-Cirurgia
Data: 23/09/2010
Horário: 11:40 as 11:50
VL011
COLECISTECTOMIA SINGLE PORT COM MATERIAIS CIRÚRGICOS
CONVENCIONAIS
Bresciani, C.J.C.; Coser, R.B.*; Gerbasi, L.S.; Khouri, E.; Kruger, J.A.P.; Otsuzi, T.; Perez,
R.O.; Jacob, C.E.
Objetivo:
O presente vídeo demonstra a realização de colecistectomia videolaparoscópica por
portal único umbilical utilizando-se apenas materiais cirúrgicos convencionais.
Material:
A cirurgia foi realizada em paciente do sexo feminino, com 42 anos, portadora de
colelitíase assintomática e com exames laboratoriais normais.
Resultado:
Utilizou-se a posição de Lloyd Davies com a mesa cirúrgica em proclive e decúbito
lateral esquerdo.
Através de incisão transumbilical de 2cm, confeccionou-se o pneumoperitoneo com
agulha de Veress e foram utilizados 2 trocarteres convencionais de 5mm(para as
pinças de trabalho) e 1 trocarte de 10mm(para a óptica de 30º).
Utilizou-se fio de algodão com agulha reta transfixado ao infundíbulo da vesícula e
exteriorizado em hipocôndrio direito da paciente para apresentação. Na tentativa de
diminuir a colisão entre os instrumentos utilizou-se pinça de preensão articulada de
5mm.
A dissecção foi realizada da mesma forma que na colecistectomia videolaparoscópica
convencional assim como a colangiografia intra-operatória. Nos momentos de
aplicação de clips metálicos no ducto cístico e artéria cística utilizou-se óptica de 5mm
e o clipador de 10mm convencional.
A vesícula foi retirada da cavidade em saco plástico estéril pela mesma incisão
umbilical. O tempo cirúrgico foi de 120 minutos, incluídos 20 minutos para
colangiografia intra-operatória. Não houve intercorrências intra ou pós-operatórias e a
paciente recebeu alta no 2o P.O.
Conclusões:
Conclui-se que a colecistectomia por portal único é segura e factível em pacientes com
colelitíase não complicada. Tal técnica potencialmente permite melhor recuperação e
apresenta resultados estéticos indubitavelmente melhores, porém não há trabalhos
prospectivos comparativos disponíveis. Melhorias no instrumental disponível e

progressão na curva de aprendizado possibilitarão ampliar as indicações deste
método.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Vídeo-Cirurgia
Data: 23/09/2010
Horário: 11:50 as 12:00
VL012
PANCREATECTOMIA DISTAL VIDEOLAPAROSCÓPICA
Bresciani, C.J.C.; Coser, R.B.; Jacob, C.E.; Pereira, R.S.S.; Oshiro, L.; Latif, I.A.; Scanavini
Neto, A.*; Perez, R.O.
Objetivo:
O presente vídeo demonstra a realização de pancreatectomia distal
videolaparoscopica
Material:
O procedimento cirúrgico foi realizado em paciente do sexo feminino, portadora de
cistoadenoma de cauda do pâncreas.
Resultado:
A intervenção iniciou-se com abertura da retrocavidade dos epíplons após ligadura e
secção dos vasos da grande curvatura gástrica, utilizando o bisturi harmônico.
Realizou-se a liberação posterior do pâncreas com identificação e isolamento da
artéria e veia esplênica. Após identificar o local de secção do pâncreas, utilizou-se
grampeador linear cortante laparoscópico para secção do parênquima pancreático, tal
manobra foi auxiliada por um cadarço que envolveu e tracionou a porção proximal do
pâncreas. Após secção do pâncreas restaram a artéria e veia esplênica que foram
seccionadas entre clips com bisturi harmônico. A dissecção prosseguiu com liberação
dos pólos superior e inferior do baço e liberação completa da peça cirúrgica. O coto
pancreático foi examinado para possíveis locais de sangramento. As lojas esplênica e
pancreática foram drenadas por dreno tubular, exteriorizados pelo portal de 5mm em
hipoconcrio esquerdo. A peça foi colocada em saco plástico estéril e retirada através
do portal umbilical.

Conclusões:
Conclui-se que a pancreatectomia videolaparoscópica é factível, pode trazer benefícios
aos pacientes com neoplasia cística da porção distal do pâncreas, com pouca dor pósoperatória, curto tempo de permanência hospitalar, baixo índice de complicações e
melhor resultado estético.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Esôfago e Estômago
Data: 24/09/2010
Horário: 14:00 as 14:10
VL013
RESSECÇÃO DE LEIOMIOMA DE ESÔFAGO TORÁCICO POR VÍDEOTORACOSCOPIA
Farah, JF; Goldenberg, A; Gaffeter, M; Lobo, EJ; Nahime, CB; Bonadiman, A; Fischer,
RA; Nadal, LRM; Sandoval, R; Santana, A.
Objetivo:
Apresentar um caso de ressecção local de lesão esofágica por vídeotoracoscopia
Material:
Paciente sexo feminino, 32 anos, com disfagia há seis meses. Exame endoscópico e
tomográfico sugeriam lesão sólida em esôfago torácico de aproximadamente 4-5 cm
Resultado:
Ressecção e enucleação da lesão de esôfago torácico por vídeotoracoscopia direita e
sutura da muscular. Confirmado por exame de congelação, o diagnóstico de lesão
benigna. Diagnóstico definitivo foi leiomioma após estudo anatomo-patológico.
Conclusões:
Considerar a videotoracoscopia como primeira opção nas ressecções locais esofágicas
Resumo Científico:

Sala: 8 - Esôfago e Estômago
Data: 24/09/2010
Horário: 14:10 as 14:20
VL014
RE-OPERAÇÃO DE HÉRNIA HIATAL COM USO DE PRÓTESE DE
PROLENE NO DIAFRAGMA
Furtado, M.L.; Leão, S.C.P.; Moura, T.; Moraes,A.G.
Objetivo:
Os autores apresentam vídeo editado de uma re-operação de hiatoplastia e
fundoplicatura laparoscópica com o uso de tela de prolene no hiato esofágico,
recoberta pelo saco peritonial.
Material:
Paciente de 18 anos operado de DRGE na infância com 6a, apresentou recidiva da
hérnia e do RGE com esofagite por refluxo importante e disfagia. Exames
complementares de imagem constataram estômago migrado e volvulado para dentro
da cavidade torácica.
Realizado reopração por videolaparoscopia com redução do estômago para a cavidade
abdominal, nova hiatoplastia e fundoplicatura e posterior fixação de prótese de
prolene por sobre o pilar diafragmático, recoberta com o saco herniário.
Os autores demonstram a meneira de fixação da tela, sua proteção com o saco
herniário e discutem seus resultados a curto, médio e longo prazo.
Resultado:
Avaliação do índice de recidiva das operações de hérnia hiatal, suas complicções e
porcentagem de reoperação com a necessidade de reforço do pilar diafragmático e
consequentemente da hiatoplastia, com o emprego de prótese de prolene.
Demonstram a técnica empregada e seus resultados a curto, médio e longo prazo.
Conclusões:
A reoperação da hérnia hiatal por vezes demanda a necessidade do emprego de
prótese (tela) no reforço do pilar diafragmático. Quando bem indicada e tecnicamente
bem fixada, os resultados a longo prazo com o uso de prótese, beneficiam a qualidade
de vida dos pacientes.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Esôfago e Estômago
Data: 24/09/2010
Horário: 14:20 as 14:30
VL015
TRATAMENTO DE NEOPLASIA GÁSTRICA (GIST) POR GASTROTOMIA E
MUCOSECTOMIA VIDEOLAPAROSCÓPICA
Furtado, M.L.; Guerra, A.M.; Moraes, A.G.; Moura, T.
Objetivo:
Os autores apresentam um video editado de tratamento de neoplasia gástrica (GIST)
por gastrotomia e mucosectomia videolaparoscópica.
Material:
Paciente de 38a, feminino, com história de dor epigástrica e anemia. Na investigação
endoscópica identificou-se lesão de 2,5cm irregular, elevada, na grande curvatura da
parede posterior do corpo gástrico. O estudo histopatológico e imunohistoquímico
confirmaram tratar-se de uma neoplasia GIST.
Indicado ressecção laparoscópica por meio de gastrotomia, eversão da lesão e mucosa
da parede posterior do corpo, grampeamento (stapler linear) da base da lesão com
retirada completa da mesma com margem de segurança. Procedeu-se então a
gastrorrafia laparoscópica com pontos separados de seda 3.0. Paciente evoluiu sem
intercorrências com alta no 3° PO.
Resultado:
No segundo dia de pós operatória a paciente recebeu dieta, evoluiu sem
intercorrências obtendo alta hospitalar no terceiro PO. A ressecção da lesão foi
possivel e segura por meio de gastrotomia laparoscópica com três trocarteres.
O estudo anatomopatológico confirmou neoplasia GIST com margens de segurança
ideais.
Paciente retornou às suas atividades abituais no 7° PO.
Conclusões:
A ressecção de GIST gástrico por meio de gastrotomia videolaparoscópica mostrou-se
factível, segura e eficaz.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Vídeo-Cirurgia
Data: 24/09/2010
Horário: 14:30 às 14:40
VL016
HERNIOPLASTIA CRURAL POR VIDEOLAPAROSCOPIA - TÉCNICA
EXTRAPERITONEAL
Meyer A., Bellandi D., Blanc P., Berger E., Ranoya M.A.A., Monteiro Jr O.,Alonso P.A.,
Guimarães L.M.V., Trojahn G.P., Noronha R.C.N.
Objetivo:
Tratamento laparoscópico de hérnia encarcerada aguda é rara e controversa.
Normalmente a abordagem é realizada pela técnica transabdominal (TAPP).
Apresentamos reparo laparoscópico de hérnia crural por videolaparoscopia pela
técnica extra-peritoneal (TEP).
Material:
Mulher, 66 anos, com dor de forte intensidade e abaulamento em região inguinocrural esquerda, inicío súbito há 3 horas e acompanhada de náuseas. Procurou o
pronto-socorro em posição antálgica. Refere que tinha sido submetida a hernioplastia
convencional há 5 anos e outra abordagem laparoscópica, não sabia se com tela, há 2
anos.
Técnica - a agulha de Veres é inserida na linha média um pouco acima do púbis no
espaço de Retzius (suprapúbico). Utilizamos três trocartes na linha média.Utilizamos o
laparoscópio de 0 ° para a dissecção pré-peritoneal.Não é utilizado balão dissector,
trocarte de Hasson ou grampeadores.
Resultado:
Visualizado hérnia crural esquerda após dissecção do espaço pré-peritoneal com o
laparoscópio. Durante dissecção do orifício herniário foi encontrado alça de intestino
delgado encarcerada. Procedeu-se a redução do saco herniário e de seu conteúdo para
a cavidade abdominal.
A tela anatômica 3-D de polipropileno (Microval; Malmont, França) é introduzida
através da porta de 10 mm infraumbilical. A tela é colocada sobre o espaço criado para
que cubra todos os sítios de hérnias direta, indireta, femoral e obturatória, devendo
ser suficientemente grande com pelo menos 10 x 14 cm. Devido a sua conformação
anatômica não é necessário a utilização de grampeadores evitando neuralgia.
Conclusões:
As hérnias são difíceis de diagnosticar e possuem um grande risco de estrangulamento
(+ de 50%) e dor visceral. Morbidade e mortalidade no pós-operatório após a
intervenção em situações de emergência ultrapassam 10%. Familiaridade com a
anatomia envolvida leva à conclusão de que a abordagem laparoscópica,

especificamente o procedimento de TEP, pode ser utilizada sem hesitação, mesmo em
casos de hérnia encarcerada.

Resumo Científico:

Sala: 8 - Vídeo-Cirurgia
Data: 24/09/2010
Horário: 14:40 as 14:50
VL017
ENDOGASTROCIRURGIA PARA TRATAMENTO DE GIST DO ESTÔMAGO
Bresciani, C, Perez, RO, Coser, R, Jacob, CE, Oshiro, L, Zilberstein, B, Cecconello, I
Objetivo:
Introdução: As bases do tratamento cirúrgico ideal dos tumores estromais
gastrointestinais localizados no estômago consistem na ressecção com margens livres
sem necessidade de linfadenectomia; desta forma, a abordagem pode ser realizada
através de técnicas minimamente invasivas como a endogastrocirurgia em casos
selecionados, sem necessidade de grandes ressecções e reconstruções complexas do
trato digestivo.
Objetivo: Apresentar uma endogastrocirurgia para tratamento de GIST.

Material:
Material e Métodos: Paciente com o diagnóstico de tumor estromal gastrointestinal
localizado em parede posterior do estômago, próximo à cárdia, local de difícil manejo
pelas vias de acesso convencionais foi submetido a ressecção em cunha da lesão por
via endogástrica utilizando-se grampeador mecânico; o procedimento foi realizado sob
boas condicoes e sem intercorrências
Resultado:
Resultado: Apresentação final do resultado com a intervenção.
Conclusões:
Conclusões: As técnicas de cirurgia minimamente invasivas como a endogastrocirurgia
representam avanço no tratamento de casos selecionados de GIST, principalmente nos
tumores com determinadas localizações que exigiriam grandes ressecções pelo
método convencional. Estas técnicas resultam em menor agressão ao paciente e
permitem ressecções menores, além de evitar grandes reconstruções do trato
digestivo, resultando em menor morbi-mortalidade peri-operatórias.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Vídeo-Cirurgia
Data: 24/09/2010
Horário: 14:50 às 15:00
VL018
RESSECÇÃO EM CUNHA VIDEOLAPAROSCÓPICA PARA TUMOR
GÁSTRICO ESTROMAL - TRÊS PORTAIS
Bresciani, C, Sakano, A, Brainer, D, Coser, R, Jacob, C, Perez, RO, Zilberstein, B,
Cecconello, I
Objetivo:
Introdução: A cirurgia radical para tumores gástricos estromais inclui a ressecção
gástrica com margens livres sem a necessidade de ressecção linfonodal associada. Por
essa razão a cirurgia minimamente invasiva representa uma excelente opção para o
tratamento desses tumores.
Objetivos: Apresentar um vídeo de ressecção em cunha videolaparoscópica de um
tumor gástrico estromal

Material:
Material e métodos: Paciente com tumor gástrico estromal exofítico de 3cm
localizados na curvatura gástrica maior foi submetido a ressecção laparoscópica em
cunha para tratamento do tumor.
Resultado:
Resultados: Apresentação do bom resultado cirúrgico final com a técnica.
Conclusões:
Conclusões: Lesões exofíticas são normalmente vistas na superfície gástrica exterior.
Dessa forma, a ressecção laparoscópica em cunha pode oferecer uma excelente opção
para o tratamento desses tumores.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Esôfago e Estômago
Data: 24/09/2010
Horário: 15:00 as 15:10
VL019
GASTRECTOMIA COM LINFADENECTOMIA D2 PARA O TRATAMENTO DE
ADENOCARCINOMA GÁSTRICO
Bresciani, C, Pereira, RSS, Jacob, CE, Mester, M, Miyashiro, R, Coser, R, Zilberstein, B,
Cecconello, I
Objetivo:
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 relacao a linfadenectomia D1, esta não
e realizada rotineiramente por grande numero de cirurgioes pela possibilidade de
elevação das taxas de morbi-mortalidade. Porem, series mais recentes questionam tal
possibilidade, demonstrando taxas similares de complicações entre os dois
procedimentos, fato que justifica o emprego rotineiro da linfadenectomia D2 no
tratamento radical do cancer gastrico.
Objetivo: Apresentar uma gastrectomia com linfadenectomia D2 para o tratamento de
adenocarcinoma gástrico.

Material:
Material e Métodos: Paciente com o diagnóstico de adenocarcinoma gástrico na
porcão distal do antro gástrico sem metástases ou implantes tumorais ao inventario
da cavidade foi submetido a gastrectomia subtotal com linfadenectomia D2 através de
incisão longitudinal mediana.
Resultado:
Resultado: O presente vídeo demonstra o procedimento cirúrgico padronizado.
Conclusões:
Conclusões: O paciente não apresentou complicações no intra nem pos-operatórias,
recebendo alta em boas condições gerais.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Esôfago e Estômago
Data: 24/09/2010
Horário: 15:10 as 15:20
VL020
ESTRATÉGIAS PARA UMA ESOFAGECTOMIA TOTALMENTE
VIDEOTORACOSCÓPICA ASSOCIADA À LINFADENECTOMIA BEM
SUCEDIDA EM SITUAÇÕES DIFÍCEIS: GRANDE CARCINOSSARCOMA DE
ESÔFAGO E TERAPIA PÓS NEOADJUVANTE (QUIMIORAD
Sallum, R.A.A.; Cecconello, I.; Rocha, J.R.M.; Seguro, F.; Santo, M.A.; Nascimento, M.U.;
Watanabe, F.T.*; Takeda, F.R.
Objetivo:
Com base na experiência de 70 esofagectomias totalmente videotoracoscópicas
realizadas na divisão de cirurgia do esôfago da Faculdade de Medicina Universidade de
São Paulo, os autores mostram neste vídeo as estratégias utilizadas para
esofagectomia toracoscópica total associada à linfadenectomia nos chamados casos
difíceis.

Material:
Um posicionamento do paciente "híbrido-inclinado para a direita" com intubação
seletiva do brônquio esquerdo é utilizado rotineiramente.
Resultado:
O primeiro caso de abordagem por videotoracoscopia é uma esofagectomia com
linfadenectomia torácica realizada para um carcinossarcoma esofágico de 13
centímetros. São mostradas estratégias de mobilização, reparação e apresentação
para a dissecção de tumores de grande volume, e como alguns detalhes do CTscan
podem ajudar nas decisões.
.
Conclusões:
O segundo caso enfatiza a dissecção de tumores do esôfago torácico, submetidos à
quimioradiação prévia, e como a radioterapia pré-operatória altera a estratégia de
dissecção, especialmente em torno da via respiratória
Resumo Científico:

Sala: 8 - Esôfago e Estômago
Data: 24/09/2010
Horário: 15:20 as 15:30
VL021
DIVERTICULECTOMIA DE ESÔFAGO POR VÍDEO-LAPAROSCOPIA.
Farah, JF; Goldenberg A; Lobo EJ; Nahime CB; Bonadiman, A; Fischer, RA; Nadal, LRM;
Sandoval, R; Santana, A.
Objetivo:
Apresentação de um caso de tratamento cirúrgico do divertículo esofágico por videolaparoscopia
Material:
Paciente masculino de 78 anos com sintomas de disfagia e aspiração. Após terceiro
quadro de broncopneumonia em 2 anos, foi investigado com exames endoscópicos,
radiológicos, manometria e phmetria. Definido como divertículo do terço médio para
distal, associado à alterações motoras compatíveis com espasmos esofagiano difuso
Resultado:
Diverticulectomia por acesso trans-hiatal, associada com miotomia e fundoplicatura
parcial.
Conclusões:
Opção de tratamento videolaparoscópico para divertículo esofagiano, associado a
alterações motoras
Resumo Científico:

Sala: 8 - Vídeo-Cirurgia
Data: 25/09/2010
Horário: 11:10 as 11:20
VL022
HÉRNIOPLASTIA INGUINAL LAPAROSCÓPICA (TAPP) COM USO DE
SELANTE DE FIBRINA
Furtado,M.L.; Moura, T.; Moraes, A.G.
Objetivo:
Os autores apresentam vídeo editado de hérnioplastia inguinal laparoscópica
transabdominal pré peritonial (TAPP), discutem a anatomia, a técnica e comparam as
modalidades de fixação da prótese com grampos e cola (selante de fibrina).
Material:
cirurgia de hernioplastia inguinal videolaparoscópica transabdominal pré peritonial
(TAPP) com uso de selante de fibrina (Quixil) para fixação da prótese.
Resultado:
Avaliação da técnica operatória, anatomia laparoscópica e resultados a curto e médio
prazo da utilização de selante de fibrina (cola) para fixação da prótese. Avaliam
incidência de seroma, dor pós operatória e índice de recidiva.
Conclusões:
O selante de fibrina para fixação da prótese em hernioplastia inguinal laparoscópica
nos parece, inicialmente seguro, de fácil execução e com ótimos resultados à curto e
médio prazo no que tange dor pós operatória, incidência de seroma inguinoescrotal e
recorrência da hérnia.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Coloproctologia
Data: 25/09/2010
Horário: 11:20 às 11:30
VL023
RESSECÇÃO ROBÔ ASSISTIDA DE NEOPLASIA DE RETO BAIXO APÓS
RADIOTERAPIA NEOADJUVANTE.
Garcia,R.B.; Abdalla, R.Z. ;Borba,M.R.; Costa,R.I.D.; De Luca, C.R.P.
Objetivo:
Descrever , através de apresentação de vídeo , cirurgia realizada para ressecção de
neoplasia de reto baixo, pós radioquimioterapia neoadjuvante, e mostrar as vantagens
do uso do robô nas cirurgias de reto.
Material:
Paciente de 59 anos com adenocarcinoma de reto baixo , com radio e quimioterapia
neoadjuvante, operado por via robô assistida ( sistema Da Vinci S) combinada com
anastomose perineal manual.
Resultado:
: O uso do robô possibilitou dissecção segura do reto baixo mesmo em tumor irradiado
previamente. No intra- operatório foi identificada pequena metástase hepática
(segmento V), ressecada e encaminhada para anátomo- patológico. Paciente teve alta
hospitalar sem intercorrências.
Conclusões:
: A via robô- assistida mostra-se segura nas dissecções de reto extra- peritoneal,
principalmente em pacientes previamente irradiados. Associa vantagens como visão
em 3 dimensões em alta definição, ergonomia adequada e firmeza nas dissecções de
estruturas importantes da pelve.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Coloproctologia
Data: 25/09/2010
Horário: 11:30 as 11:40
VL024
EM QUE ALTURA DEVEMOS REALIZAR A LIGADURA ARTERIAL NO
CÂNCER DE RETO BAIXO? NO TRONCO DA ARTÉRIA MESENTÉRICA
INFERIOR OU APÓS A EMERGÊNCIA DA ARTÉRIA CÓLICA ESQUERDA?
Martinez, C.A.R.*; Palma R.T.; Crepaldi Filho, R.; Rezende Júnior, H.C.
Objetivo:
Não existe consenso com relação ao nível em que deve ser feita a ligadura arterial na
cirurgia do câncer do reto médio e baixo. Muitos cirurgiões preferem realizar a
ligadura alta, na emergência da artéria mesentérica inferior na aorta abdominal,
enquanto outros preconizam a ligadura da artéria retal superior, logo abaixo da
emergência da artéria cólica esquerda. OBJETIVO: Apresentar vídeo de uma
retossigmoidectomia laparoscópica em doente com câncer de reto baixo que
apresentava comprometimento linfonodal na raiz da artéria mesentérica inferior não
detectado pela ressonância magnética (RM) pré-operatória.
Material:
RELATO DO CASO: Mulher, branca, 48 anos, com queixa de sangramento às
evacuações, há seis meses, acompanhada de tenesmo e perda ponderal. A
colonoscopia demonstrou neoplasia situada quatro centímetros acima da linha
pectínea, medindo quatro centímetros de diâmetro. O estudo histopatológico
confirmou presença de adenocarcinoma moderadamente diferenciado. A RM do
abdômen descrevia invasão do mesorreto ,e esfincteres anais além de linfonodo préaórtico com 2,0 cm de diâmetro. Não havia metástases pulmonares ou hepáticas e o
CEA sérico pré-operatório era de 6ng/ml. Recebeu neoadjuvância com capecitabina e
5040 CGy, sendo operada na 12 semanas.
Resultado:
Realizou-se amputação abdômino-perineal por videolaparoscopia com colostomia
definitivaApós remoção do espécime cirúrgico constatou-se que havia
comprometimento neoplásico dos linfonodos apicais, situado no nível de ligadura da
artéria mesentérica inferior
Conclusões:
CONCLUSÃO: Apesar de não existir consenso com relação ao nível de ligadura arterial
nos tumores situados no reto o cirurgião deve estar habilitado para realizar a ligadura
da artéria mesentérica junto à aorta abdominal sempre que existir comprometimento
linfonodal ao longo da artéria retal superior.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Coloproctologia
Data: 25/09/2010
Horário: 11:40 as 11:50
VL025
AMPUTAÇÃO DO RETO POR VIDEOLAPAROSCOPIA COM A TÉCNICA DE
HOLM . EXPERIENCIA INICIAL COM A TÉCNICA.
Palma, R.T.*; Crepaldi Filho, R.; Rezende Junior, H.C; Martinez, C.A.R.;
Objetivo:
Introdução: Apesar da redução do número de amputações do reto, nos últimas
décadas, nem sempre é possível evitá-la. O acesso videolaparoscópico vem sendo cada
vez mais utilizado para realização do procedimento. Contudo, quando se progride a
dissecação abaixo do plano dos elevadores do ânus pode ocorrer redução da margem
radial, aumentando possibilidade de recidiva local (efeito ampulheta). Para evitar o
estreitamento da margem radial vem sendo proposta a interrupção da dissecação
pélvica do reto no nível dos músculos elevadores, associada à amputação por via
posterior. Essa abordagem proporciona remoção de espécimes com margens radiais
distais uniformes. Objetivo: Apresentar vídeo editado onde a retossigmoidectomia foi
realizada por videolaparoscopia e a amputaçõe do reto pela técnica de Holm.
Material:
Homem, 48 anos, com queixa de dor e sangramento às evacuações, tenesmo e perda
ponderal. A colonoscopia revelou neoplasia localizada cinco centímetros da linha
pectínea, cujo estudo histopatológico confirmou adenocarcinoma moderadamente
diferenciado. À ressonância magnética, existia invasão do mesorreto e musculatura
esfincteriana, encontrando-se linfonodos aumentados.
Resultado:
Resultado: Após quimioradioterapia neoadjuvante realizou-se amputação, seis
semanas após término da neoajuvância. Não houve necessidade de retalho do glúteo
maior para o fechamento pélvico. A remoção do reto pela via posterior mostrou-se
exeqüível, confortável para o cirurgião e auxiliares, permitido a amputação do reto
com margem radial adequada sem estreitamento caudal.
Conclusões:
Conclusão: A dissecação laparoscópica do reto até o plano dos elevadores do ânus
associada à amputação do reto por via posterior permite extirpação de espécimes
cirúrgicos sem redução da margem radial distal.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Coloproctologia
Data: 25/09/2010
Horário: 11:50 as 12:00
VL026
ENTEROSCOPIA DE DUPLO BALÃO ASSISTIDA POR VÍDEOLAPAROSCOPIA EM PACIENTE COM SÍNDROME DE PEUTZ-JEGHERS.
Concon-Filho,A.*; Safatle-Ribeiro,A.; Camargo, M.; Beleli, C.; Cecílio, D.; Oliveira, M.;
Sodre, B.; Silveira, J.; Camargo, M..
Objetivo:
Demonstrar um caso onde a enteroscopia assistida por vídeo-laparoscopia permitiu
maior facilidade na realização do exame e cumpriu o objetivo de atingir segmentos do
trato digestivo não avaliados por exames prévios.
Material:
Homem, 35 anos, com o diagnóstico de Síndrome de Peutz-Jeghers desde os oito anos
de idade, com episódios de dor abdominal em cólicas, algumas vezes seguidas de
enterorragia. Havia sido submetido a duas laparotomias (há 14 e 27 anos atrás) para
polipectomias através de enterotomias e cecotomia devido presença de grandes
pólipos. A primeira enteroscopia isolada (via anterógrada), realizada com muita
dificuldade para a progressão do aparelho, evidenciou pólipos de jejuno. A segunda
enteroscopia isolada (via retrógrada) não obteve sucesso na avaliação do íleo também
devido a dificuldades técnicas.
Resultado:
Através da enteroscopia associada à laparoscopia com lise de diversas bridas
intestinais, foi possível a fácil progressão do aparelho até jejuno distal e realização de
polipectomias endoscópicas.
Conclusões:
Em situações específicas, muito bem selecionadas, a enteroscopia de duplo balão
assistida por vídeo-laparoscopia tem indicação, visando facilitar a progressão do
aparelho, atingir segmentos mais distantes e a realização de procedimentos.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Intestino Delgado
Data: 25/09/2010
Horário: 14:00 as 14:10
VL027
TÉCNICA DO TRANSPLANTE MULTIVISCERAL NO RECEPTOR ESTUDO
EXPERIMENTAL EM SUÍNOS
David A.I.*; Llanos J.C.; Candelaria P.; Lee A.D.; Chida V.V.; Afonso R.C.; Ferraz-Neto B.
Objetivo:
Existem alguns poucos centros de transplante que realizam o transplante multivisceral
rotineiramente nos Estados Unidos e quase nenhum na América Latina. Alguns
cirurgiões latino-americanos fizeram a sua formação em cirurgia do transplante em
alguns desses centros, mas a fim de treinar a equipe precisamos de um modelo animal.
Material:
Foram realizados quatro transplantes multiviscerais em suínos grandes para
desenvolver um modelo experimental e técnicas de treinamento no Centro de
Experimentação e Treinamento em Cirurgia do Instituto Israelita de Educação e
Pesquisa (IIEP-CETEC) no segundo semestre de 2009. Nós documentamos o último
procedimento com um filme para documentar e demonstrar a técnica para toda a
equipe (cirurgiões, hepatologistas, nutricionistas, enfermeiros e psicólogos).
Resultado:
Os quatro animais tiveram evolução semelhante do ponto de vista cirúrgico, com
hipotensão após o desclampeamento e revascularização do enxerto multivisceral,
necessitando de hiper-hidratação e tratamento da acidose metabólica. A
monitorização da pressão arterial média foi feita com a cateterização do tronco
celíaco. Todos os suínos foram sacrificados após o procedimento devido à hipotensão
persistente. Ao longo dos experimentos foram realizados vários incrementos técnicos.
Conclusões:
O vídeo mostra com detalhes a captação de órgãos do transplante multivisceral em
suínos. A melhora na sobrevivência é o objetivo para utilizar o procedimento não
apenas como modelo de treinamento, mas também como modelo de pesquisa.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Intestino Delgado
Data: 25/09/2010
Horário: 14:10 as 14:20
VL028
TÉCNICA DE CAPTAÇÃO NO TRANSPLANTE MULTIVISCERAL - ESTUDO
EXPERIMENTAL EM SUÍNOS
David A.I.*; Llanos J.C.; Candelaria P.; Chida V.V.; Afonso R.C.; Ferraz-Neto B.
Objetivo:
Existem alguns poucos centros de transplante que realizam o transplante multivisceral
rotineiramente nos Estados Unidos e quase nenhum na América Latina. Alguns
cirurgiões latino-americanos fizeram a sua formação em cirurgia do transplante em
alguns desses centros, a retirada dos órgãos no suíno é um treinamento semelhante a
captação em humanos.
Material:
Foram realizadas quatro captações para transplantes multiviscerais em suínos para
desenvolver um modelo experimental e técnicas de treinamento no Centro de
Experimentação e Treinamento em Cirurgia do Instituto Israelita de Educação e
Pesquisa (IIEP-CETEC) no segundo semestre de 2009. Nós documentamos o último
procedimento com um filme para documentar e demonstrar a técnica da retirada dos
órgãos para toda a equipe (cirurgiões, hepatologistas, nutricionistas, enfermeiros e
psicólogos).
Resultado:
As quatro captações para transplantes multiviscerais em suínos para desenvolver um
modelo experimental e técnicas de treinamento foram bem sucedidas, com
preservação do enxerto multivisceral (fígado, estômago, duodeno, pâncreas e intestino
delgado em bloco) com solucao Celsior® e preparo dos órgãos na bandeja. Ao longo
dos experimentos foram realizados vários incrementos técnicos.
Conclusões:
O vídeo mostra com detalhes a captação de órgãos do transplante multivisceral em
suínos.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Vídeo-Cirurgia
Data: 25/09/2010
Horário: 14:20 as 14:30
VL029
EXPLORAÇÃO VIDEOLAPAROSCÓPICA DE VIAS BILIARES SEGUIDA DE
COLEDOCORRAFIA PRIMÁRIA
Jimmy Ayoub, Paulino Alonso, Alberto Meyer, Ligia Vaz Guimarães, Eduardo Berger,
Orlando Monteiro, Daniel Paulillo, Carlos Bolognani, Detlev Bellandi, Thiago Rodrigues
Objetivo:
Apresentar um vídeo de uma colecistectomia videolaparoscópica, associada a
exploração videolaparoscópica de vias biliares, em um paciente com colecistite aguda,
evidenciada pela ultrassonografia abdominal e coledocolitiase pela colangiografia
intaoperatória.
Material:
Paciente de 82 anos, com historia de dor abdominal, náuseas e vômitos associada a
epigastralgia de inicio há 2 dias. Exame físico evidenciava Murphy positivo.A
ultrassonografia abdominal mostrou colecistopatia calculosa, com sinais de processo
inflamatório agudo associado, sem sinais de coledocolitiase. Não havia dilatação das
vias biliares intra ou extra-hepaticas ao ultrassom. Exames laboratoriais não
mostraram elevação de bilirrubinas e enzimas canaliculares, sem alterações sugestivas
de colangite. Apos ser avaliado pelas equipes de cardiologia e clinica medica do
serviço, optou-se pela colecistectomia VL com colangiografia intaoperatória.
Resultado:
Realizou-se a colecistectomia videolaparoscópica e durante a colangiografia intraoperatória observou-se falhas de enchimento, arredondadas, no coledoco distal,
sugestivas de calculo. Como o calibre do coledoco era de 6 mm, optou-se então, pela
abordagem videolaparoscópica do coledoco. Foi realizada a coledocotomia e a retirada
de 2 calculos, em seguida realizou-se nova colangiografia que evidenciou a ausência de
falha de enchimento no coledoco distal, com boa drenagem do contraste para o
duodeno. Optou-se pela coledocorrafia primaria, sem a colocação do dreno de Kehr.
Paciente evoluiu sem intercorrencias, sem colangite, recebendo alta no quarto dia de
pós-operatório.
Conclusões:
Com base no presente caso e na revisão da literatura, concluimos que, no atual estágio
da cirurgia VL, o tratamento totalmente laparoscópico da coledocolitíase é
perfeitamente viável na maioria dos pacientes, principalmente naqueles com dilatação
de via biliar. Porem, acreditamos que a retirada de cálculos, nem sempre, deve ser
seguida de procedimento de drenagem da via biliar com dreno de Kehr. Utilizamos em
nosso servico a coledocorrafia primaria, sempre que possivel, com bons resultados.

Resumo Científico:

Sala: 8 - Pâncreas
Data: 25/09/2010
Horário: 14:30 as 14:40
VL030
ABORDAGEM TRANSMESOCÓLICA DE PANCREATECTOMIA DISTAL
COM PRESERVAÇÃO ESPLÊNICA EM TUMOR RARO
Chammas, D.Z.; Meyer, A; Pedroso, M.A.; Berger, E; Ranoya, M.A.; Monteiro Jr, O.;
Alonso, P.A.; Guimarães, L.M.M.V.; Bellandi, D.M.; Noronha, R.C.N.
Objetivo:
Descrever a utilização de uma abordagem alternativa para a pancreatectomia distal
laparoscópica.
Material:
Homem, 37 anos, foi admitido no setor de emergência com dor abdominal
inespecífica. TC de Abdome diagnosticou tumor sólido-cístico de 45 x 30 mm em corpo
de pâncreas sugerindo cistoadenoma mucinoso de pâncreas.
Resultado:
Foi realizada pancreatectomia distal laparoscópica com preservação do Baço por
abordagem transmesocólica. Exame anatomo-patológico revelou tumor de 60 x 40
mm, mostrando neoplasia papilar mucinosa intraductal de pâncreas; as margens da
peça estavam livres. Evolução do paciente foi favorável e teve alta hospitalar no 4º dia
de pós-operatório.
Conclusões:
Este caso demonstrou que a abordagem transmesocólica é segura e efetiva para
acessar o pâncreas. Este procedimento permite uma rápida recuperação e menor
tempo de internação proporcionado pela laparoscopia.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Fígado e Vias Biliares
Data: 25/09/2010
Horário: 14:40 as 14:50
VL031
LESÃO DE DUCTO BILIAR DURANTE COLECISTECTOMIA VÍDEO
LAPAROSCÓPICA
Silvino, J.R.C; Meyer, A.; Alonso, P.A.; Berger, E.; Ranoya, M.A.; Monteiro Jr, O.;
Guimarães, L.M.M.V; Bellandi, D.M.; Bolognani, C.E.D.; Franceschelli, F.
Objetivo:
Relatar um caso de lesão composta do ducto biliar durante colecistectomia vídeo
laparoscópica.
Material:
Paciente de 57 anos, sexo feminino, com queixa de dor abdominal recorrente em
hipocôndrio direito, referida em dorso, ocasionalmente associada à náuseas e vômitos.
Não havia febre ou icterícia, resultados dos exames laboratoriais eram normais. A
ultra-sonografia abdominal revelou colelitíase e espessamento da parede da vesícula
biliar.
Resultado:
A laparoscopia foi realizada e evidenciou uma vesícula biliar escleroatrófica com
aderências firmes o que dificultou o procedimento. Ocorreram três lesões aos ductos
biliares durante a laparoscopia - laceração dos ductos hepáticos direito, esquerdo e
comum com menos de 25% do diâmetro do ducto acometido (lesões menores). As
lesões foram corrigidas no mesmo ato operatório. O tempo cirúrgico foi de 185
minutos. O pós-operatório transcorreu sem intercorrências e a paciente recebeu alta
no terceiro dia de pós-operatório.
Conclusões:
O reconhecimento precoce das lesões do ducto biliar é muito importante porque pode
ser controlado e corrigido com sucesso por via laparoscópica ou combinado com
técnicas endoscópicas.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Pâncreas
Data: 25/09/2010
Horário: 14:50 as 15:00
VL032
ENUCLEAÇÃO DE INSULINOMA POR VIDEOLAPAROSCOPIA
Carlos Eduardo D. Bolognani, Alberto Meyer, Laureano Fernández-Cruz, Eduardo
Berger, Marcus A. Ranoya, Orlando Monteiro1, Paulino A. Alonso, Ligia V. Guimarães,
Detlev M. Bellandi e Danilo Z. Chammas
Objetivo:
Os insulinomas constituem tumores raros. O diagnóstico é clínico e laboratorial. A
cirurgia constitui o único método de cura da doença, pela excisão local dos tumores ou
ressecção segmentar do pâncreas. O objetivo do trabalho é mostrar a abordagem
laparoscópica na enucleação de tumores pancreáticos.
Material:
Paciente do sexo feminino, 39 anos, apresentava, sudorese, taquicardia e hipoglicemia
severa há 6 meses. Na investigação diagnostica foi encontrado hipoglicemia, associado
a hiperinsulinismo, apresentando o diagnósticode Insulinoma.
Resultado:
Realizado tomografia de abdome, sendo evidenciado tumor em corpo pancreático, em
sua parede posterior, apresentando 2 cm em seu maior diâmetro. Ressonância de
abdome mostrou ausência de comunicação com o ducto de wirsung e vasos
esplênicos. Durante o ato operatório foi realizado ultra-som laparoscópico, que
confirmou ausência de acometimento do ducto pancreático e confirmou lesão única.
Realizado enucleação do tumor pela via laparoscópica. Paciente evolui sem
complicações.
Conclusões:
O avanço da videolaparoscopia nas cirurgias pancreáticas oferece uma via de acesso
menos invasiva, com recuperação mais rápida no pós-operatório, quando comparada à
cirurgia aberta, para pacientes selecionados com insulinoma: lesões pequenas,
únicas, isoladas, localizadas na superfície da glândula pancreática, sem contato com o
ducto pancreático principal. A enucleação de lesões pancreáticas pela via
laparoscópica é possível, mostrando ser um método exeqüível no tratamento dos
insulinomas.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Fígado e Vias Biliares
Data: 25/09/2010
Horário: 15:00 as 15:10
VL033
HEPATECTOMIA DIREITA LAPAROSCÓPICA COM ACESSO
GLISSONIANO EM PACIENTE COM LITÍASE INTRA-HEPÁTICA
Machado, M.A.; Makdissi, F.F.; Surjan, R.C.; Moribe, D.
Objetivo:
Apresentar vídeo de hepatectomia direita laparoscópica por meio da técnica de acesso
intrahepático aos pedículos Glissonianos para tratamento de litíase intra-hepática.
Material:
Paciente feminina, 41 anos, apresentando litíase intra-hepática unilateral à direita e
coledocolitíase. Paciente posicionada em decúbito lateral esquerdo, com cirurgião
posicionado entre as pernas da paciente. São utilizados 2 trocartes de 12 mm e 2 de 5
mm.
Resultado:
Operação iniciou-se com a liberação dos ligamentos redondo, falciforme e triangular
direito, com exposição da veia cava retrohepática. Realizada colecistectomia, seguido
de acesso intra-hepático ao pedículo Glissonianos direito (segmentos 5, 6, 7 e 8).
Utilizada pinça laparoscópica vascular, introduzida no parênquima hepático resultando
em delimitação isquêmica do fígado direito. A pinça foi substituída por um
grampeador vascular e o pedículo direito foi seccionado. A secção do parenquima
hepático foi feita com bisturi harmônico combinado com grampeador vascular para
secção das veias hepáticas. O espécime foi extraído por meio de incisão suprapúbica. O
ligamento falciforme foi suturado para manter o fígado na sua posição anatômica
original, com o objetivo de evitar a torção da veia hepática e a cavidade abdominal foi
drenada. O tempo cirúrgico foi de 180 minutos, com sangramento estimado em 50 ml,
sem necessidade de transfusão. Após a hepatectomia, foi realizada papilotomia
endoscópica no mesmo ato cirúrgico e retirada de cálculo com cerca de 2 cm de
diâmetro. Evoluiu sem intercorrências e recebeu alta no 4º dia de pós-operatório.
Conclusões:
O acesso intra-hepático aos pedículos Glissonianos é uma técnica útil, rápida e segura
para o controle do pedículo do fígado direito. Sua utilização na cirurgia laparoscópica
pode facilitar a realização de hepatectomias maiores por técnica minimamente
invasiva.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Vídeo-Cirurgia
Data: 25/09/2010
Horário: 15:10 as 15:20
VL034
HEPATECTOMIA DIREITA LAPAROSCÓPICA PELA TÉCNICA
GLISSONIANA NO TRATAMENTO DE METÁSTASE DE SARCOMA
Makdissi, F.F.; Machado, M.A.; Namur, G.; Herman, P.; Pollara, W.M.; Cecconello, I.
Objetivo:
Apresentar vídeo de hepatectomia direita anatômica por via puramente laparoscópica
por meio da técnica de acesso intrahepático aos pedículos Glissonianos (técnica de
Machado MA et al.  Am J Surg 2008;196:e38-42) para tratamento de metástase de
sarcoma sinovial.
Material:
Paciente feminina, 26 anos, apresentando metástases sincrônicas hepática e pulmonar
decorrente de sarcoma sinovial de membro inferior direito foi encaminhada para
tratamento multidisciplinar. Submetida inicialmente à ressecção do tumor primário,
tratamento quimioterápico e posteriormente à ressecção de metástase pulmonar. A
quimioterapia teve resposta importante resultando em redução acentuada da
metástase hepática. Paciente posicionada em decúbito lateral esquerdo, com cirurgião
posicionado entre as pernas da paciente. São utilizados 2 trocartes de 12 mm e 3 de 5
mm.
Resultado:
Operação iniciou-se com a liberação dos ligamentos redondo, falciforme e triangular
direito, com exposição da face lateral direita da veia cava retrohepática. Realizada
colecistectomia, permitindo exposição dos reparos anatômicos para acesso aos
pedículos glissonianos posterior e anterior direito. Utilizada pinça laparoscópica
vascular, introduzida no parênquima hepático, permitindo pinçamento seletivo dos
pedículos glissonianos posterior e anterior direito de maneira independente,
resultando em isquemia do fígado direito. Uma vez delimitados os pontos de acesso
aos pedículos glissonianos, utilizou-se grampeador laparoscópico com carga vascular
para secção dos mesmos. Seguiu-se com a secção do parenquima hepático através de
pinça de bisturi harmônico combinado com grampeador vascular para secção das veias
hepáticas. O espécime foi extraído através de uma incisão suprapúbica. O ligamento
falciforme foi suturado para manter o fígado na sua posição anatômica original, com o
objetivo de evitar a torção da veia hepática e a cavidade abdominal foi drenada. O
tempo cirúrgico foi de 195 minutos, com sangramento estimado em 70 ml, sem
necessidade de transfusão. Evoluiu sem intercorrências e recebeu alta no 4º dia de
pós-operatório.

Conclusões:
O acesso intra-hepático aos pedículos Glissonianos é uma técnica útil, rápida e segura
para o controle dos pedículos do fígado direito. Sua utilização na cirurgia laparoscópica
pode facilitar a realização de hepatectomias maiores por técnica minimamente
invasiva.
Resumo Científico:

Sala: 8 - Fígado e Vias Biliares
Data: 25/09/2010
Horário: 15:20 ÀS 15:30
VL035
TRISSEGMENTECTOMIA DIREITA COM RESSECÇÃO EM BLOCO DO
CAUDADO, DUCTOS BILIARES E VEIA PORTA NO TRATAMENTO DO
TUMOR DE KLATSKIN - NO-TOUCH TECHNIQUE
Machado, M.A.; Makdissi, F.F.; Surjan R.C.
Objetivo:
Apresentar vídeo de trissegmentectomia direita por meio da técnica de no-touch
(técnica de Neuhaus P et al. - Ann Surg 1999;230:808-19) que consiste na retirada em
bloco da via biliar e da veia porta com posterior reconstrução. Esta técnica é utilizada
para o tratamento cirúrgico de tumor de Klatskin (colangiocarcinoma hilar) à direita.
Material:
Paciente masculino, 75 anos, apresentando icterícia progressiva decorrente de
colangiocarcinoma hilar foi encaminhado para tratamento multidisciplinar. Foi
submetido inicialmente à drenagem biliar percutânea e após normalização da
bilirrubina sérica foi submetido à embolização da veia porta direita. Tomografia de
controle mostrou hipertrofia compensatória do fígado esquerdo e volumetria mostrou
futuro fígado remanescente (segmentos 2 e 3) com volume adequado. Paciente
previamente colecistectomizado.
Resultado:
A técnica no-touch baseia-se em não dissecar a região onde o tumor está localizado.
Geralmente, a bifurcação portal está em contato com o tumor e infiltrado assim como
a artéria hepática direita, enquanto a artéria hepática esquerda normalmente está à
esquerda do ligamento hepatoduodenal e, portanto, longe do tumor. Assim, a
ressecção em bloco da via biliar junto com a artéria hepática direita e a bifurcação
portal evita qualquer dissecção junto ao tumor e aumenta a possibilidade de ressecção
R0. Operação iniciou-se com a linfadenectomia. Artéria hepática direita é ligada na
origem e a esquerda reparada. O colédoco é seccionado junto ao duodeno. A veia
porta é dissecada e reparada. A seguir realiza-se a trissegmentectomia direita junto
com o caudado, deixando o espécime preso apenas pela veia porta. A veia porta é
então seccionada acima e abaixo do tumor e o espécime é retirado. Anastomose da
porta término-terminal é feita com prolene 6-0. Ultra-sonografia com Doppler colorido
é realizado e confirma o fluxo portal normal. O procedimento termina com hepáticojejuno anastomose em Y de Roux e drenagem da cavidade. Paciente evoluiu sem
intercorrências, sem necessidade de transfusão e recebeu alta no 10º dia de pósoperatório.

Conclusões:
Os princípios oncológicos baseados na obtenção de margens livres e amplas, sem
dissecção perto de tumor (no-touch technique) e o uso da trissegmentectomia
direita (mais caudado) não só resultam em melhores resultados como aumentam os
índices de ressecabilidade. Este vídeo, inédito em nosso meio, pode ajudar a difundir
estes princípios técnicos no tratamento do tumor de Klatskin.
Resumo Científico:

Sala: 0 - Pâncreas
Data: 24/09/2010
Horário: 10:00 as 10:10
VL036
RESSECÇÃO DO PROCESSO UNCINADO DO PÂNCREAS EM
SUBSTITUIÇÃO À DUODENOPANCREATECTOMIA EM NEOPLASIAS DE
BAIXO GRAU
Machado, M.A.; Makdissi, F.F.; Surjan, R.C.; Ardengh, J.C.
Objetivo:
Apresentar vídeo de ressecção isolada do processo uncinado do pâncreas. Esta técnica
é utilizada para o tratamento cirúrgico de neoplasias de pâncreas que envolvem o
processo uncinado e têm baixo grau de malignidade, como neoplasias intra-ductais,
cistadenomas, tumor sólido pseudopapilífero e tumores neuro-endócrinos.
Material:
Paciente masculino, 53 anos, com histórico familiar de câncer de pâncreas, foi
submetido a exames de rotina que revelaram achado incidental de tumor cístico em
processo uncinado do pâncreas. Foi submetido à ecoendoscopia que confirmou tumor
cístico volumoso, revelou que o mesmo distava 1,5 cm do ducto pancreático principal
e ausência de linfonodomegalias. Punção-biópsia confirmou suspeita de neoplasia
intra-ductal mucinosa. Foi então indicada ressecção isolada do processo uncinado do
pâncreas com preservação do duodeno e da arcada pancreatoduodenal inferior.
Resultado:
O procedimento foi realizado por meio de incisão transversa. Após abertura da
cavidade abdominal foi realizada manobra de Kocher com exposição do duodeno e da
cabeça do pâncreas. A veia mesentérica superior foi dissecada desde o bordo inferior
do processo uncinado até o túnel da veia porta. Seus ramos venosos para o uncinado
foram ligados e seccionados. Ultra-sonografia intra-operatória confirmou os achados
da ecoendoscopia. O processo uncinado foi então dissecado do duodeno, com o
cuidado em preservar a arcada artéria do duodeno proveniente da artéria
pancreatoduodenal inferior. Os ramos arteriais para o uncinado foram ligados e
seccionados. Uma vez liberado o duodeno, o uncinado foi seccionado da cabeça do
pâncreas com bisturi bipolar com irrigação salina e ligadura de ramos vasculares
maiores com fio inabsorvível. Após o término da ressecção, colangiografia intraoperatória confirmou a integridade do colédoco e do ducto pancreático principal. O
paciente evoluiu sem intercorrências, recebendo alta no 4º dia de pós-operatório. A
dosagem amilase do dreno no 10º PO revelou hiperamilasemia a despeito da ausência
de sintomas e por este motivo o dreno foi mantido até o 30º PO, quando foi retirado
sem intercorrências.

Conclusões:
A ressecção isolada do processo uncinado do pâncreas, apesar de complexa, é factível
e está indicada nas neoplasias de baixo grau. A ecoendoscopia é fundamental no
planejamento e determinação da viabilidade da preservação duodenopancreática. Por
se tratar de pâncreas com parênquima normal e friável, a ocorrência de fístula
pancreática é esperada, mas pode ser seguida conservadoramente. Esta operação é
uma alternativa segura à duodenopancreatectomia e deve ser incluída no
armamentário cirúrgico
Resumo Científico:

Sala: 0 - Tórax
Data: 24/09/2010
Horário: 10:10 AS 10:20
VL037
VÍDEO: RETIRADA DE CORPO ESTRANHO MEDIASTINAL POR
VIDEOTORACOSCOPIA
Medeiros, G.M*; Gonçalves, J.J.S; Dembogurski, A.A ; Jara, R.L.S; Meneses, E.R; Santos,
C.H.M; Brito, C.Y; Barbero, R.M; Nakasima, G; Balbuena, M.B.
Objetivo:
Apresentar a retirada de um corpo estranho, por videotoracoscopia, que foi ingerido e
migrou para pulmão direito
Material:
Relato de Caso
Resultado:
Paciente N.T.S., 36 anos, refere o desaparecimento de um fio de cobre de
aproximadamente 3 cm que estava em sua boca. Somente após quatro dias procurou
o atendimento de emergência do HRMS. Relatava que logo após notar a ausência do
fio em sua boca sentiu forte dor retroesternal que piorava com a deglutição, mas sem
irradiação. Negou tosse e/ou hemoptise naquele momento. Desde então começou a
apresentar além da dor, a disfagia progressiva que o que impedia a fazer uma
alimentação adequada. Realizou EDA e Broncoscopia que foram normais. Realizou
posteriormente com TC de Tórax que identificou o objeto metálico em mediastino
posterior em íntimo contato com esôfago e dentro do segmento pulmonar posterior
do lobo inferior direito. O paciente foi submetido a uma videotoracoscopia
exploratória e após desfazer aderências pulmonares com o esôfago torácico foi
localizado e retirando com sucesso o corpo estranho do mediastino posterior. O C.E
estava parte dentro do parênquima do segmento pulmonar e parte na parede lateral
do esôfago torácico. O paciente ficou internado ainda cinco dias para observação e
estudos contrastados do esôfago e radiografias de tórax de controle sem evidências de
complicações.
Conclusões:
A ingesta de corpo estranho com migração do mesmo para via aerea não é muito
relatado na literatura. atravé desse video os autores relam o caso e realizam uma
revisão de literatura.
Resumo Científico:

Sala: 0 - Pâncreas
Data: 24/09/2010
Horário: 10:20 AS 10:30
VL038
PANCREATECTOMIA SUBTOTAL COM PRESERVAÇÃO DO BAÇO E DOS
VASOS ESPLÊNICOS
Machado, M.A.; Makdissi, F.F.; Surjan, R.C.; Ardengh, J.C.
Objetivo:
Apresentar vídeo de pancreatectomia subtotal com preservação do baço e dos vasos
esplênicos. Esta técnica está indicada preferencialmente no tratamento cirúrgico de
neoplasias de pâncreas com baixo grau de malignidade, como neoplasias intra-ductais,
cistadenomas, tumor sólido pseudopapilífero e tumores neuro-endócrinos.
Material:
Paciente feminino, 65 anos, com quadro de dor abdominal incaracterística foi
submetida a exame ultra-sonográfico que revelou tumor cístico em corpo de pâncreas.
Foi submetido à ecoendoscopia que confirmou tumor cístico, mostrou vasos
esplênicos livres de invasão tumoral e ausência de linfonodomegalias. Punção-biópsia
confirmou cistadenoma mucinoso sem malignidade. Foi então indicada
pancreatectomia subtotal videolaparoscópica com preservação do baço e vasos
esplênicos.
Resultado:
Foram utilizados 5 trocartes, sendo três de 5mm e dois de 12 mm. A intervenção
iniciou-se com abertura da retrocavidade dos epíplons e exposição do corpo e cauda
do pâncreas. A localização da neoplasia era perceptível. A artéria esplênica foi
dissecada no bordo superior do pâncreas e reparada com vessel loop. A seguir o
pâncreas é dissecado pelo bordo inferior com o cuidado de preservar a veia esplênica e
separá-la do pâncreas. O pâncreas é então seccionado com grampeador endoscópico
com carga vascular e sua tração permite a visualização dos vasos esplênicos. O
pâncreas é então separado dos vasos esplênicos cuidadosamente e ramos arteriais e
venosos são seccionados com clipes metálicos e bisturi harmônico. Uma vez
completada a pancreatectomia, o espécime é retirado pelo trocarte localizado em
região umbilical. Paciente evoluiu sem intercorrência, recebendo alta no 5º dia de pósoperatório. Não apresentou fístula pancreática e seu dreno foi removido no 11º PO
após dosagem normal de amilase do dreno
Conclusões:
A pancreatectomia subtotal é factível por via laparoscópica e está indicada em casos
selecionados. A preservação do baço e vasos esplênicos deve ser tentada sempre que
possível. A ecoendoscopia pré-operatória é importante na seleção dos pacientes aptos
a ressecção puramente laparoscópica

Resumo Científico:

Sala: 0 - Pâncreas
Data: 24/09/2010
Horário: 10:30 AS 10:40
VL039
PANCREATECTOMIA CORPO-CAUDAL E ESPLENECTOMIA POR
VIDEOLAPAROSCOPIA NO TRATAMENTO DE VIPOMA PANCREÁTICO
Machado, M.A.; Makdissi, F.F.; Surjan, R.C.
Objetivo:
Apresentar vídeo de pancreatectomia corpo-caudal com esplenectomia. Esta técnica
está indicada preferencialmente no tratamento cirúrgico de neoplasias de pâncreas
malignas ou com alto potencial de malignidade
Material:
Paciente feminino, 20 anos, com quadro de diarréia intensa com cerca de 10 litros
diários, durante viagem a país com surto de cólera. Foi interbada e tratada para cólera
sem melhora do quadro. Foi então submetida à tomografia que revelou tumor
hipervascular e sólido em cauda de pâncreas. Após repatriamento da paciente ao
Brasil e controle da diarréia, foi então indicada pancreatectomia corpo-caudal
videolaparoscópica sem preservação do baço devido à natureza maligna do tumor
pancreático. Foram utilizados 5 trocartes, sendo três de 5mm e dois de 12 mm.
Resultado:
A intervenção iniciou-se com abertura da retrocavidade dos epíplons e exposição do
corpo e cauda do pâncreas. A localização da neoplasia era perceptível. A artéria
esplênica foi dissecada no bordo superior do pâncreas e seccionada entre ligadura e
clipes metálicos.. A seguir o pâncreas é dissecado pelo bordo inferior com o cuidado de
preservar a veia esplênica e separá-la do pâncreas. O pâncreas é então seccionado
com grampeador endoscópico com carga vascular. A veia esplênica é então seccionada
separadamente do pâncreas. O pâncreas é então dissecado com o cuidado de incluir
os linfonodos e tecido peri-pancreático. A liberação dos pólos superior e inferior do
baço é realizada com bisturi harmônico e o pâncreas é ressecado em monobloco junto
com o baço e linfonodos Peri-pancreáticos. O espécime é retirado por incisão
suprapúbica dentro de saco plástico protetor. Paciente evoluiu sem intercorrência,
recebendo alta no 4º dia de pós-operatório. Foi vacinada para pneumococos e
hemófilos no 2º dia de pós-operatório. Não apresentou fístula pancreática e seu dreno
foi removido no 10º PO após dosagem normal de amilase do dreno. Está bem e livre de
doença em seguimento oncológico 10 meses após o procedimento
Conclusões:
A pancreatectomia corpo-caudal é factível por via laparoscópica e está indicada em
casos selecionados. Em suspeita ou confirmação de malignidade o baço não deve ser
preservado por motivos oncológicos. O tecido peripancreático e linfonodos devem ser

removidos em bloco com o pâncreas e baço. É possível realizar cirurgia pancreática
oncologicamente adequada mesmo por via laparoscópica
Resumo Científico:

Sala: 0 - Fígado e Vias Biliares
Data: 24/09/2010
Horário: 10:40 AS 10:50
VL040
MESOHEPATECTOMIA (SEGMENTOS 4, 5 E 8) VIDEOLAPAROSCÓPICA
COM A TÉCNICA DO ACESSO GLISSONIANO
Machado, M.A.; Makdissi, F.F.; Surjan, R.C.; Kalil, A.N.
Objetivo:
Este vídeo demonstra os aspectos técnicos de uma hepatectomia central
laaproscópica, mesohepatectomia, utilizando a técnica de acesso Glissoniano. Há
apenas um relato de ressecção hepática central feita por laparoscopia na literatura e
com o melhor de nosso conhecimento, este é o primeiro caso deste procedimento
utilizando o acesso Glissoniano
Material:
Paciente masculino 62 anos, metástase hepática colorretal metacrônica foi
encaminhado para tratamento cirúrgico após a quimioterapia neoadjuvante. A
tomografia computadorizada revelou duas metástases do fígado: um localizado entre
os segmentos 5 e 8 e outro no segmento 4. A decisão cirúrgica foi realizar uma
ressecção hepática totalmente laparoscópica. O paciente é colocado em uma posição
semi-decúbito lateral esquerdo com o cirurgião entre as pernas do paciente. Esta
técnica utiliza cinco trocartes.
Resultado:
O primeiro passo foi controle do pedículo do segmento 4. Usando o ligamento
redondo como um guia, uma pequena incisão é feita à base direita do ligamento. Uma
segunda incisão é feita na frente do hilo, na parte inferior do segmento 4. Uma pinça
vascular é introduzida através dessas incisões e após alguns momentos, delimitação
isquêmica do segmento 4 é obtido. O próximo passo é o controle do pedículo anterior
direito (segmentos 5 e 8). Duas incisões são usadas: primeira incisão é feita na frente
do hilo e outra na margem direita do leito da vesícula biliar. Uma pinça vascular é
introduzida através dessas incisões e delimitação isquêmica do setor anterior direito
(segmentos 5 e 8) é atingido e demarcado com bisturi ao longo da superfície hepática.
As pinças vasculares são substituídas por um grampeador vascular e os pedículos são
seccionados. O fígado é seccionado de maneira habitual. Espécime foi extraído através
de incisão suprapúbica. O tempo operatório foi de 200 minutos, com mínima perda de
sangue e sem necessidade de transfusão de sangue. A recuperação ocorreu sem
intercorrências e o paciente recebeu alta no 5 º dia pós-operatório. O exame
histológico revelou margens cirúrgicas livres.
Conclusões:
Mesohepatectomia pode ser feito com segurança por laparoscopia em pacientes

selecionados e por cirurgiões com experiência tanto em cirurgia hepática e técnicas
minimamente invasivas. A utilização de técnicas anatômicas, tais como as da
abordagem Glissoniana podem ajudar a identificar os limites exatos da
mesohepatectomia para evitar lesão isquêmica do fígado remanescente.
Resumo Científico:

Sala: 0 - Fígado e Vias Biliares
Data: 24/09/2010
Horário: 10:50 AS 11:00
VL041
BISEGMENTECTOMIA 7-8 LAPAROSCÓPICA E BISEGMENTECTOMIA 2-3
EM TEMPO ÚNICO EM PACIENTE COM METÁSTASES HEPÁTICAS
BILOBARES
Machado, M.A.; Makdissi, F.F.; Surjan, R.C.; Almeida, F.A.; CUNHA-FILHO, G.
Objetivo:
Apresentar vídeo de bissegmentectomia 7-8 laparoscópica associada a
bissegmentectomia 2-3 em tempo único para metástases hepáticas bilaterais. Já
demonstramos anteriormente que a bisegmentectomia 7-8 é factível, mesmo na
ausência de uma veia hepática acessória. Segundo nosso conhecimento este tipo de
operação não havia sido feita por laparoscopia.
Material:
Paciente de 67 anos, sexo masculino, com metástases hepáticas metacrônicas e
bilaterais foi encaminhado para tratamento cirúrgico após quimioterapia
neoadjuvante. A tomografia computadorizada revelou duas metástases hepáticas: uma
localizado entre segmentos 7 e 8 e outra no segmento 2. No intra-operartório, outra
metástase foi encontrada na superfície do segmento 3. Decidimos realizar uma
bissegmentectomia 7-8 juntamente com bissegmentectomia 2-3 em um único
procedimento.
Resultado:
Operação começou com mobilização do fígado direito com dissecção completa da veia
cava retro-hepática. Veia hepática direita inferior acessória era ausente. A veia
hepática direita foi dissecada e reparada. Parte superior do fígado direito, contendo
segmento 7 e 8, foi demarcada com bisturi. Manobra de hemi-Pringle seletiva foi
realizada e a veia hepática direita foi seccionada com grampeador com carga vascular.
Neste ponto, a rotação do fígado, à esquerda permitiu a visão e acesso direto ao
aspecto superior do fígado direito. A secção hepática foi realizada com bisturi
harmônico e grampeador endoscópico. Bissegmentectomia 2-3 foi realizada utilizando
abordagem intra-hepática ao pedículo Glissoniano. Os espécimes foram extraídos
através de uma incisão suprapúbica. A superfície cruenta do fígado foi revista para
sangramento e fístula biliar. O tempo operatório foi de 240 minutos, com perda
mínima de sangue e sem necessidade de transfusão de sangue. A recuperação ocorreu
sem intercorrências e o paciente recebeu alta no 5º dia pós-operatório.
Conclusões:
A bissegmentectomia 7-8 pode aumentar a ressecabilidade de pacientes com lesões
bilaterais. Esta operação pode ser feita por laparoscopia com segurança. A preservação

dos segmentos 5 e 6 permitiu a ressecção simultânea dos segmentos 2 e 3, com
volume hepático remanescente adequado
Resumo Científico:

Sala: 0 - Fígado e Vias Biliares
Data: 24/09/2010
Horário: 11:00 as 11:10
VL042
COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCÓPICA EM SITUS INVERSUS
TOTALIS
SILVA, R.A; MORICZ,A; DE CAMPOS,T; PACHECO JR, A.M.
Objetivo:
DISCUTIR VIA DE ACESSO VIDEOLAPAROSCÓPICA NO TRATAMENTO DA LITÍASE
VESICULAR SINTOMÁTICA EM PACIENTE COM SITUS INVERSUS TOTALIS.
Material:
RELATO DE CASO: PACIENTE DO SEXO FEMININO , 23 ANOS,COM LITÍASE VESICULAR
SINTOMÁTICA E SITUS INVERSUS TOTALIS, FOI SUBMETIDA À COLECISTECTOMIA
VIDEOLAPAROSCÓPICA . A CIRURGIA FOI REALIZADA COM O CIRURGIÃO POSICIONADO
NO MEIO DAS PERNAS DA DOENTE COM TROCÁRTES POSICIONADOS EM EPIGÁSTRIO,
HCE, MESOGÁSTRIO E CICATRIZ UMBILICAL (CÃMERA DE VÍDEO).
Resultado:
o 1º AUXILIAR SE POSICIONA Á DIREITA D DOENTE E MANIPULA A CÂMERA, O 2º
AUXILIAR TRACIONA A VESÍCULA BILIAR COM O TROCÁRTE DO EPIGÁSTRIO (AP.
XIFÓIDE), REVEZANDO-SE COM O PRIMEIRO AUXILIAR CONFORME A NECESSIDADE DE
APRESENTAÇÃO E O CIRURGIÃO OPERA COM AS PINÇAS DO FLANCO ESQUERDO E
MESOGÁSTRIO, EVITANDO-SE CRUZAMENTOS DE PINÇAS. a COLOCAÇÃO DE CLIPES É
FEITA COM A MÃO ESQUERDA DO CIRURGIÃO E A MAIORIA DA DISSECÇÃO COM A
MÃO DIREITA. QUE PARA MAIORIA DEXTRA DOS CIRURGIÕES, TAL POSICIONAMENTO
FACILITA O VIÉS COGNITIVO DA IMAGEM INVERTIDA EM ESPELHO DAS VÍSCERAS
ABDOMINAIS.
Conclusões:
NA COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCÓPICA DO PACIENTE COM SITUS INVERSUS
TOTALIS, O POSICIONAMENTO NO MEIO DAS PERNAS DO DOENTE PARECE AUXILIAR
OS CIRURGIÕES DEXTROS A LIDAR COM O VIÉS COGNITIVO DA IMAGEM INVERTIDA
DAS VÍSCERAS ABDOMINAIS, FACILITANDO A DISSECÇÃO CIRÚRGICA.
Resumo Científico:

Sala: 0 - Esôfago e Estômago
Data: 24/09/2010
Horário: 11:10 as 11:20
VL043
ABORDAGEM TOTALMENTE VIDEO-TORACOSCÓPICA PARA LESÕES
ESOFÁGICAS BENIGNAS: LEIOMIOMA, CISTO DE DUPLICAÇÃO
ESOFÁGICA E DIVERTÍCULO TORÁCICO
Sallum RAA, Cecconello I, Rocha JRM, Ribeiro Jr U, Szachnowicz S, Seguro FCBC ,
Nascimento MU, Watanabe FT, Bueno DK*, Takeda FR
Objetivo:
Avaliar a morbimortalidade da abordagem totalmente video-toracoscópica para lesões
esofágicas benignas: leiomioma, cisto de duplicação esofágica e divertículo torácico
Material:
Relatamos a experiência de 18 casos de ressecção de lesões esofágicas benignas (6
divertículos, 10 leiomiomas e 2 cistos de duplicação esofágica), todos ressecados por
abordagem totalmente vídeo-toracoscópica. Os autores mostram neste vídeo os
passos mais importantes para cada uma delas:
Os pacientes foram posicionados de forma hybrid-prone-to-right com entubação
seletiva do brônquio esquerdo.

Resultado:
Caso 1 leiomioma o sítio cirúrgico mais comum para leiomiomas sintomáticos (o
cruzamento da veia ázigos) é discutido, bem como as estratégias para a mobilização
com rotação e completa ressecção destes tumores, que quase sempre tem uma forma
de rim. A importância do fechamento da parede muscular esofágica é enfatizada; Caso
2 Divertículo torácico Dissecção evitando lesão vagal, com grampeamento da mucosa e
fechamento da camada muscular.; Caso 3 Cisto de duplicação esofágica estratégias
para a remoção completa da mucosa cística, avaliando a integridade da mucosa do
esôfago e fechamento da parede muscular esofágica. Nenhuma morbi-mortalidade foi
associada a nenhum destes procedimentos.
Todos os pacientes estão sem sintomas no acompanhamento tardio (de 8 meses a
cinco anos do procedimento cirúrgico).

Conclusões:
Nenhuma morbi-mortalidade foi associada a nenhum destes procedimentos.

Resumo Científico:

Sala: 0 - Vídeo-Cirurgia
Data: 24/09/2010
Horário: 11:20 AS 11:30
VL044
TRATAMENTO VIDEOLAPAROSCÓPICO DE DRENAGEM DE
PSEUDOCISTO PANCREÁTICO POR PANCREATITE CRÔNICA
AGUDIZADA
Sinisgalli, L.A;Chervin,E.L;Silva,P.F.A;Perin,M.A; Colombo, G.*;Miyamoto,N.K;
Rizzo,A.C;Loddi,A.V;
Objetivo:
Relato de caso de paciente com quadro de pancreatite crônica agudizada complicada
com pseudocisto de cabeça de pâncreas cerca de 20 cm acompanhado de dor
epigástrica importante sem sinais infecciosos, não responsiva ao tratamento clínico.
Material:
Paciente com quadro de pancreatite crônica agudizada e presença de dor persistente e
vômitos, com aumento de enzimas pancreáticas, ausência de leucocitose e tomografia
computadorizada de abdome compatível com pseudocisto pancreático extenso com
compressão extrínseca de vísceras adjacentes.
Optou-se por drenagem videolaparoscópica do mesmo com posterior drenagem para
parede posterior do estômago (cisto-gastroanastomose).
Resultado:
Paciente evoluiu bem, com melhora importante do quadro álgico, sem complicações
intra ou pós-operatórias e alta hospitalar no 3º pós-operatório.
Conclusões:
O tratamento cirúrgico videolaparoscópco da pancreatite crônica agudizada
complicada com pseudocisto é uma excelente opção cirúrgica nos casos de
complicações inerentes ao processo agudo instalado, permitindo melhora clínica
importante, redução da morbi-mortalidade, do tempo cirúrgico e de internação
hospitalar, além do retorno precoce às atividades cotidianas.
Resumo Científico:

Sala: 0 - Vídeo-Cirurgia
Data: 24/09/2010
Horário: 11:30 AS 11:40
VL045
TRATAMENTO VIDEOLAPAROSCÓPICO DE TUMOR EM CÓLON
ASCENDENTE.
Sinisgalli, L.A;Chervin,E.L;Silva,P.F.A;Perin,M.A; Colombo, G.*;Miyamoto,N.K;
Rizzo,A.C;Loddi,A.V;
Objetivo:
Demonstrar através de um caso clínico-cirurgico, a técnica e as características
singulares da videolaparoscopia no tratamento do adenocarcinoma de cólon
ascendente.
Material:
Paciente com lesão de aproximadamente três centímetros, identificado pela
colonoscopia, localizado em cólon ascendente, na topografia de ângulo hepático.
Foi optado pela realização de hemicolectomia direita videolaparoscópica, com
reconstrução primária do trânsito intestinal e ileostomia protetora. Procedimento
realizado sem intercorrências.

Resultado:
Foi observado uma melhora clínica importante no pós-operatório, com ausência de
complicações e alta hospitalar precoce.
Conclusões:
O tratamento cirúrgico videolaparoscopico do adenocarcinoma de cólon ascendente é
uma boa opção cirúrgica, permitindo redução da morbi-mortalidade, do tempo de
internação hospitalar e retorno precoce às atividades cotidianas.
A cirurgia laparoscópica respeita todos os princípios oncológicos, não sendo
considerando atualmente, uma contra-indicação para o tratamento do câncer.

Resumo Científico:

Sala: 0 - Cirurgia da Obesidade
Data: 24/09/2010
Horário: 11:40 AS 11:50
VL046
ENTEROSCOPIA DE DUPLO BALÃO (EDB) ASSISTIDA POR
VIDEOLAPAROSCOPIA EM PACIENTE SUBMETIDO À GASTROPLASTIA
EM Y DE ROUX (EDBAVL)
Concon-Filho, A.*; Safatle-Ribeiro, A.; Camargo, M.; Beleli, C.; Oliveira, M.; Sodre, B.;
Cecílio, D.; Silveira, J.; Camargo, M..
Objetivo:
A EDB trouxe uma nova alternativa para a avaliação do estômago excluso em pacientes
submetidos à Gastroplastia em Y de Roux. No entanto, em uma minoria de pacientes, a
EDB não pode acessar essa área, provavelmente devido a uma longa alça alimentar
e/ou alça bilio-pancreática ou devido às aderências do delgado.
Material:
Demonstrar uma nova indicação de EDBAVL em um paciente submetido a
Gastroplastia em Y de Roux, onde a EDB isolada não pôde alcançar o estômago
excluso. Paciente do sexo feminino, 38 anos, submetida a Gastroplastia em Y de Roux
há sete anos, apresentando dor abdominal e vômitos por alguns meses por prováveis
bridas. A EDB foi indicada, no entanto, não foi bem-sucedida para atingir o estômago
excluso.
Resultado:
A EDBAVL foi realizada e, após a lise das aderências e com o auxílio das pinças de
laparoscopia, o EDB atingiu o estômago excluso.
Conclusões:
Em um grupo selecionado de pacientes, a EDB assistida por laparoscopia pode
melhorar o diagnóstico; 2. Uma nova indicação de EDBAVL tem sido descrita
permitindo a vigilância e biópsias do estômago excluso.
Resumo Científico:

Sala: 0 - Cirurgia da Obesidade
Data: 24/09/2010
Horário: 11:50 AS 12:00
VL047
TRATAMENTO VIDEOLAPAROSCÓPICO DA DIVERTICULITE AGUDA
Loddi, VA; Sinisgalli, LAM; Altenfelder, PF; Chervin, ELN; Perin,MAC; Rizzo, CA;
Colombo, G; Miyamoto,KN
Objetivo:
O trabalho apresentado demonstra a abordagem videolaparoscópica para o
tratamento da diverticulite aguda complicada. Relato de caso de paciente com quadro
de diverticulite aguda complicada com abscesso peri-diverticular e
retropneumoperitôneo.

Material:
Paciente com quadro de diverticulite aguda e presença de abscesso peridiverticular e
retropneumoperitôneo evidenciado por radiografia de abdome agudo e tomografia
computadorizada de abdome. Inicialmente optou-se por drenagem do abscesso e
realização de colostomia protetora, seguida de retossigmoidectomia
videolaparoscópica após resolução do quadro agudo, com posterior fechamento da
colostomia.
Resultado:
O paciente evoluiu bem, sem complicações intra ou pós-operatórias e obteve melhora
clínica com alta hospitalar no 5º pós-operatório.
Conclusões:
O tratamento cirúrgico em três tempos da diverticulite aguda ainda pode ser uma boa
opção cirúrgica nos casos de complicações inerentes ao processo agudo instalado,
permitindo melhora clínica e redução da morbi-mortalidade.
Resumo Científico:

Sala: 0 - Pâncreas
Data: 24/09/2010
Horário: 12:00 as 12:10
VL048
PADRONIZAÇÃO DA PANCREATECTOMIA ESQUERDA COM
ESPLENECTOMIA POR VÍDEOLAPAROSCOPIA.
Farah, JF; Nahime, CB; Fischer, RA; Bonadiman, A; Santana, A; Sandoval, R; Triviño,T;
Goldenberg, A; Lobo, EJ; Lupinacci RM.
Objetivo:
Exposição das táticas utilizadas na pancreatectomia parcial com esplenectomia
videolaparoscópica
Material:
Vídeo demonstrando a tática que utilizamos para realização da cirurgia, com atenção
nos principais aspectos: exposição do pâncreas e identificação da lesão (margem da
secção), ligadura da artéria esplênica, mobilização do pâncreas e secção da veia
esplênica, secção do pâncreas e esplenectomia.
Resultado:
Padronização da pancreatectomia esquerda com esplenectomia por
vídeolaparoscopia.
Conclusões:
A padronização das etapas cirúrgicas torna o procedimento mais rápido e mais seguro
Resumo Científico:

Sala: 0 - Miscelânia
Data: 24/09/2010
Horário: 12:10 as 12:20
VL049
TRAQUEOSTOMIA A BEIRA DO LEITO
Fernando A. M. Claret Alcadipani; André Afonso Nimtz Rodrigues, André Luís Maion
Casarim, Alexandre Baba Suehara,Norberto Kodi Kavabata,Camila Paiva Derito ,Aline
Paterno Miazaki ,Thiago Cerizza Pinh
Objetivo:
A traqueostomia é um dos mais antigos procedimentos cirúrgicos realizados em
cabeça e pescoço. A sua principal indicação está nos pacientes em respiração mecânica
assistida nas Unidades de Terapia Intensiva.
Objetivo: A traqueostomia a Beira do Leito é uma das condições primordiais para a
grande maioria desses pacientes, desse modo, o procedimento necessita apresentar
baixo custo, ser rápido, seguro, poucas contra-indicaçãoes e com baixo índice de
seqüelas na decanulação.

Material:
Realizamos em nosso serviço a traqueostomia de modo padronizado e com kit de
material destinado para a cirurgia a Beira do Leito, conforme demonstrado no vídeo. A
equipe cirúrgica é composta por um cirurgião de cabeça e pescoço e um residente de
cirurgia geral em formação. Definimos como o número ideal para o aprendizado do
residente a realização de 15 a 20 traqueostomias sob orientação.
A média mensal de traqueostomias realizadas no Hospital utilizado com campo de
ensino dos residentes da FMJ é de 30 a 40, com uma incidência elevada de
decanulação sem seqüelas e incidência de 1 a 2% de complicações precoces e ausência
de complicações tardias.

Resultado:
Propomos um procedimento cirúrgico padronizado obedecendo às bases da técnica
cirúrgica moderna, unindo o conhecimento anatômico com uma técnica leve e pouco
traumatizante, que garanta um campo exangue, impedindo a alta incidência das
complicações mais temidas.
Enumeramos a seguir os principais quesitos que serão mostrados no vídeo,
justificando a padronização do procedimento para obtermos os principais objetivos
dessa técnica:

1 Conhecimento da anatomia das estruturas anatômicas do pescoço e conhecimento
preciso das áreas críticas;
2 Tempo de treinamento cirúrgico adequado;
3 Técnica cirúrgica minuciosa e pouco traumática com manobras delicadas de tração e
individualização de todas as estruturas;
4 Hemostasia meticulosa;
5 Ligadura individual dos vasos com fios absorvíveis ou inabsorvíveis finos, tomandose o cuidado em deixar a menor quantidade de corpo estranho possível para evitar
reação de corpo estranho;
5 No uso de bisturi elétrico, sempre com pequena intensidade de corrente;
6 Refinamento da técnica e tática para a identificação, dissecção e abertura da
traquéia no ligamento entre o 2º e 3º ou entre o 3º e 4º anéis preservando-os tanto
em relação à vascularização como a integridade dos mesmos.

Conclusões:
A padronização da traqueostomia conforme demonstrado no vídeo torna-se um
procedimento seguro, pouco traumático, rápido, de baixo custo, pequeno número de
contra indicações e complicações precoces, além de facilitar o aprendizado do
cirurgião geral em formação.
Resumo Científico:

