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ID: 2267
Título: Avaliação qualitativa da qualidade de vida global de pacientes submetidos a laringectomia
Forma de Apresentação: TEMA LIVRE
Área: CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO
Instituição: PUC-CAMPINAS - São Paulo - Brasil
Autores
José Francisco de Salles Chagas; José Luis Braga de Aquino; Maria Beatriz Nogueira Paschoal; Luis Antonio Brandi
Filho; Fernanda Fruet; Douglas Alexandre Rizzanti Pereira; Thalita dos Reis Ruba; Fernanda Garcia Callegari
Introdução
A subjetividade da compreensão da qualidade de vida (QV) se deve ao fator pessoal de conceito de bem-estar, que
envolve o estilo de vida do paciente, como os seus hábitos e sua realidade familiar. Devido a essa subjetividade,
desenvolveram-se instrumentos de valiação pessoal, os questionários de QV. Para pacientes com câncer de cabeça e
pescoço a autoavaliação sobre QV é útil no auxílio das decisões terapêuticas. A cirurgia, associada ou não a radio e
quimioterapia, apresenta o melhor percentual de cura para cânceres de laringe, porém há um comprometimento da
comunicação com a perda total das pregas vocais. Este projeto tem por objetivo avaliar a QV global dos pacientes
submetidos a laringectomia total por carcinoma epidermóide de laringe no Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do
Hospital e Maternidade Celso Pierro, da PUC-Campinas.
Material e Método
Estão sendo avaliados, através de entrevista direta e preenchimento de formulário, pacientes submetidos a
laringectomia total no período de janeiro 2007 a dezembro 2013 por carcinoma epidermóide. O questionário utilizado
é o Questionário de QV da Universidade de Washington, validado em português pelo Hospital A. C. Camargo. Os
Resultados estão sendo analisados de maneira quali e quantitativa, a partir de um escore, cujo valor varia de 0 (pior
QV) a 100 (melhor QV) e através da média global desses domínios, além da análise da questão aberta.
Resultados
Foram entrevistados no total 15 pacientes, os quais tiveram seus prontuários avaliados. Desse total, há 13 homens, 2
mulheres, com idade média de 62,53 anos, follow up médio de 38,6 meses. Foi observado média de score de 64,63,
variando de 40 a 97, mediana de 58,33 e desvio padrão de 19,37. Na questão aberta, 5 pacientes relataram
desconforto do traqueostoma. A reabilitação foi observada em poucos casos (3 pacientes), os quais relatam falar e ser
entendido até mesmo ao telefone. O acompanhamento com fonoaudiólogo foi relatado em apenas 1 caso.
Discussão e Conclusões
Apesar do estigma social e do aspecto mutilante, a laringectomia total proporciona adequada QV (score maior que 50)
à maioria dos pacientes. Nos chama a atenção a influência da cessação do tabagismo e etilismo e consequente
aproximação do círculo familiar. A perda da fala, para esses pacientes, foi a mais significativa, a qual acarretou
mudanças na vida social e, em alguns casos, relato de angústia devido à dificuldade de se expressar e ser entendido.
Palavras chaves
qualidade de vida, laringectomia total, cabeça e pescoço, câncer
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Título: Avaliação qualitativa e quantitativa da qualidade de vida global de pacientes submetidos a bucofaringectomia
Forma de Apresentação: TEMA LIVRE
Área: CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO
Instituição: PUC-CAMPINAS - Sao Paulo - Brasil
Autores
José Franscisco de Salles Chagas; José Luis Braga de Aquino; Maria Beatriz Nogueira Paschoal; Luis Antonio Brandi
Filho; Fernanda Fruet; Douglas Alexandre Rizzanti Pereira; Fernanda Garcia Callegari; Thalita dos Reis Ruba
Introdução
Em decorrência de sua alta incidência, prevalência e mortalidade, o câncer de cabeça e pescoço é considerado um dos
mais relevantes, sendo que aproximadamente 40% ocorre na cavidade oral e 15% na faringe. Muitos indivíduos
apresentam alterações na deglutição, mastigação, respiração e fonação, levando a quadros de depressão, isolamento
social e familiar. O conhecimento da realidade de vida do indivíduo submetido a bucofaringectomia é uma importante
ferramenta para avaliar juntamente com a sobrevivência, a qualidade de vida (QV), a evolução do tratamento e o seu
impacto, dados que oferecem indicações para intervenções na atuação clínica diária. Este projeto tem por objetivo
avaliar a QV global dos pacientes submetidos a bucofaringectomia por carcinoma epidermóide de orofaringe no
Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hospital e Maternidade Celso Pierro (HMCP), da PUC-Campinas.
Material e Método
Estão sendo avaliados, através de entrevista direta e preenchimento de formulário, pacientes submetidos a
bucofaringectomia no período de janeiro 2007 a dezembro 2013 por carcinoma epidermóide. O questionário utilizado
é o Questionário de QV da Universidade de Washington, validado em português pelo Hospital A.C. Camargo em 2001.
Os Resultados estão sendo analisados de maneira quali e quantitativa, a partir de um escore, cujo valor varia de 0
(pior QV) a 100 (melhor QV) e através da média global desses domínios, além da análise da questão aberta.
Resultados
Foram entrevistados no total 18 pacientes, os quais tiveram seus prontuários avaliados. Desse total, há 16 homens, 2
mulheres, com idade média de 63,5 anos, follow up médio de 39,55 meses. Foi observado média de score de 79,77,
variando de 45 a 97, mediana de 1,58 e desvio padrão de 13,46. Na questão aberta, 11 pacientes relatam sialorréia. A
queixa mais frequente (12 pacientes) no questionário foi a disfagia a alimentos sólidos, além da alteração na
aparência, ressaltada por 6 pacientes.
Discussão e Conclusões
Apesar do aspecto mutilante, a QV do paciente submetido a bucofaringectomia pode ser considerada adequada (score
maior que 50). A disfagia a alimentos sólidos foi relatada como um acentuado desconforto no cotidiano dos pacientes.
A alteração mutilante provocou mudanças na vida social dos pacientes, sendo que seis relataram uma vida mais
doméstica após a cirurgia, a fim de evitar possíveis constrangimentos.
Palavras chaves
qualidade de vida, bucofaringectomia, cabeça e pescoço, câncer
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Título: DIVERTÍCULO DE ZENKER - DIVERTICULECTOMIA NO TRATAMENTO DA RECIDIVA
Forma de Apresentação: POSTER
Área: CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO
Instituição: BENEFICÊNCIA DE SÃO PAULO - Sao Paulo - Brasil
Autores
GIULIANNO MOLINA MELO; JULIANA FERNANDES MELO HELENO; JESSICA BOCCHI BACCO; ISABEL CABRAL PILZ
Introdução
Relatar um caso de Divertículo de Zenker recidivado após tratamento endoscópico submetido a Diverticulectomia com
uso de grampeador linear via cervicotomia aberta como tratamento definitivo.
Material e Método
M.C., gênero masculino, 64 anos, branco, proveniente de São Paulo. Apresentou queixa de pirose, halitose, tosse,
disfagia e regurgitação de restos alimentares de evolução progressiva há 5 anos. Foi submetido à Endoscopia
Digestiva Alta (EDA) e esofagograma baritado que diagnosticou divertículo de Zenker de cerca de 4 cm. Em janeiro de
2011 realizou esofagodiverticulotomia endoscópica com grampeador em outro serviço, sem intercorrências. No final
de 2012 apresentou recidiva dos sintomas, com regurgitação de restos alimentares e aparecimento de abaulamento
cervical esquerdo amolecido que facilmente se esvaziava com a pressão manual apresentando desta vez borborigmo.
Em janeiro de 2014 procurou novo atendimento médico, realizando EDA, esofagograma e tomografia
computadorizada cervical com duplo contraste, sendo constatado novamente o Diverticulo de Zenker recidivado, de
4cm, com visualização da linha de grampos na região da marsupialização do esôfago junto ao diverticulo. Foi indicada
e realizada a diverticulectomia com grampeador linear via cervicotomia aberta em janeiro de 2014 com remissão total
dos sintomas. O laudo anatomopatológico evidenciou divertículo de zenker de 3,5x3,0x2,0 cm com processo
inflamatório, sem sinais de malignidade. O paciente evoluiu sem intercorrências, sem recidivas aos exames de
controle.
Resultados
No presente caso tratamos a recidiva do Divertículo de Zenker após cirurgia endoscópica com a Diverticulectomia por
grampeador linear via cervicotomia aberta, sem intercorrências, com resolução dos sintomas e sem recidivas.
Discussão e Conclusões
A frequentes recidivas evidenciadas na técnica endoscópica nos obrigam a ponderar sobre a indicação desta via e a
procurar selecionar adequadamente quais serão os casos com indicação de cirurgia endoscópica e quais serão os de
indicação de diverticulectomia via cervicotomia aberta.
Palavras chaves
Divertículo de Zenker, cirurgia endoscópica, diverticulectomia
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Título: METÁSTASES SINCRÔNICAS PARA TIREÓIDE E PULMÃO DE ADENOCARCINOMA NO INTESTINO
Forma de Apresentação: POSTER
Área: CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO
Instituição: Hospital Municipal de Uberlândia - Minas Gerais - Brasil
Instituição: Universidade Federal de Uberlândia - Minas Gerais - Brasil
Autores
Jorge Fernando Mamede; Savio de Moraes; VERUSKA TAVARES TERRA MARTINS D A SILVA; Fernando Marcondes
Cordeiro
Introdução
Metástases para tireóide são incomuns apesar do órgão ser ricamente vascularizado. As manifestações clínicas são
raras e sua prevalência varia de 1 a 43% dependendo do estadio do tumor primário.
Relatamos o caso de uma mulher, 74 anos, faioderma, que evoluiu com metástase sincrônica para tireóide e pulmão
após 6 anos do diagnóstico de adenocarcinoma colorretal.
Material e Método
Em consulta rotina foi evidenciado imagem hiperdensa em base de pulmão direito em raio-x de tórax. Após
confirmada lesão em tomografia computadorizada de tórax foi submetida a mediastinoscopia para estadiamento da
lesão. Durante o procedimento foi visualizado nódulo em lobo esquerdo tireoidiano sendo o mesmo biopsiado em
mesmo tempo cirúrgico.
Resultados
Ao exame histopatológico mostrou tratar-se de adenocarcinoma metastático. Após orientar a paciente, optou-se pela
tireoidectomia total e lobectomia de lobo pulmonar inferior direito. A análise do espécime cirúrgico confirmou em
ambos os sítios adenocarcinoma metastático. Em seguimento foi submetida a quimio e radioterapia adjuvantes
encontrando-se até o momento assintomática.
Discussão e Conclusões
A evolução do caso foi compatível com o achado cirúrgico e ausência de manifestações clínicas, uma vez que o
prognóstico torna-se sombrio em caso de sintomatologia destas metástases.
Palavras chaves
metástases; tireoide; pulmão
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ID: 2077
Título: Paraganglioma laríngeo: Revisão de literatura e relato de caso.
Forma de Apresentação: POSTER
Área: CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO
Instituição: UniEvangélica - Goias - Brasil
Autores
Jordana Machado Araújo; Rogerio Ramos Caiado
Introdução
O objetivo desse trabalho é apresentar um relato de caso de paraganglioma laríngeo, associado a revisão de
literatura.
Material e Método
Trata-se de estudo de um caso de paraganglioma laríngeo atendido no Hospital Evangélico Goiano e submetido a
cirurgia no Hospital Doma na cidade de Anápolis – GO entre os meses de junho e julho de 2014, juntamente com
revisão bibliográfica.
Resultados
Paciente A.R.F.M, 47 anos, feminino, telefonista, natural e residente em Anápolis-GO, não tabagista, evoluiu de forma
lenta e progressiva há 03 anos com disfonia.Há 01 ano procurou médico Cirurgião de Cabeça e Pescoço em outra
cidade que em exame vídeolaringoscópico evidenciou lesão arredondada, supraglótica de base de implantação larga
em face laríngea da epiglote, revestida de epitélio hiperemiado, sem historia de sangramento prévio. Evoluiu com
dispnéia importante nos últimos quatro meses, principalmente nas crises de resfriado/gripe, e então procurou nosso
serviço, onde foi repetido o exame vídeolaringoscópico que revelou crescimento da lesão, mantendo os mesmo
aspectos, porém obstruindo aproximadamente 90% da luz glótica. Tomografia computadorizada revelou lesão de
cerca de 2,5x2,0 cm de diâmetro captando contraste de forma intensa. Foi indicada traqueostomia prévia, devido a
importante manipulação da laringe e alto risco de sangramento, e no mesmo tempo cirúrgico, laringoscopia de
suspensão para ressecção completa utilizando eletrocautério. Procedeu-se a retirada de toda a lesão com
sangramento controlado e o material foi enviado para anatomopatológico, que revelou paraganglioma. Com base na
literatura, os paragangliomas laríngeos são tumores raros, hipervascularizados, que ocorrem entre a segunda e quinta
década de vida, e é três vezes mais frequente na mulher. A tomografia computadorizada (TC) possibilita avaliar a
extensão do tumor e sua relação com estruturas adjacentes. O imuno-histoquímico de um paraganglioma revela um
padrão diferente para cada tipo celular: para as células sustentaculares, há fixação da proteína S-100, e pelas
principais, cromogranina. Esse padrão não ocorre para tumor carcinóide, permitindo a diferenciação.
Discussão e Conclusões
O maior desafio dos paragangliomas laríngeos consiste em fazer um diagnóstico precoce, apesar de serem raros e de
crescimento lento, e uma correta distinção dos outros tipos de tumores, principalmente o carcinóide, pois isso
influenciará tanto na conduta terapêutica quanto no prognóstico do paciente, além da importância da traqueostomia
na manipulação de grandes lesões.
Palavras chaves
Paraganglioma, paraganglioma laríngeo.
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Título: Relato de caso: Estesioneuroblastoma
Forma de Apresentação: POSTER
Área: CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO
Instituição: Hospital Heliópolis - Sao Paulo - Brasil
Autores
Diogo Dutra de Sá Marques; José Vinícius Ferreira de LIRA; Otávio A. CURIONI; João Paulo MACEDO; Eduardo
Perreira SAVI; Viviane Chaib Gomes STEGUN; Ariane Carvalho CRUZ
Introdução
Apresentar relato de caso de tumoração nasal cujo diagnóstico anatomopatológico revelava ser um
estesioneuroblastoma.
Material e Método
Relato de caso de paciente masculino, 71 anos, que apresentava lesão vegetante em narina esquerda, crescente há 6
meses, sangrante, associado a dor local e cefaleia frontal, cujo tratamento com quimio e radioterapia mantem a
estabilidade clinica.
Resultados
Este estudo não visa Resultados, sendo um relato de caso.
Discussão e Conclusões
O presente relato demonstra a baixa incidência do estesioneruoblastoma, que apresenta dificuldades de diagnóstico e
características invasivas se tardiamente diagnosticados, compatível, assim, com a literatura médica mundial.
Palavras chaves
estesioneuroblastoma, cirurgia de cabeça e pescoço, tumor de nasofaringe
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ID: 2038
Título: ACHADO DE CANCER PAPILIFERO NA INVESTIGAÇAO DO NODULO TIREOIDIANO: RELATO DE CASO
Forma de Apresentação: POSTER
Área: CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO
Instituição: Universidade de Cuiabá - Mato Grosso - Brasil

Autores
R C RIBEIRO; J M SPADONI; P M CARVALHO; L R S JUNIOR; D LINCK; R LINCK; M D REZENDE; A C R PEREIRA
Resumo
A glândula tireoide é um órgão do sistema endócrino do corpo humano que pode sofrer de doenças que
comprometem sua forma, sua função ou ambas, sendo os nódulos da tireóide a principal manifestação clínica. Apesar
da grande maioria dos nódulos serem benignos, é necessário excluir o câncer da tireoide, que ocorre em 5% a 10%
dos casos. O câncer (CA) em destaque é o carcinoma bem diferenciado, sendo o carcinoma papilífero o principal.
Juntamente com o carcinoma folicular, correspondem à aproximadamente 90% dos casos de todas as neoplasias
malignas da tireoide. Quando diagnosticado precocemente, geralmente é um tumor curável. São mais frequentes na
população dos 20 aos 40 anos, ocorrendo numa prevalência duas vezes e meia maior em mulheres do que em
homens.
Na avaliação inicial de um nódulo tireoidiano é necessário história, exame físico, dosagem de hormônio tireoestimulante (TSH) e ultrassom. Prosseguindo a avaliação é necessário realizar cintilografia e PAAF conforme
indicações, seguindo algoritmos, até uma decisão terapêutica. O objetivo do relato foi organizar um raciocínio lógico
diante do quadro clinico apresentado, para um melhor desfecho terapêutico. Para discussão foi realizado
levantamento bibliográfico em livros, artigos científicos, revistas por meio de sites e biblioteca. O relato evidencia um
caso, no qual a paciente em questão procurou o serviço de saúde, portando um nódulo de tireoide inicialmente
inocente, porém com má evolução, sendo realizada então uma PAAF a qual teve como diagnostico um bócio coloide
com degeneração cística (categoria II – benigno). Contrario aos achados benignos foi optado pela ressecção cirúrgica
baseado na história clinica da paciente, sendo diagnosticado então um carcinoma papilífero moderadamente
diferenciado com metástase linfonodal. Ao término do relato pudemos concluir que é importante a valorização da
história clínica de um paciente frente à investigação de um nódulo tireoidiano, assim como os achados do exame
físico, sendo os exames complementares apenas um acessório para tomar decisões terapêuticas.
Palavras chaves
tireoide, nódulo, carcinoma papilefero

9

TRABALHOS DE
CIRURGIA DA
OBESIDADE

10

ID: 1867
Título: CURVA DE ALCOOLEMIA DE SUJEITOS SUBMETIDOS A CIRURGIA BARIÁTRICA E CORRELAÇÃO ENTRE O
PADRÃO DO USO DE ALCOÓLICOS E COMPULSÃO ALIMENTAR
Forma de Apresentação: POSTER
Área: CIRURGIA DA OBESIDADE
Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora - Minas Gerais - Brasil
Autores
Caroline Silva Gregório; Henriqueta Vieira van Keulen; Camilla Costa Faria; Mário Sérgio Ribeiro
Introdução
A Cirurgia Bariátrica (CB) é apontada como método eficaz para perda de peso em indivíduos obesos. A prevalência de
Transtorno de Compulsão Alimentar Periódica (TCAP) em pacientes candidatos à CB é de 11-32%. A presença de
compulsão alimentar está relacionada à maior dificuldade de perda de peso e altos índices de comorbidades.
Possivelmente existe relação entre compulsão alimentar e risco aumentado para o abuso de álcool após a CB. Há uma
absorção acelerada do álcool após a CB devido ao tempo reduzido de passagem pela nova bolsa estomacal.
Material e Método
Estudo transversal com 21 sujeitos do sexo masculino; idade entre 25 e 45 anos, pós-operatório de 12- 24 meses
(GC) e 18 indivíduos não submetidos a CB, pareados por sexo, idade e IMC (GnC). Foram excluídos indivíduos cuja
cirurgia não tenha sido Bypass ou com diagnóstico de Diabetes Mellitus, Insuficiência hepática ou Renal. Foram
coletadas informações sobre idade, estatura, peso, consumo de alcoólicos pré e pós-cirúrgico; aplicados os
instrumentos CAGE, AUDIT, ECAP e etilometria. Na primeira coleta (tempo 0), foi confirmada a alcoolemia negativa. A
análise da concentração de álcool foi realizada aos 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 70 minutos após a ingestão da dose
padrão. Foram feitas análises estatísticas descritivas, incluindo-se as frequências das variáveis categóricas e a média
da alcoolemia nos 8 tempos e, análises bivariadas entre os dois grupos, CAGE, AUDIT e ECAP.
Resultados
Não houve relação entre CAP e uso de alcoólicos, pois não houve casos positivos de ECAP. Todos faziam uso de álcool
antes e após a CB e 23,8% apresentaram CAGE positivo. Quanto ao AUDIT, 19% indicaram médio risco para consumo
de bebidas alcoólicas. A maioria (81%) foi rastreada como baixo risco para o uso de alcoólicos e CAGE negativo
(76,2%). A média do pico de absorção da bebida alcoólica no grupo GC foi observada na mesma coleta no GnC (10’);
o pico de alcoolemia do CC foi maior que o GnC e o GC eliminou o álcool mais rapidamente que GnC.
Discussão e Conclusões
Os Resultados não foram consistentes à literatura em relação a prevalência de CAP no grupo GC e
absorção/eliminação do álcool no GC. Todavia, corroborando estes estudos, o pico de concentração alcoólica do grupo
GC foi maior que a do grupo GnC.
Palavras chaves
Alcoolemia.Álcool. CIrurgia Bariátrica. Comportamento Alimentar.
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Título: DESORDENS NA MOTILIDADE ESOFÁGICA NOS PACIENTES OBESOS CANDIDATOS A CIRURGIA
BARIÁTRICA.
Forma de Apresentação: POSTER
Área: CIRURGIA DA OBESIDADE
Instituição: FACULDADE DE MEDICINA DO ABC - Sao Paulo - Brasil
Autores
ROBIN MAURICIO YANCE HURTADO; THIAGO FERREIRA DE SOUZA; EDUARDO GRECCO; ETHEL ZIMBERG CHEHTER;
LUCAS MENEZES MARQUES
Introdução
Conhecer as principais alterações na motilidade esofágica dos pacientes obesos mórbidos candidatos à cirurgia
bariátrica.
Material e Método
Estudo de coorte retrospectivo, analisando a manometria esofágica de 38 pacientes obesos mórbidos candidatos à
cirurgia bariátrica do Hospital Estadual Mário Covas entre os anos de 2012 e 2013.
Resultados
A idade média foi de 36,3 ± 10,11 anos, o sexo feminino representou 86,8 % (n 33), a média do IMC foi de 43,3
Kg/m² (+/- 7,49) variando entre 35,07 a 65,96 Kg/m². Na manometria esofágica, foi possível observar que 65,8 %
dos pacientes apresentam manometria esofágica dentro dos padrões de normalidade. A principal alteração encontrada
neste exame foi hipotonia do esfíncter inferior esofágico (< 14 mmHg) em 28,9 %, sendo que 33,3 % correspondia a
hipotonia de grau severo (< 08 mmHg). Outras desordens descritas na manometria foram: esfíncter superior
esofágico hipotônico (26,3%) hipercontratilidade esofágica distal (13,2 %), e esôfago em quebra nozes (3,6 %).
Discussão e Conclusões
Neste estudo a maioria de pacientes obesos apresentaram manometria dentro dos padrões de normalidade, sendo
que a principal alteração manométrica de risco para DRGE foi a hipotonia dos esfíncter inferior esofágico.
Palavras chaves
OBESIDADE, DOENÇA DO REFLUXO GASTROESOFÁGICO, CIRURGIA BARIÁTRICA, MOTILIDADE ESOFÁGICA
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Título: Gastroplastia videolaparoscópica : uma análise durante a curva de aprendizagem e após o desenvolvimento
da técnica no serviço do Complexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos.
Forma de Apresentação: POSTER
Área: CIRURGIA DA OBESIDADE
Instituição: Complexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos - Sao Paulo - Brasil
Autores
Camila Di Renzo Aguiar; Ligia Maria Martins Vaz Guimarães; Paulino Alberto Alonso; Eduardo Martins Lara; Beatriz
Durante Pasin
Introdução
Comparar as complicações e os Resultados da Cirurgia Bariátrica pela técnica de Fobi-Capella videolaparoscópica em
pacientes obesos no serviço de cirurgia do Complexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos (CHEV), realizada durante a
curva de aprendizagem da utilização da técnica videolaparoscópica neste hospital (2005) e após a técnica estar
estabelecida (2012).
Material e Método
Estudo feito através da análise retrospectiva de prontuários dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica pela técnica
de Fobi – Capella por videolaparoscopia pela equipe de Cirurgia do CHEV no período de Janeiro de 2005 a Janeiro de
2006, e Janeiro a Dezembro de 2012. Este trabalho foi realizado à partir da análise de dados do perfil do paciente
submetido à cirurgia, assim como de complicações e Resultados.
Resultados
Foram submetidos à cirurgia bariátrica 249 pacientes no período de Janeiro de 2005 a Janeiro 2006, e Janeiro a
Dezembro de 2012. Houve prevalência do sexo feminino em ambas as amostras, a faixa etária predominante no
período de 2005-6 foi de 31 a 40 anos, já no ano de 2012 a faixa etária que predominou foi a de 21 a 30 anos. A
maior parte dos pacientes analisados em ambos as amostras encontrava-se com IMC na faixa de 40 a 49,9. As
comorbidades de maior incidência foram HAS, dislipidemia e DM. Foram avaliadas complicações intra e pósoperatórias, assim como necessidade de internação em UTI, transfusão sanguínea. Com o aperfeiçoamento da
realização do procedimento cirúrgico, houve redução de complicações precoces durante a internação, sendo de 12%
na primeira amostragem e 3,1% na segunda amostra. A progressão da perda ponderal se manteve crescente
conforme a sequência do acompanhamento ambulatorial e retornos: primeiro, terceiro e sexto meses.
Discussão e Conclusões
Com o aperfeiçoamento da técnica, algumas alterações surgiram como o abandono do uso do anel de sylastic e
necessidade de drenagem do abdome. Porém ambos os grupos apresentaram baixa morbidade e nenhum caso de
mortalidade. Sendo assim, a gastroplastia redutora em Y-de-Roux videolaparoscópica, demonstrou ser efetiva e
segura na promoção e manutenção da perda de peso a curto e longo prazo.
Palavras chaves
Obesidade Mórbida. Fobi Capella Videolaparoscópica, Cirurgia Bariátrica.
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ID: 2099
Título: LEGADO DA GASTROPLASTIA LAPAROSCOPICA NA EVOLUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS COMPLEXOS
Forma de Apresentação: POSTER
Área: CIRURGIA DA OBESIDADE
Instituição: FAMERP / HOSPITAL DE BASE - Sao Paulo - Brasil
Autores
Isaac Faria Soares Rodrigues; Guilherme Beolchi; Paulo Leandro Alves Bernardo; André Carminati Lima; Maria Clarissa
Faria Soares Rodrigues
Introdução:
Através do vídeo, relatar o desenvolvimento da videocirurgia no Hospital de Base/FAMERP através de trechos dos
diversos procedimentos videolaparoscopicos realizados na sua evolução
MÉTODOS:
Revisão descritiva das cirurgias realizadas por laparoscopia no período de 2003 até os dias atuais; analisando e
demonstrando no vídeo seu papel em outras especialidades e na formação no residente de especialidades cirúrgicas
em um Hospital Escola
RESULTADOS:
Em 1999, realizada a primeira colecistectomia videolaparoscópica, considerado um procedimento de nível básico/inicial
no aprendizado da técnica da vídeo cirurgia.
Em cinco anos, a partir de 2004, o Departamento de Cirurgia já realizava cirurgias para tratamento da doença do
refluxo gastroesofágico, particularmente fundoplicatura Nissen e Toupet, e apendicectomias por vídeo.
Ainda em 2003, seria realizada a primeira gastroplastia no Hospital de Base. Essa cirurgia boa parte devido à
expansão e importância da cirurgia metabólica no Brasil viria a se configurar como o carro chefe que impulsionou o
crescimento da laparoscopia, não apenas no Hospital de Base, mas em todo os grandes centros de Residência Médica
do país.
Nosso serviço realizou mais de 3000 gastroplastias com bypass intestinal desde 2003. Consequentemente com a
difusão dos procedimentos e expertise cirúrgica foram realizados procedimentos com graduação mais complexa no
período. Em 2011 ganharam campo as gastrectomias, colectomias, duodenopancreatectomias (essas, com tempo
recorde), esplenectomias e hernias inguinais com tela sintética pela técnica TAPP (Trans-Abdominal Pre Peritoneal).
Todas no âmbito da Cirurgia Geral, Coloproctologia e Gastrocirurgia.
Atualmente o Departamento realiza diariamente videocolecistectomias pelo Sistema Único de Saúde realizadas pelos
residentes de Cirurgia Geral e Cirurgia do Aparelho Digestivo.
CONCLUSÃO:
Seguindo o esteio do desenvolvimento pela Cirurgia da Obesidade as especialidades de Cirurgia Torácica, Ginecologia,
Cirurgia Pediátrica e Urologia cresceram e multiplicaram seus procedimentos minimamente invasivos pelo
desenvolvimento da aparelhagem e treinamento multidisciplinar dos profissionais do centro cirúrgico.
A gastroplastia videolaparoscópica desempenha papel importante no treinamento das habilidades e mudança na curva
de aprendizado no manejos dos trocateres e pinças, extendendo-se inclusive ao programa de Residência Médica.
Palavras chaves
Obesidade; gastroplastia; laparoscopia
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ID: 2232
Título: RELAÇÃO DO IMC E REFLUXO GASTRO ESOFÁGICO PATOLÓGICO NOS PACIENTES OBESOS CANDIDATOS A
CIRURGIA BARIÁTRICA.
Forma de Apresentação: POSTER
Área: CIRURGIA DA OBESIDADE
Instituição: FACULDADE DE MEDICINA DO ABC - Sao Paulo - Brasil
Autores
ROBIN MAURICIO YANCE HURTADO; THIAGO FERREIRA DE SOUZA; EDUARDO GRECCO; LUCAS MENEZES
MARQUES; ETHEL ZIMBERG CHEHTER
Introdução
Verificar na pHmetria esofágica prolongada se há relação entre refluxo gastroesofágico patológico e obesidade, além
de suas características em relação ao IMC.
Material e Método
Estudo de coorte retrospectivo, analisando o resultado da Endoscopia digestiva alta (EDA) e pHmetria esofágica de 32
pacientes obesos candidatos à cirurgia bariátrica do Hospital Estadual Mário Covas nos anos de 2012 e 2013. Foram
divididos dois grupos, o primeiro com pacientes com IMC entre 35 e 40 (N 13) e o segundo grupo com pacientes com
IMC > 40 (N 19).
Resultados
A idade média foi de 37,7 ± 10,8 anos, o sexo feminino representou 84% em ambos grupos. Na endoscopia digestiva
alta (EDA) em ambos grupos a maioria dos pacientes não teve diagnóstico de DRGE (69,23 % e 80,81%
respectivamente), sendo que nos pacientes de ambos grupos que apresentaram esofagite erosiva distal, o grau “A” de
Los Angeles foi o mais comum (30,76% e 31,57% respectivamente). Na pHmetria esofágica, pelo score de
DeMeester, o grupo de pacientes com IMC entre 35 e 40, o 69,2% não apresentou refluxo gastroesofágico (RGE)
patológico, sendo que o refluxo faringo laríngeo foi de apenas 31%. No grupo de pacientes com IMC > 40, o 52,2%
teve o diagnostico de refluxo gastroesofágico (RGE) patológico, sendo que o 75,3 % deste RGE patológico não teve
relação com sintomas. O refluxo faringo laríngeo neste grupo foi de 52,7 %.
Discussão e Conclusões
A exposição ácida do esôfago é importante em pacientes obesos, sendo que os pacientes com IMC > 40,
provavelmente apresentem maior risco de desenvolver DRGE em relação aos pacientes com IMC menor, porém isto
não representa uma evidente correlação entre o grau de obesidade e severidade da DRGE.
Palavras chaves
OBESIDADE, DOENÇA DO REFLUXO GASTROESOFÁGICO, CIRURGIA BARIÁTRICA, MOTILIDADE ESOFÁGICA.
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ID: 2352
Título: Abordagem de gastroquise pela técnica Símil-EXIT
Forma de Apresentação: VIDEO LIVRE
Área: CIRURGIA PEDIÁTRICA
Instituição: Hospital da Criança e Maternidade - Sao Paulo - Brasil
Autores
Lucia Ximena Zubieta Alves; Marcílio Vieira Costa Santos; Nara Puls; Isaac Faria Soares Rodrigues; Humberto Liedke
Júnior; Paulo César Lopes Nakaoski; Danielle Lopes Ferdinando; Maria Clarissa Faria Soares Rodrigues
Introdução
Apresentar a correção para gastroquise, patologia congênita cujo tratamento é exclusivamente cirúrgico, realizada
pela técnica Símil-EXIT (exutero intrapartum treatment), abordagem realizada logo após o nascimento, antes mesmo
do clampeamento do cordão umbilical.
Material e Método
Os Autores apresentam filmagem de cirurgia, na qual a gastrosquise é corrigida logo após o parto, antes da ligadura e
secção do cordão umbilical. O procedimento, denominado Símil-EXIT foi inédito no país, e contou com a presença do
idealizador da técnica, Dr Javier Svetliza Dres. A técnica se destaca por apresentar parâmetros de acompanhamento
pré-natal, avaliando os diâmetros da “alça sentinela” e do defeito na parede abdominal, que permitem a interrupção
da gestação no momento mais adequado para o sucesso da redução primária da gastrosquise. A criança submetida ao
procedimento apresentou desenvolvimento mais rápido, com alimentação precoce, melhor ganho de peso e menor
índice de complicações, reduzindo o tempo de internação, quando comparada a outros casos acompanhados no
mesmo hospital.
Palavras chaves
Gastroquise; Símil-EXIT; exutero intrapartum treatment
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ID: 2309
Título: Abordagem de hérnia diafragmática congênita por toracoscopia
Forma de Apresentação: VIDEO LIVRE
Área: CIRURGIA PEDIÁTRICA
Instituição: Hospital da Criança e Maternidade - FAMERP - Sao Paulo - Brasil
Autores
Lucia Ximena Zubieta Alves; Nara Puls; Danielle Lopes Ferdinando; Isaac Faria Soares Rodrigues; Marcílio Vieira Costa
Santos; Humberto Liedke Júnior; Maria Clarissa Faria Soares Rodrigues; Paulo César Lopes Nakaoski
Introdução
Apresentar o video de uma abordagem de Hérnia Diafragmática Congênita (HDG) reparada com sucesso através de
toracoscopia, defendendo a utilização cada vez mais da técnica.
Material e Método
Paciente do sexo masculino, nascido com 39 semanas e 5 dias, com 3130 gramas, parto cesariano com diagnóstico
pré-natal da hérnia diafragmática congênita. Após dois dias na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal para
estabilização clínica, foi submetido a toracoscopia para correção do defeito diafragmático. O processo foi realizado
com a criança em decúbito lateral esquerdo, com a inserção da agulha Veres entre quarto e quinto espaço intercostal,
sendo insuflado CO2 de modo a manter a pressão intra-torácica entre 3 e 5 mmHg. A óptica foi inserida no mesmo
orifício, seguida pela inserção de trocateres à direita e à esquerda no mesmo espaço intercostal. O intestino delgado e
demais órgãos abdominais herniados foram gentilmente reduzidos para a cavidade abdominal com o auxílio da
grasper. O defeito diafragmático foi suturado com polietileno tereftalato (Ethibond ® 2.0), pontos separados. Após o
procedimento foi realizada a drenagem torácica antes do fechamento da parede. A criança desenvolveu quilotórax,
com resolução após nutrição parenteral e controle dietético. O acompanhamento do paciente comprovou o sucesso da
técnica com raio-x, após um ano, sem sinais de recidiva. A técnica cirúrgica por vídeo ainda tem sua indicação
controversa no tratamento da CDH, com benefícios de uma boa evolução pós-operatória e melhores Resultados
estéticos, sendo contrastados com desfechos desfavoráveis, como recidivas. O caso abordado com sucesso nos leva a
concluir que o tratamento para CDH por vídeo parece possível e ainda carente de maiores estudos. Como em qualquer
abordagem a possibilidade de recorrência também está ligada à técnica e habilidade do cirurgião, nos incentivando,
de forma prudente, a realizar mais abordagens por vídeo.
Palavras chaves
Hérnia diafragmática congênita; toracoscopia; Vídeo-cirurgia em recém-nascidos
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ID: 2218
Título: Abordagem operatória em criança com extenso carcinoma de córtex da glândula suprarrenal direita e trombo
tumoral em veia cava retrohepática
Forma de Apresentação: POSTER
Área: CIRURGIA PEDIÁTRICA
Instituição: Hospital da Criança e Maternidade - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - SP - Sao Paulo Brasil
Autores
Lucia Ximena Zubieta Alves; Adriano Luis Gomes; Isaac de Faria Soares Rodrigues; Paulo Cesar Lopes Nakaoski;
Ulisses Alexandre Croti; William José Duca; Daniel Gustavo Miquelin; Nara Puls
Introdução
Descrever abordagem para ressecção de neoplasia de glândula suprarrenal direita, comprometendo veia cava inferior
(VCi) supra e retrohepáticas.
Material e Método
T.S.F., 2 anos, feminina, atendida na emergência por diarréia, ao exame físico observou-se virilização da genitália
externa. Mãe relatou crescimento de pelos pubianos, aumento do clitóris e mudança de comportamento, tornando-se
agressiva. Exames revelaram esteróides adrenais alterados. Estudos de imagem evidenciaram tumor em glândula
suprarrenal direita, 94 x 64 mm, desviando estruturas adjacentes e imagem sugestiva de trombo em VCi, de 6 cm,
limitado pelas veias supra-hepáticas e renal esquerda. O ecocardiograma transesofágico confirmou trombo na veia
cava “retrohepática” obliterando a luz do vaso, 2,5 cm abaixo do átrio direito. Iniciada a abordagem por esternotomia
para pericardiotomia e preparo para circulação extra-corpórea, e abertura da cavidade abdominal por incisões
subcostais bilateralmente. Com amplo acesso foram dissecadas e isoladas: veia cava (segmento supra-hepático),
estruturas do hilo hepático (manobra de Pringle), veias renais esquerda e direita, além da VCi abaixo das veias renais.
Dissecção entre a face anterior da VCi e o lobo caudado, com ligadura de veias tributárias - Manobra de Piggyback.
Mobilização do lobo hepático direito para a esquerda, com exposição da VCi; mobilização do trombo no sentido
caudal, seguido de cardaçamento e clampeamento da veia cava abaixo das veias supra-hepáticas, permitindo o livre
retorno venoso do fígado ao coração. Ocluídas sequencialmente as veias renais esquerda, direita e cava, abaixo das
veias renais. A venotomia da VCi retrohepática permitiu a retirada do trombo que não estava aderido a parede da
cava, com extensão para a veia suprarrenal direita. Após a ressecção do óstio da veia suprarrenal, a VCi foi rafiada e
o fluxo restabelecido. Apesar das equipes estarem preparadas, não foram necessárias as oclusões das veias suprahepáticas e cava logo acima da “manobra de Pringle”, tampouco a circulação extracorpórea. O tumor foi ressecado
após liberação deste com o diafragma, parede posterior do abdome e lobo hepático direito - houve ruptura parcial da
cápsula tumoral; seu peso foi de 289g. O anatomopatológico confirmou carcinoma de córtex da glândula suprarrenal.
A criança apresentou boa evolução, com alta hospitalar após 8 dias. Em um mês apresentava normalização dos níveis
hormonais e melhora comportamental. Mantém acompanhamento quimioterápico.
Palavras chaves
carcinoma de córtex da glândula suprarrenal

19
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Título: Manifestação tardia de Hérnia Diafragmática Congênita de Bochdalek – Relato de Caso
Forma de Apresentação: POSTER
Área: CIRURGIA PEDIÁTRICA
Instituição: Hospital Universitário São Francisco de Assis na Providência de Deus - Sao Paulo - Brasil
Autores
Paula De Freitas Ribeiro; Celene Benediti Bragion; Tássia Aparecida Bolognesi; Alice Moreira Dias; Vítor Piquera
Oliveira; Adriane Carvalho Gomes
Pedro Izzo; Daniela Silvestre
Introdução
Introdução: A hérnia diafragmática congênita (HDC) de Bochdalek é sintomática em 90% dos pacientes nas primeiras
24 horas de vida, tem como principal manifestação clínica o desconforto respiratório, representado por taquipneia
associada à retração esternal, subcostal e supraclavicular, cianose e/ou palidez e com baixos valores de APGAR.
Material e Método
Objetivo: Relatar um caso de HDC com manifestação sintomática tardia.
Resultados
Relato: E.G.R.F., sexo feminino, 3 meses de idade, natural de Bragança Paulista, vem trazida pelo SAMU de outro
serviço, com história de gemência há 12h acompanhada de náuseas, hipoatividade e sonolência. Responsável nega
que a criança tenha tido febre, vômito ou diarreia. Paciente nascida a termo e hígida (APGAR 10/10), encontra-se em
aleitamento materno exclusivo, com vacinação em dia, sem alergia medicamentosa, sem história de outras doenças
ou infecções, com história única de internação aos sete dias de vida para fototerapia. Ao exame físico apresentou-se
pesando 6 Kg, em MEG, descorada 3+/4+, anictérica, acianótica, fontanelas normotensas, taquipneica (FR-52 irpm),
MV+ sem RA, BRNF em 2T sem sopros, abdômen flácido com RHA+, sem VCM, com presença de retração
subdiafragmática. Apresentava perfusão periférica lentificada, sem edemas. No RX visualizou-se grande imagem
cística em HTE, bem delimitada, hipotrasparente, desviando o mediastino para a direita e na TC de abdome observouse volumosa hérnia diafragmática ocupando grande parte do hemitórax esquerdo, devido herniação do corpo, parte
do fundo e antro gástricos, parte do cólon descendente e baço, sendo submetida à cirurgia corretiva.
Discussão e Conclusões
Discussão: Cerca de apenas 5% são assintomáticas durante o período neonatal, sendo raro o diagnóstico feito de
forma incidental em crianças mais velhas. O diagnóstico desta paciente é considerado tardio, pois não apresentou
nenhuma sintomatologia ao nascimento, nem no período neonatal referente à HDC.
Palavras chaves
Hérnia Diafragmática Congênita, Hérnia de Bochdalek

20

ID: 2243
Título: O TRAUMA PEDIÁTRICO ABDOMINAL FECHADO E SUAS PARTICULARIDADES NA CONDUTA CIRÚRGICA
Forma de Apresentação: TEMA LIVRE
Área: CIRURGIA PEDIÁTRICA
Instituição: Hospital da Criança e Maternidade - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - Sao Paulo Brasil
Autores
Lucia Ximena Zubieta Alves; Isaac Faria Soares Rodrigues; Nara Puls; Adriano Luis Gomes; Humberto Liedke; Paulo
César Lopes Nakaoski;
Fabiana Gual
Introdução
O trabalho visa evidenciar as particularidades na condução de traumas abdominais fechados em crianças, com a
exemplificação de casos vivenciados que contrapondo-se a orientação da conduta no adulto obtida através de exames
de imagem, coloca o cirurgião pediátrico experiente como peça fundamental para o sucesso do tratamento.
Material e Método
Trata-se da revisão de sete casos de trauma pediátrico que exigiram estudo com exames de imagem, vivenciados em
hospital de grande porte no período de março a julho de 2014. As lesões foram caracterizadas conforme as
classificações das lesões de órgãos abdominais vistos por exame de imagem com base na literatura médica, e a
orientação da conduta cirúrgica baseada no grau conforme achados radiológicos, convencionalmente seguidos nos
adultos. Foram comparadas as recomendações teóricas com a realidade vivida no trauma pediátrico.
Resultados
Dos sete casos selecionados, cinco apresentavam conforme a gravidade da lesão, orientação na literatura maior
possibilidade de tratamento não-conservador: Dois casos com lesão renal grau III e grau IV, um caso com trauma
pancreático grau III, um caso de trauma hepático grau IV e um caso de trauma grave com lesões hepática grau V +
esplênica grau II + renal grau II. Destes casos apenas dois tiveram conduta cirúrgica: o trauma pancreático com
transecção distal sem comprometimento do ducto pancreático principal, sendo realizada a rafia pancreática local após
ressecção do segmento praticamente já avulsionado; e no trauma grave, porém sem abordagem direta das lesões
sendo a cirurgia realizada após sinais de síndrome compartimental, para limpeza da cavidade com a presença de
muitos coágulos, sem sangramento ativo. Os outros dois casos apresentavam trauma renal grau I e trauma hepático
grau II, e em concordância com a literatura tiveram sua conduta conservadora. De um potencial cirúrgico de 71%
apenas 28% dos casos, foram realmente abordados por nossa equipe. Em todos os casos as crianças evoluíram com
alta hospitalar sem sequelas.
Discussão e Conclusões
Ainda que exemplificado em um pequeno número de casos neste trabalho, as particularidades do trauma pediátrico
mostram-se evidentes e carentes de estudos para melhor orientação da conduta cirúrgica baseada em imagens,
repousando quase que totalmente sobre a experiência e a serenidade do cirurgião pediátrico a decisão do tratamento
operatório.
Palavras chaves
Trauma Pediátrico; Trauma Abdominal
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Título: PÚRPURA DE HENOCH-SCHÖNLEIN INICIANDO COM APENDICITE GANGRENOSA EM CRIANÇA DE 11 ANOS.
Forma de Apresentação: POSTER
Área: CIRURGIA PEDIÁTRICA
Instituição: Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) - Mato Grosso do Sul - Brasil
Autores
Felipe Vardasca Oliveira; Paulo Roberto Cruz Oliveira; Camila Michelan Almeida; Paulo Serra Baruki; Domingos Alves
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Introdução
O presente relato de caso tem por objetivo alertar ao médico assistente que a apendicite aguda pode ser a
manifestação de doenças sistêmicas adjacentes, as quais exigem além da conduta cirúrgica, tratamento clínico
específico para resolução da doença primária.
Material e Método
Foi realizada revisão de prontuário de paciente proveniente do setor de pediatria do H.U-UFGD, comparando-se
posteriormente o caso com a literatura corrente sobre o tema em questão.
Resultados
A Púrpura de Henoch-Schönlein (PHS) é uma vasculite sistêmica que afeta pequenos vasos. Crianças menores de 10
anos representam mais de 90% dos pacientes. Os sintomas clínicos são bem reconhecidos. Todos os pacientes
apresentam rash purpúrico,75% desenvolvem artrite, 50% a 75% desenvolvem quadro abdominal, que varia de
cólicas leves a dor abdominal intensa. O curso geralmente é autolimitado, com bom prognóstico na maioria das vezes.
Relato de caso: Paciente masculino, 11 anos, no 3º pós-operatório de apendicectomia por apendicite aguda
gangrenosa complicada com peritonite purulenta, apresentando quadro de dor abdominal difusa. Encaminhada ao
H.U-UFGD com diagnóstico de septicemia. Na admissão constatou-se desidratação moderada, taquicardia, perfusão
tecidual 3-4 seg, dor abdominal difusa, diminuição dos ruídos hidroaéreos, artralgia em punhos, presença de púrpura
palpável, variando de 1 mm a alguns centímetros, distribuídas de maneira simétrica em membros inferiores, nádegas
e em pequena quantidade em membros superiores. Exames laboratoriais demonstravam leucocitose com desvio a
esquerda associado a plaquetose de 780.000 plaquetas. Raio-x de abdomen mostrou imagem sugestiva de
pneumoperitônio residual. O ecocardiograma e tomografia de abdomen não evidenciaram alterações significativas.
Resultado da anatomia patológica demonstrou apendicite aguda gangrenosa. O tratamento foi realizado com
ceftriaxona + metronidazol por 11 dias e amicacina por 8 dias, associado a corticoterapia (metilpredinisolona) por 9
dias com melhora significativa do quadro. Paciente apresentou boa evolução, recebendo alta sem intercorrências no
15º pós-operatório.
Discussão e Conclusões
As manifestações gastrintestinais da PHS podem preceder por dias até 1 semana as outras manifestações clínicas da
doença, sendo a apendicite aguda uma complicação bastante rara.
Palavras chaves
Apendicite aguda, Púrpura de Henoch-Schönlein.
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Forma de Apresentação: POSTER
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Ana Cristine Silva Pires Tomé; Olegário Indemburgo da Rocha Silva Vidal; Thalita Galdino de Oliveira; Luma Martins de
Oliveira; Raianni Rúbia Pacheco Silva; Rondney Pacheco de Carvalho; Tatiany Cristina Moutinho Santos
Introdução
Relatar caso de lactente com Estenose Hipertrófica de Piloro (EHP), diagnosticado previamente com Doença do
Refluxo Gastroesofágico (DRGE).
Material e Método
Os dados foram obtidos pela análise do prontuário e avaliação dos exames complementares do paciente. Além disso,
foram levantadas referências sobre o tema nas bases de dados Scielo e Pubmed.
Resultados
Lactente do sexo masculino, filho de pais saudáveis, nascido de parto cesáreo sem intercorrências, a termo, adequado
para a idade gestacional, recebeu alta após 24h de internação sugando no seio materno com eliminações e diurese
presentes, sem alterações ao exame físico. O recém-nascido recebeu aleitamento materno exclusivo e na terceira
semana de vida iniciou vômitos intermitentes, pós-prandiais, não biliosos, alimentares e em pequena quantidade.
Nesta ocasião procurou serviço médico, sendo diagnosticado com DRGE e iniciado o tratamento com pró-cineticos e
bloqueador H2, evoluindo com manutenção do quadro emético e perda de peso continuada. Na oitava semana de vida
o lactente apresentou quadro de pneumonia aspirativa (Síndrome de Mendelson), sendo admitido em unidade de
terapia intensiva com diagnóstico de DRGE e pneumonia. Avaliações subsequentes sugeriram investigação etiológica
de EHP, confirmada por ultrassonografia de abdome. O paciente foi encaminhado para tratamento cirúrgico, sendo
realizada uma piloromiotomia - cirurgia de Fredet-Ramsted, evoluindo satisfatoriamente.
Discussão e Conclusões
A EHP é uma patologia causadora de refluxos secundários, sendo relevante na prática pediátrica. A diferenciação das
doenças causadoras de refluxos primários e secundários deve sempre ser realizada e a precocidade no diagnóstico
correto viabiliza o tratamento em tempo hábil com prevenção eficaz de complicações clínicas. A técnica operatória de
Fredet-Ramsted é considerada curativa para EHP e com mínima mortalidade associada, consistindo hoje no padrãoouro de tratamento.
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Introdução
Relatar caso de Tricobezoar (TrB) acompanhado de Síndrome de Rapunzel em criança de 8 anos, enfatizando sua
associação com distúrbios psicológicos no infante.
Material e Método
Realizou-se uma revisão do prontuário da paciente além de pesquisa bibliográfica nas bases de dados Pubmed e
SciELO sobre o assunto.
Resultados
T.C.F.S., sexo feminino, 8 anos de idade, deu entrada no serviço de Pediatria, com queixas de dor abdominal
intermitente, de forte intensidade, halitose, vômitos alimentares, biliosos e de odor fétido, constipação intestinal e
perda de peso (6kg/5meses). Os sintomas iniciaram-se há cerca de 9 meses, com varias internações com o
diagnóstico de crise falcêmica (paciente portadora de anemia falciforme, além de histórico de colescistectomia por
colelitíase). Ao exame físico a paciente apresentava se em REG, fácies depressiva, desnutrida, cabelos despenteados,
roupas sujas, mucosas hipocoradas (++/++++) e áreas de alopecia biparietal. Abdome evidenciava massa em região
epigástrica e hipocôndrio esquerdo, que se estendia ate a cicatriz umbilical, móvel, consistência endurecida, dolorosa
a sua palpação e mobilização. Suspeita diagnostica de TrB confirmada após realização de endoscopia digestiva alta,
sem sucesso de retirada via endoscópica devido ao seu tamanho. Paciente encaminhada a procedimento cirúrgico,
sendo realizada laparotomia com acesso mediano supraumbilical e gastrotomia em parede anterior. Seguiu-se
extração de volumosa massa de enovelado de fios de cabelos, com extensão até o duodeno, caracterizando a
Síndrome de Rapunzel. O contexto social destacava pais separados desde o nascimento e relacionamento ruim com a
mãe. Acompanhante relatou que o início da dor abdominal foi concomitante com a mudança do infante para outro
núcleo familiar após perdas afetivas (morte dramática do pai, com o qual residia, e do avô). Parecer psicológico revela
uma criança com quadro de ansiedade e depressão associadas a comportamento compulsivo (tricofagia). A paciente
evoluiu sem intercorrências, sendo também encaminhada para serviço de saúde mental.
Discussão e Conclusões
Na prática médica os TrB correspondem a achados raros. Sua incidência é maior em mulheres jovens com menos de
30 anos, sendo geralmente uma condição iniciada na infância. São uma condição encarada por especialistas como
distúrbio de psiquiátricos, sendo de suma importância o oferecimento de apoio psicológico a estes pacientes.
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Introdução
A má rotação intestinal é uma condição na qual há rotação incompleta ou anormal do trato gastrointestinal e seu
mesentério em torno da artéria mesentérica superior. O volvo de intestino médio é uma das formas de apresentação
clínica desta anomalia congênita, ocorrendo em 30% dos casos na primeira semana de vida, 75% dos casos no
primeiro mês e 90% dos casos no primeiro ano de vida. O volvo pode apresentar-se de forma crônica, resultando em
obstrução linfática e venosa e podendo associar-se à dores abdominais intermitentes. O objetivo deste trabalho é
relatar um caso de volvo de intestino médio como complicação tardia de uma má rotação intestinal em um paciente
de 15 anos de idade.
Material e Método
Trata-se do caso de um paciente de 15 anos, do sexo masculino, que deu entrada no pronto socorro de clínica médica
com queixa de dor abdominal difusa tipo cólica, de início súbito, intensidade 10/10, sem irradiação, com piora ao
decúbito e alívio com a flexão anterior do tronco. Ao exame físico, estava consciente, desidratado, pálido, com
náuseas, vômitos e sem distensão abdominal. Apresentava discreta leucocitose e a ultrassonografia de abdome não
mostrou alterações. Durante a anamnese de admissão, o paciente referiu dor abdminal crônica e intermitente,
semelhante à que estava sentindo no momento, no entanto, de menor intensidade. Na manhã seguinte, apresentava
abdome em tábua, sendo então solicitada a avaliação da Cirurgia Geral, que indicou laparotomia.
Resultados
No procedimento cirúrgico, foram vizualizadas alças de delgado enegrecidas e paréticas, associadas à importante
dilatação venosa mesentérica. Foi identificado volvo do meso à nível de artéria mesentérica superior. Realizada a
ressecção de jejuno proximal até aproximadamente 10 cm da válvula íleocecal e anastomose jejunoileal. Atualmente o
paciente encontra-se em nutrição parenteral total e foi encaminhado a um serviço ambulatorial especializado em
Síndrome do Intestino Curto.
Discussão e Conclusões
Complicações relacionadas à má rotação intestinal na idade do paciente são extremamente raras e dificilmente estão
entre os diagnósticos diferenciais na investigação clínica. É de suma importância a detecção precoce desta anomalia
congênita para evitar potenciais complicações, como a do caso descrito. Recomenda-se, portanto, a investigação para
má rotação intestinal em casos de crianças com dor abdominal crônica e intermitente.
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Introdução
A doença de Hirchsprung (DH), mesmo se tratando de uma enfermidade rara, é uma das principais doenças tratadas
pelo cirurgião pediátrico. O diagnóstico precoce através da história clínica, exames de imagem e histológico é decisivo
para o prognóstico do paciente. Existem várias técnicas cirúrgicas para o tratamento da DH, sendo que em nosso
hospital até 1998, a mais usada era a preconizada por Duhamel e após este ano, a técnica descrita por De la Torre,
também passou a ser utilizada. Objetivo: Avaliar e comparar os dois diferentes métodos cirúrgicos utilizados no
tratamento da DH no Hospital de Clínicas da Unicamp no período de 1993 a 2013.
Material e Métodos
Foram analisados retrospectivamente o número de reoperações e número de complicações pós operatórias precoces e
tardias em 65 crianças com diagnóstico de DH e submetidas às duas técnicas de abaixamento de cólon. Quarenta e
duas crianças foram operadas pela técnica Duhamel e 23 pela técnica de De la Torre. Em todas as cirurgias,
independente da técnica utilizada, foram realizadas biopsias de congelação para confirmação de presença de células
ganglionares no cólon abaixado.
Resultados
Dentre os 23 pacientes submetidos a cirurgia de De la Torre (34%), 9 (39%) apresentaram constipação ou
incontinência fecal pós operatória. Dois desses pacientes necessitaram de novo abaixamento de cólon que foi
realizado pela mesma via endoanal, 2 foram submetidos a sessões de dilatação retal e os cinco restantes foram
tratados apenas com medidas clínicas. A final de dois anos, todos estes pacientes estavam bem e com hábito
intestinal normal. Não ocorreram complicações intraoperatórias nesta série. Dentre os pacientes submetidos a
Duhamel (42 casos (62%)), 24 (57%) evoluíram com complicações pós operatórias como fecaloma ou incontinência
fecal. Oito pacientes foram reoperados (2 para ressecção de esporão e 6 por obstrução intestinal secundária a bridas).
Treze pacientes (31%) ainda permanecem sintomáticos necessitando de tratamento clínico com manejo de cólon e
medicações, sendo que dois foram submetidos ao procedimento de Malone para realização de enemas diários.
Discussão e Conclusão
O tratamento da DH é cirúrgico e as técnicas cirúrgicas evoluíram ao longo do tempo. De acordo com nossa
pesquisa, os pacientes submetidos a cirurgia de De la Torre, tiveram menores índices de reabordagens e maior
eficácia a longo prazo, sendo esta a melhor técnica disponível atualmente para os pacientes com DH.
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Introdução
A importância dos acidentes de trabalho envolvendo as mãos é apontada em vários estudos devido à gravidade e alta
incidência, além de causarem graves prejuízos psicológicos, econômicos e nos papéis sociais desempenhados pelos
indivíduos. Dubert et al., em estudo multicêntrico, encontraram uma incidência de 28% desses acidentes. Essa
freqüência tem variado, mas de modo geral permanece entre 21 a 37%, concordando com os achados deste estudo
(33,5% de acidentes de trabalho envolvendo as mãos). Contudo, acidentes de trabalho com lesão vascular de artéria
radial e ulnar não são frequentes. A nutrição da mão e antebraço se faz preponderantemente pela artéria radial e
ulnar mas conta também com a interóssea dorsal, interóssea volar e uma rica rede de circulação colateral. Quando há
lesão isolada de artéria radial ou ulnar, não notamos nenhum efeito adverso na circulação do antebraço e da mão em
virtude da rica rede de circulação colateral. Contudo, quando existe lesão de ambas as artérias, o risco de isquemia e
perda do membro é muito grande Os Autores relatam um caso de um paciente jevem que apresentou lesão de artéria
radial e ulnar e foi submetido a revascularização.
Material e Método
Paciente do sexo feminino, 28 anos, auxiliar de limpeza, apresentou uma queda sobre uma vidraça, durante o
desempenho de suas atividades profissionais. Deu entrada no pronto-socorro, foi avaliado segundo as diretrizes do
Advanced Life Trauma Suport (ATLS) e constatou-se lesão isolada em extremidade. Paciente com ferimento inciso
extenso em face anterior de antebraço, com sangramento ativo. Foi submetida imediatamente a tratamento cirúrgico.
Paciente apresentava lesão de artéria radial e ulnar. Realizou-se revascularização com anastomose término-terminal
de artéria ulnar e como apresentava arco palmar competente, optou-se por ligadura de artéria radial. Paciente
apresentava também lesão de tendões flexores que foi corrigida em segundo tempo pela equipe de cirurgia de mão.
Paciente está em acompanhamento ambulatorial há 4 meses e evoluiu com salvamento da mão e sequelas motoras
mínimas. Mantém-se em tratamento fisioterápico.
Discussão e Conclusões
Lesões de artéria radial e ulnar concomitantes são raras mas quando presentes necessitam de revascularização
imediata.
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Introdução
Os acidentes com máquinas foram o principal agente causador de lesão entre os trabalhadores dos serviços de
reparação/manutenção e produção de bens e serviços industriais. Entre estes, os equipamentos mecânicos,
perfurantes ou de corte foram os que mais provocaram acidentes. Trybus et al. destacam ainda que as lesões mais
graves foram causadas por máquinas, das quais a serra circular foi a mais prevalente. Os acidentes com máquinas,
especialmente com serras, devem ser melhor explorados, devido à sua complexidade, alta incidência e por causarem
prejuízo econômico e psicológico ao acidentado, já que geralmente levam a um alto índice de incapacidade. Um dos
tratamentos mais importantes no sentido de preservar a função da mão é o reimplante de dedos. Inicialmente, houve
uma tendência de se indicar o reimplante para todos os pacientes com dígitos amputados. Esta indicação foi
abandonada e, nos dias atuais, podem ser evidenciados outros critérios para a indicação de um reimplante. Pacientes
com amputação de polegar, múltiplos dedos e amputações pediátricas incluem-se no grupo de indicações formais de
reimplante. Contudo, a indicação formal de reimplante não é o único critério a ser observado, devemos levar em
consideração também os aspectos técnicos para que este procedimento possa ser realizado. Quando o reimplante não
é possível deve-se regularizar as extremidades com o intuito de preservar ao máximo a funcionalidade do membro. Os
Autores relatam um caso de amputação parcial de mão com serra circular que teria indicação formal de
reimplante.Material e
Método
Paciente do sexo masculino, 42 anos, marceneiro, vítima de ferimento de mão com serra circular. Foi atendido
inicialmente em hospital secundário e transferido para o nosso serviço com cerca de 20 horas de evolução. Paciente
sofreu amputação de polegar, lesão extensa de segundo quirodáctilo e partes moles. Apesar do paciente apresentar
indicação formal de reimplante, o tempo de evolução impediu sua realização. O paciente foi tratado com regularização
da extremidade e cobertura com retalho com preservação terceiro, quarto e quinto quirodáctilo.
Discussão e Conclusões
Amputações traumáticas de extremidades são muito graves e devem ser encaminhadas imediatamente para centros
especializados para o tratamento adequado na tentativa de minimizar as sequelas.
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Introdução
Acidentes de trabalho são uma das principais causas de afastamento de trabalhadores do campo produtivo e um
importante problema de saúde pública no Brasil e no mundo, gerando altos custos para a sociedade. Acidentes que
acometem as mãos já são considerados epidemia, principalmente acidentes de trabalho e os decorrentes da violência
urbana, atingindo diretamente a situação econômica e a qualidade de vida do indivíduo, ocasionando com frequência
o afastamento do trabalho e prejuízo ou até mesmo incapacidade. As lesões relacionadas ao trabalho são inúmeras,
provenientes de traumas como queimaduras, eritemas, fraturas, esmagamentos e amputações. Observa-se que as
lesões relacionadas com o trabalho afetam mais a homens jovens, a média de idade dos pacientes que sofrem lesões
em mãos é de 33 anos, sendo os mecanismos de lesão mais frequentes a hiperextensão (20%), o corte com objeto
afiado (15%), as quedas (12%) e o golpe com um objeto (10%). O mecanismo de lesão que determina uma
internação hospitalar inclui contusão significativa contra um objeto (20%), lesões de tráfego (19%), queda (20%) e
maquinaria (15%). Desde o ponto de vista clínico, as lesões com mais incidência nos serviços de urgências são os
cortes, fraturas e esmagamentos por maquinário na porção distal dos dedos. O empalamento da mão é um evento
raro e potencialmente grave. Os Autores descrevem um caso de empalamento de mão decorrente da manipulação de
maquina processadora de massa de pão.
Métodos
Relato de caso cirúrgico: Paciente encaminhado ao pronto socorro, sexo masculino, 27 anos, estava manipulando
massa de pão e teve a mão empalada pelo maquinário. Os bombeiros fizeram o atendimento pré-hospitalar, cortaram
parte do maquinário e encaminharam o paciente ao nosso serviço. O paciente foi encaminhado ao centro cirúrgico e
submetido a anestesia geral. Realizamos a retirada do aparato metálico e surpreendentemente não havia lesões
graves, realizada sutura simples de pele, imobilização do membro. No pós-operatório evoluiu com infecção e
deiscência parcial de pele. Paciente está em acompanhamento ambulatorial há quatro meses e mantem-se afastados
de suas atividades laborativas habituais.
Conclusão
Quando se trata de lesões de mão decorrentes de acidente de trabalho, mesmo as consideradas menos graves, essas
são responsáveis pelo afastamento profissional por longo período.
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Introdução
O trauma é considerado a Doença do século XXI, é uma epidemia que atinge todo o mundo, ficando atrás apenas das
doenças cardiovasculares. Neste contexto, a incidência de lesões complexas das extremidades vem aumentando e seu
tratamento é um grande desafio. Sabe-se que a amputação é um dos recursos terapêuticos mais antigos da medicina.
Contudo, sua indicação no trauma ainda é motivo de angústia, discussão e controvérsia entre os cirurgiões. Para
auxiliar esta decisão, surgiram índices que buscam estratificar a gravidade e predizer a necessidade de amputação.
Um dos índices mais utilizados na literatura é MESS (do inglês, Mangled Extremity Severity Score). O trabalho é um
relato de caso de trauma complexo de membro inferior tratado com amputação primária, buscando trazer uma
revisão de literatura sobre o assunto e as diretrizes atuais de tratamento para esse tipo de lesão.
MATERIAL E MÉTODO
RELATO DO CASO: Paciente do sexo masculino, 55 anos, foi vítima de atropelamento, deu entrada no pronto socorro
e foi avaliado segundo as diretrizes do Advanced Life Trauma Suport (ATLS) e constatou-se lesão isolada em
extremidade. Paciente estava em choque hipovolêmico refratário, fratura exposta de tíbia e fíbula com sangramento
ativo, membro frio, paralisado e sem pulso. Diante da gravidade do caso e baseado no MESS, indicou-se amputação
primária da extremidade. De acordo com o índice de MESS, a ferida é descrita como sendo de média energia (2
pontos) e com isquemia grave (3 pontos), além de ser um paciente acima de 50 anos (2 pontos) e hipotenso
transitoriamente (1 ponto), o paciente obteve pontuação de 8 pontos. A amputação é recomendada em MESS maior
que 7.
RESULTADO
Paciente evoluiu bem após a amputação e recebeu alta hospitalar no quarto pós-operatório e está em
acompanhamento ambulatorial há 4 meses e em preparação para reabilitação com prótese.
CONCLUSÃO
Lesões complexas de extremidades são muito graves e devem seguir protocolos que considerem a amputação
primária como forma de tratamento em casos selecionados.
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Introdução
O Brasil vive, há pelo menos uma geração, uma guerra que parece não ter um fim no horizonte. A guerra civil
brasileira é travada no trânsito e na periferia das grandes cidades e provoca mais vítimas por ano que os grandes
conflitos militares abertos, como a Guerra do Iraque ou do Afeganistão. Os acidentes de trânsito matam ou aleijam
mais de 200.000 brasileiros por ano. Todas essas vítimas aparecem, nas estatísticas médicas, como vítimas de
trauma. O trauma é a causa de morte mais freqüente nos seres humanos até os 40 anos de idade. Os mecanismos de
morte no trauma são as lesões crânio-encefálicas e dos vasos sanguíneos. Felizmente o trauma vascular tem uma
incidência baixa, aproximadamente 0,2 a 0,4% dos traumas de uma forma geral. Contudo, quando ocorre, cerca de
90% das vezes atinge as extremidades. Em relação a este tipo de lesão, a mais dramática é amputação traumática da
extremidade. É uma afecção pouco frequente mas potencialmente letal. Os Autores descrevem um caso de
amputação traumática bilateral de membros inferiores. Objetivo: Apresentar o relato de caso cirúrgico de trauma de
alta energia cinética e suas complicações
Métodos (Relato de Caso)
Paciente do sexo masculino, 45 anos, vítima de atropelamento em via expressa (alta energia cinética), com
amputação bilateral de membros inferiores. Foi encaminhado ao nosso serviço pela equipe de resgate aéreo. Foi
avaliado segundo as diretrizes do Advanced Life Trauma Suport (ATLS) e constatou-se lesão isolada em extremidades.
Paciente em quadro clínico muito grave, choque refratário, hemorragia ativa. Mecanismo de trauma de alta energia
cinética com avulsão das pernas associado há instabilidade hemodinâmica impossibilitavam o reimplante. Paciente foi
submetido a tratamento cirúrgico com hemostasia e regularização dos cotos. Paciente evoluiu bem e recebeu alta no
sexto pós-operatótio. Está em seguimento ambulatorial há 1 ano em fase final de reabilitação.
Conclusão
A amputação traumática de membros é uma afecção muito grave que pode levar a morte e deve ser tratada com
extrema urgência.
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Introdução
Avaliar Resultados clínicos e cirúrgicos de pacientes submetidos a revascularização arterial aorto-ilíaca efetuada no
Hospital e Maternidade Celso Pierro entre 2010 e 2012.
Material e Método
Análise retrospectiva de prontuários médicos e revisão de literatura baseada em artigos científicos do PubMed e
Scielo. Foram avaliados dados epidemiológicos, fatores de risco cardiovascular, motivo e tipo de cirurgia, tipo de
enxerto utilizado e evolução cirúrgica.
Resultados
Análise de 33 revascularizações aorto-ilíacas. Motivo da cirurgia: 75,8%(25) por doença aneurismática e 24,2%(8) por
doença isquêmica aorto-ilíaca. Tipo de prótese: 54,54%(18) com Dácron, 36,36%(12) com endoprótese e 9,10%(3)
com PTFE. Dos pacientes com aneurisma, 56%(14) foram submetidos a cirurgia convencional e 44%(11) a cirurgia
endovascular. Da convencional, 85,72%(12) precisaram de transfusão sanguínea, com tempo de internação médio de
9 dias. 21,43%(3) dos pacientes foram reabordados na evolução pós-operatória e 50%(7)faleceram. Já na cirurgia
endovascular, em 18,18%(2) houve transfusão sanguínea, tempo de internação médio de 4 dias, 9,10%(1) evoluíram
com complicação e 18,18%(2) foram a óbito. Nos pacientes com doença isquêmica, nenhum foi a óbito com taxa de
14,29%(1) para transfusão sanguínea e reabordagem pós-operatória.
Discussão e Conclusões
Em doenças aneurismáticas, o reparo cirúrgico aberto é considerado efetivo e definitivo, com taxas de falência do
enxerto de apenas 0,3% ao ano. No entanto, esta técnica possui índices de morbimortalidade não desprezíveis, com
período de recuperação prolongado. Já o tratamento endovascular permite menor perda sanguínea, menor tempo de
internação hospitalar e recuperação mais rápida, porém pode apresentar necessidade de reintervenção. Nas doenças
oclusivas aorto-ilíacas, a mortalidade na cirurgia aberta (até o 30º dia pós-operatório) varia de 1-4% e a perviedade
em 5 anos é de 85-90%. No presente estudo, ao se comparar com doenças aneurismáticas, estas possuem maiores
taxas de mortalidade.
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Introdução
As mãos humanas são o instrumento mais valioso para a atividade cotidiana e nexo de união entre os indivíduos e seu
meio circundante. Traumas de mão têm implicações diversas quando comparados a outras regiões do corpo, porque
freqüentemente levam ao afastamento do trabalho. Qualquer lesão na mão, ocasiona grande incapacidade funcional
que pode limitar, de maneira temporária ou permanente, o indivíduo nas atividades básicas do dia-a-dia, como
alimentar-se ou cuidar da higiene pessoal, prejudicando de forma importante sua qualidade de vida. O principal
mecanismo de lesão dos membros superiores está relacionado aos acidentes de trabalho. Contudo, com o incremento
da violência urbana, ferimento por arma de fogo, armas brancas e até a manipulação de explosivos vêm ganhando
notoriede. Um fato importante que deve ser levado em consideração é o aspecto preventido relacionado as lesões dos
membros superiores, sejam quando relacionadas a acidentes de trabalho ou quando relacionadas a manipulação de
agentes vulnerantes. Os Autores relatam um caso incomum de amputação traumática de mão por meio de
manipulação de artefato explosivo.
Objetivo: Avaliar o tratamento, acompanhamento e reabilitação de paciente vítima de amputação traumatica da mão
por artefato explosivo.
Métodos
Relato de caso cirúrgico de paciente masculino de 32 anos vítima de acidente durante a manipulação de artefato
explosivo(fogos de artifício). Foi avaliado segundo as diretrizes do ATLS, onde constatou-se lesão isolada em
extremidade.Paciente apresentava lesão extensa de partes moles com amputação de todos quilodactilos e parte da
região palmar.Foi submetido a abordagem cirúrgica de urgência com regularização do coto e hemostasia.
Conslusão
Traumas de mão por artefatos explosivos são muito graves e mutilantes.
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Introdução
Relato de caso de um paciente com aneurisma de veia porta
Material e Método
Paciente masculino, 60 anos, assintomático, foi referenciado ao CHS por antecedentes familiares de hepatopatia
crônica. Na investigação, foi realizada ultrassonografia de abdome que evidenciou esteatose hepática crônica e
presença de aneurisma de veia porta. A tomografia computadorizada evidenciou dilatação aneurismática da veia porta
proximal com diâmetro máximo de 5,5 cm, com colo de 1,1cm e sem sinais de trombose . Neste paciente optou-se
por conduta expectante com seguimento ambulatorial.
Resultados
Diferente dos aneurismas arteriais, os aneurismas venosos são incomuns. Geralmente são descritos nas veias
poplítea, jugular e safena, raramente ocorrendo em outros sítios. Os aneurismas da veia porta (AVP) representam 3%
dos aneurismas venosos , sendo mais comum na região extra-hepática, na confluência das veias esplênica e
mesentérica superior, seguido da veia porta e suas ramificações. Ainda não definido como ocorre a formação do
aneurisma, no entanto são descritas duas teorias: congênita, por falha da regressão completa da veia vitelínica distal
ou fraqueza da parede venosa interna, e adquirida, como consequência de doença hepática crônica, hipertensão
portal, trauma, pancreatite ou cirurgia. Entretanto, alguns Autores acreditam que há alguma outra explicação em
função da desproporção da incidência de hipertensão portal e aneurisma da veia porta .
Discussão e Conclusões
As manifestações clínicas das doenças vasculares do sistema porta variam em função do grau de acometimento
hepático e do desenvolvimento de mecanismos compensatórios. A grande maioria dos pacientes portadores de
aneurisma de veia porta é assintomática, sendo o diagnóstico feito em um achado de exame de imagem. Os sintomas
são causados por efeito de massa: dor abdominal por compressão de estruturas vizinhas e icterícia por compressão
dos ductos biliares. Pode ocorrer também sangramento gastrointestinal por ruptura do sistema biliar . Sendo assim, a
grande maioria opta por realizar tratamento conservador acompanhando o paciente com exames de imagem seriados.
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INTRODUÇÃO:
Lesões vasculares raramente apresentam comprometimento linfático associado, com manifestação de linfoceles ou
fístulas linfáticas. A linfocele é uma coleção de linfa formada a partir do extravasamento decorrente da lesão de vasos
linfáticos contidos pelos tecidos adjacentes. Linfoceles pós-traumáticas são geralmente pequenas, com regressão
espontânea, havendo poucos relatos de intervenções invasivas. A abordagem de coleções de grandes proporções é
controversa e pouco explorada. Por se tratar de um caso raro de linfocele de grandes proporções e com necessidade
de tratamento cirúrgico, o presente trabalho se constitui em um relato de caso e revisão da literatura.
MATERIAL E MÉTODO:
Relato do caso: Paciente de 26 anos, masculino, vítima de ferimento por arma branca em região inguinal direita,
admitido com sangramento ativo e choque hipovolêmico. Foi submetido a tratamento cirúrgico e identificada secção
completa de artéria e veia femorais comuns, que foram reparadas por revascularização através de anastomose
primária término-terminal de artéria e veia. O paciente recebeu alta hospitalar no terceiro pós-operatório. No 18º dia
retornou ao serviço com queixa de tumoração de grandes proporções em topografia da lesão. Realizou exames de
imagem que foram sugestivos de linfocele. Optou-se, então, pelo tratamento cirúrgico. Inicialmente foi realizada
infusão subcutânea de azul patente na topografia da via de drenagem linfática com escoamento nos linfonodos da
cadeia inguinal. Houve exteriorização de grande volume de linfa, possibilitando a identificação da fístula linfática de
alto débito corada com azul e ligadura da lesão linfática.
RESULTADOS:
Evoluiu sem intercorrências no pós-operatório, com ferida seca, sem secreção. O paciente recebeu alta no segundo
pós-operatório e apresenta-se no momento em acompanhamento ambulatorial há 6 meses, sem sinais de recidiva.
CONCLUSÃO:
O ferimento pérfuro-inciso quando associado a lesão vascular é potencialmente muito grave, podendo causar lesão
coporal gravíssima e até morte. Entre as sequelas que pode causar, a linfocele de grandes proporções que é rara e
quando ocorre, é de tratamento cirúrgico.
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Introdução
A palavra trauma, do ponto de vista semântico, vem do grego, cujo significado é ferida, que pode ser uma lesão
física, causada por ações externas lesivas ou violentas. De fato, o trauma é um agravo, que pode gerar várias doenças
e representa um problema de saúde pública de grande magnitude e transcendência no Brasil e no mundo. Quando
estudamos o trauma das extremidades, o principal agente vulnerante é físico: perfurante, cortante, contundente,
pérfuro-contundente, pérfuro-cortante e corto-contundente. Quando estes agentes provocam lesões vasculares de
extremidades, há um incremento nos índices de morbidade e mortalidade. Quando o instrumento lesivo penetra no
indivíduo e fica parcialmente exteriorizado, recebe o nome de empalamento. Não é frequente nas extremidades mas
quando acontece é potencialmente grave pois pode provocar lesão vascular. Indivíduos com extremidades empaladas
devem ser considerados como sendo de alto risco para esta lesão. Os Autores relatam três casos de empalhamento de
extremidades que surpreendentemente não apresentaram lesão arterial.
Métodos
Relatos de casos cirúrgicos : 1 – Paciente do sexo masculino, 24 anos, vítima de empalamento de braço por uma
lança de portão em trajeto de feixe braquial. Paciente foi tratado cirurgicamente, como a lesão era muito sugestiva de
acometimento vascular, foi realizado reparo cirúrgico de artéria braquial proximal e dista a lesão e posteriormente a
retirada da lança. Surpriendentemente sem lesão vascular. 2- Paciente do sexo masculino, 42 anos, queda em um
portão com lanças em trajeto braquial. O paciente foi atendito pela equipe de corpo de bombeiros que cortou o portão
e encaminhou o paciente ao nosso serviço. O paciente foi anestesiado e procedeu-se a retirada do artefato.
Surpreendentemente também, sem lesão vascular. 3- Paciente do sexo masculino, vítima de empalamento de
membro inferior em trajeto de feixe vascular (vergalhão de ferro de construção civil) e assim como no caso anterior,
foi anestesiado e retirou-se o artefato em centro cirúrgico e surpreendentemente, também sem lesão vascular.
Conclusão
Empalamento de extremidade é uma afecção rara e que deve ser tratada como potencialmente grave pois trata-se de
uma afecção de alto risco para lesão vascular.
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INTRODUÇÃO:
O trauma das artérias subclávia e axilar é incomum, mas potencialmente catastrófico. Entretanto, nas lesões arteriais
dos membros superiores, a isquemia pode ser compensada devido à ampla rede colateral. Os ferimentos penetrantes
por projétil de arma de fogo e por arma branca constituem o mecanismo habitual na maior parte dos centros urbanos
do Brasil e do mundo. A complexidade anatômica torna desafiador o tratamento das lesões traumáticas nesse
território. Na maior parte dos casos, uma incisão supra e/ou infraclavicular é suficiente para a abordagem da artéria
axilar. Entretanto, conforme a extensão da lesão, o controle proximal da artéria subclávia também torna-se
necessário. Nesse caso, o acesso cirúrgico geralmente envolve a esternotomia mediana – para lesões do lado direito –
e a toracotomia ântero-lateral entre o 3o e o 4º espaços intercostais – para lesões do lado esquerdo, devido a
diferença na origem anatômica. Neste contexto, o trauma da artéria axilar talvez seja a lesão vascular mais
desafiadora. Há necessidade de suporte hospitalar adequado e equipe especializada para o seu tratamento. Os
Autores relatam um caso inusitado que recebeu tratamento inicial em um hospital secundário com ligadura da artéria
axilar e posteriormente encaminhado para o nosso serviço para revascularização.
MATERIAL E MÉTODO:
Relato do caso: Paciente do sexo masculino, 23 anos deu entrada com ferimento por arma de fogo em topografia
infra-clavicular direita e choque hipovolêmico. Foi submetido a drenagem pleural com saída de mais de 2000 ml de
sangue. Paciente submetido a toracotomia e ligadura de artéria axilar. Foi encaminhado para o nosso serviço e
submetido a revascularização com enxerto de veia safena autóloga.
RESULTADOS:
Paciente evolui bem e sem sequelas.
CONCLUSÃO:
As lesões de artéria axilar são graves, com potencial letal elevado e necessitam de um tratamento rápido. Quando o
hospital não dispuser de equipe especializada, o paciente deve receber o tratamento inicial com estabilização do
quadro e posterior transferência.
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Introdução
O trauma vascular das extremidades é uma lesão associada à elevada morbidade e mortalidade e sua frequência está
aumentando. A melhoria do atendimento pré-hospitalar e o desenvolvimento de centros especializados em trauma
propiciaram o tratamento de indivíduos que antes morriam no local do acidente. Neste contexto, traumatismos graves
e complexos de membros inferiores passaram a chegar mais aos hospitais e se tornaram um grande desafio para o
seu tratamento. Quando constatada inviabilidade do membro, a amputação da extremidade deve ser considerada
como terapia. Contudo, um dos maiores desafios é a indicação precisa da amputação para que esta seja realizada
apenas nos casos estritamente necessários e que estes, não sejam negligenciados. Para tanto, surgiram índices que
buscam estratificar a gravidade da lesão e predizerem a necessidade de amputação. O mais utilizado na literatura é o
MESS (do inglês, Mangled Extremity Severity Score), que leva em consideração: energia envolvida no trauma, choque
hipovolêmico, grau e tempo de isquemia do membro e faixa etária da vítima. Baseado nestes critérios, pode-se indicar
amputação primária. Quando se tratam dos membros inferiores, estas são habitualmente realizadas de forma supra
ou infra-patelares. A desarticulação de quadril, de forma global é muito rara e quando considerada no trauma, é mais
rara ainda. Os Autores relatam um caso de trauma complexo de membro inferior que necessitou de desarticulação de
quadril para o seu tratamento.
MATERIAL E MÉTODO:
Relato do caso: Paciente do sexo feminino, 25 anos, vítima de acidente de motocicleta deu entrada no Pronto-socorro.
Foi avaliada segundo as diretrizes do Advanced Life Trauma Suport (ATLS) e constatou-se lesão isolada em
extremidade. Paciente vítima de esmagamento de extremidade, múltiplas fraturas expostas de fêmur, tíbia e fíbula;
hipotensa refratária; membro sem pulso, paralisado e frio. Paciente foi submetida imediatamente a tratamento
cirúrgico e em virtude da gravidade das lesões, extensa perda de partes moles, múltiplas fraturas, lesões vasculares e
neurológicas importantes, optou-se pela desarticulação de quadril.
RESULTADOS:
A paciente permaneceu internada por 25 dias com boa evolução e está em acompanhamento ambulatorial há 8 meses
em fase de reabilitação.
DISCUSSÃO/CONCLUSÃO:
A desarticulação de quadril é uma cirurgia de exceção mas deve ser considerada em lesões complexas de
extremidade.
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Introdução
A luxação traumática do joelho está associada a extensos danos músculo-ligamentares. Quando lesões
neurovasculares estão presentes, o prognóstico é agravado e a viabilidade da extremidade torna-se francamente
ameaçada. Em caso de lesão arterial poplítea, a abordagem deve ser feita o quanto antes sob pena de perda do
membro, que, em algumas séries, alcança 80%. O grande desafio é saber quando investir na revascularização ou
indicar a amputação primária. Para tanto, surgiram índices que buscam estratificar a gravidade da lesão e predizerem
a necessidade de amputação. O mais utilizado na literatura é o MESS (do inglês, Mangled Extremity Severity Score),
que leva em consideração: energia envolvida no trauma, choque hipovolêmico, grau e tempo de isquemia do membro
e faixa etária da vítima. Baseado nestes critérios, pode-se indicar amputação primária.
Os Autores relatam um caso inusitado de um paciente com lesão grave de membro inferior e que baseado na escala
de MESS tinha indicação de amputação primária, contudo, foi revascularizado e evoluiu satisfatoriamente com
salvamento de membro.
Objetivo: Apresentar relato de caso no qual paciente com indicação de amputação foi submetido à revascularização e
teve seu membro salvo.
Métodos
Relato de caso cirúrgico: Paciente do sexo masculino, 52 anos deu entrada em um hospital secundário, vítima de
queda de motocicleta. Foi avaliado segundo as diretrizes do Advanced Life Trauma Suport (ATLS) e constatou-se lesão
isolada em extremidade. Fratura e luxação de planalto tibial em principio sem suspeita de lesão vascular. Paciente foi
submetido a tratamento cirúrgico com fixador externo. Logo após a cirurgia apresentou sinais isquêmicos da perna. O
paciente foi transferido para o nosso serviço com aproximadamente 14 horas de evolução. Na entrada, foi avaliado
com inviabilidade de membro, segundo os critérios MESS. O paciente não autorizou a amputação primária e então foi
realizada cirurgia de revascularização e fasciotomia de perna. Surpreendentemente, a evolução foi favorável e houve
salvamento do membro com sequelas motoras e sensitivas mínimas.
Discussão e Conclusões
A indicação primária de amputação de membro no trauma ainda é um desafio. Deve ser baseada em evidências
científicas e para a escolha da melhor conduta, mais estudos se fazem necessários.
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Introdução
Avaliar a presença de interleucina (IL) – 6 no sangue periférico entre pacientes sintomáticos e assintomáticos. Avaliar
as características histológicas das placas carotídeas.
Material e Método
33 pacientes submetidos a endarterectomia de artéria carótida devido estenose carotídea ≥ 70%. 20 pacientes
sintomáticos e 13 assintomáticos. Foram considerados sintomáticos os pacientes que apresentaram AIT e/ou AVC em
período máximo de 6 meses antes da cirurgia. As placas carotídeas foram seccionadas e conservadas em formaldeído
a 10% para análise histológica. A dosagem de IL – 6 foi realizada no pré operatório, 1 hora, 6 horas e 24 horas após
a cirurgia. Na análise histológica foram avaliadas a integridade da placa, presença de macrófagos, ulceração e
hemorragia da mesma.
Resultados
As concentrações séricas de IL – 6 foram significantemente maiores nos pacientes sintomáticos quando comparados
aos pacientes assintomáticos (6 horas após a cirurgia – 7,00 pg/ml e 2,08 pg/ml, respectivamente – p = 0.004). Os
pacientes sintomáticos exibiram maior infiltrado de macrófagos nas placas carotídeas que os assintomáticos (72,70%
e 54,60%, respectivamente; p = 0.002). Houve correlação entre os níveis séricos de IL – 6 e o infiltrado de
macrófagos e a ulceração da placa, nos pacientes sintomáticos.
Discussão e Conclusões
Pacientes sintomáticos apresentaram maiores concentrações séricas de IL – 6 e maior infiltrado de macrófagos na
placa carotídea, sugerindo que o processo inflamatório pode contribuir para a instabilidade da placa carotídea.
Palavras chaves
instabilidade da placa carotídea; interleucina-6

41

ID: 2169
Título: Pseudo Aneurisma "Gigante" de Artéria Femoral em Decorrência de Acidente de Trabalho: Relato de Caso
Forma de Apresentação: POSTER
Área: CIRURGIA VASCULAR
Instituição: Faculdade de Medicina do ABC - Sao Paulo - Brasil
Autores
Paulo Roberto Zamfolini Zachêu; Ana Laura Halas Covre; Cintia Sayuri Hoshii Suguiyama; Livia Yadoya Vasconcelos;
Rafael Vilhena de Carvalho Fürst; Afonso Cesar Polimanti; Sidnei José Galego; João Antonio Correa
Introdução
Apresentar relato de caso de uma complicação rara de fratura fechada de fêmur
Métodos (Relato de Caso)
Paciente do sexo masculino, auxiliar de pedreiro, chega ao Pronto Socorro por ocasião de um acidente no trabalho
,devido à queda de um andaime de dois metros de altura. Após avaliação clinica constatou se penas fratura de fêmur.
Como não apresentava sinais e sintomas de lesão vascular, a equipe de ortopedia, optou por tratamento cirúrgico
para fixação da fratura por meio de haste metálica. O procedimento aconteceu sem intercorrências e o paciente
recebeu alta hospitalar no terceiro pós-operatório. Manteve acompanhado ambulatorial e evoluiu com edema em coxa
direita. Atribui-se este edema a evolução pós-operatória e optou-se por conduta conservadora. No quadragésimo pós
operatório o paciente retornou ao serviço com queixa de piora do edema, dor de forte intensidade e déficit motor do
membro. Ao exame-físico: Descorado, frequência cardíaca: 115 bpm, Pressão arterial 110X80 mmHg; pulso femoral
presente, grande hematoma e tumoração pulsátil em topografia de artéria femoral. Realizado exame de imagem que
identificou um peseudoaneurisma de mais de 5 cm. Foi indicado tratamento cirúrgico de urgência e correção da lesão.
Paciente recebeu alta no sexto dia pós-operatório e está em acompanhamento ambulatorial há 8 meses sem sequelas.
Resultados
As lesões Vasculares associadas a fratura fechada de fêmur são raras, contudo, quando há suspeita, devem sempre
ser investigadas. Quando confirmadas, necessitam de um tratamento rápido.
Conclusão
As lesões Vasculares associadas a fratura fechada de fêmur são raras, contudo, quando há suspeita, devem sempre
ser investigadas. Quando confirmadas, necessitam de um tratamento rápido.
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Introdução
A fístula braquio axilar com prótese é uma das opções mais utilizadas na prática clínica para hemodiálise de pacientes
de difícil acesso e que possuem insuficiência renal cujos acessos autólogos foram esgotados. Dentre as complicações
da fístula, o seroma é uma das mais raras, de difícil tratamento e de alto índice de recorrência. Objetivo:Apresentar
relato de caso cirúrgico de seroma como complicação fístula arteriovenosa braquio axilar com prótese de PTFE ,
mostrando o seguimento e as abordagens terapêuticas.
Métodos
Relato de caso de um paciente masculino de 59 anos que evoluiu com um seroma após 2 meses da confecção da
fístula arteriovenosa braquio axilar para o programa de hemodiálise. Foi realizada punção ambulatorial de 80 ml de
líquido serohemático, 15 dias após essa punção o paciente evoluiu com um novo abaulamento na região,
caracterizando novamente um seroma. Foi então realizada ressecção cirúrgica da cápsula fibrosa e drenagem de
líquido seroso. Após 4 meses o paciente apresenta novo abaulamento na região, desse vez doloroso e hiperemiado,o
paciente apresentava-se ainda febril e com leucocitose com desvi o à esquerda.Optou-se então por uma nova
drenagem cirúrgica, que notou presença de líquido seropurulenta.O paciente evoluiu bem e após 5 dias de internação
recebeu alta.
Discussão e Conclusões
A literatura mostra algumas opções de tratamento para o seroma de fístula arteriovenosa com prótese PTFE, porém
ainda sem consenso. Devido a menor prevalência desta complicação há ainda a necessidade de maiores estudos. O
tratamento deve ser individualizado.
O seroma como complicação de fístula arteriovenosa braquio axilar é uma complicação muito rara e com altos índices
de recidiva e que ainda não apresenta consenso para seu tratamento, nesse caso o tratamento escolhido permitiu que
o paciente se mantivesse no regime de hemodiálise durante toda sua evolução.
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Título: Tratamento Endovascular de Aneurisma Tóraco Abdominal com Seletivação de Ramos Viscerais: Relato de
Caso
Forma de Apresentação: POSTER
Área: CIRURGIA VASCULAR
Instituição: Faculdade de Medicina do ABC - Sao Paulo - Brasil
Autores
Paulo Roberto Zamfolini Zachêu; Cintia Sayuri Hoshii Suguiyama; Livia Yadoya Vasconcelos; Luisa Emanuela Biseo
Henriques; Rafael Vilhena de Carvalho Fürst; Afonso Cesar Polimanti; Sidnei José Galego; João Antonio Correa
Introdução
O aneurisma representa uma grave afecção vascular que incide com maior prevalência na população idosa (1). Pode
evoluir de forma assintomática até o momento de sua rotura, porém a partir deste momento apresenta letalidade
próxima de 100%. A cirurgia endovascular representa atualmente uma forma mais segura e com menos morbidade,
sobretudo em pacientes considerados de alto risco e sem indicação de cirurgia aberta (2, 3). O emprego de
diferentes técnicas endovasculares, como endopróteses em paralelo, contribuem por aumentar AA possibilidades
desta forma de tratamento
Métodos (Relato de Caso)
MK, masculino, 84 anos, tabagista e com HAS. Deu entrada no Pronto Atendimento com hipotensão arterial. Ao EF:
descorado +2/+4, hipersensibilidade de região umbilical e mesogástrica, dor em palpação em FIE sem sinais de
inflamação peritoneal. No RX de tórax foi encontrado alargamento de mediastino. TC: aneurisma abdominal de aorta
e aneurisma de artéria ilíaca bilateral. AngioTC: múltiplos aneurismas: aorta torácica, transição tóraco abdominal,
ilíacas bilaterais, femorais bilaterais. Indicada correção endovascular em 2 tempos com uso da técnica de “Sanduiche”
no segmento abdominal. Reoperado em 15 dias com sucesso técnico e apresentando boas condições, porém evolui a
óbito no 1o PO.
Resultados
O tratamento endovascular de aneurismas tóraco abdominais com seletivação de ramos viscerais é uma nova opção
para a correção dessa afecção
Conclusão
Este é o terceiro caso relatado na literatura brasileira sobre o tratamento de aneurismas de aorta abdominais com o
uso da técnica de “Sanduiche”. Segundo a literatura, o uso de técnicas semelhantes aumenta a possibilidade de
tratamento vascular em até 18% de casos que seriam contra indicados de modo endovascular(4, 5), apresentando
um número cada vez menor de complicações devido a evolução das técnicas e materiais disponíveis. No entanto,
ainda há insuficiência nos níveis de evidencia na indicação do uso de endopróteses em colos hostis, com incerteza na
evolução desta técnica nestes tipos de pacientes.
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Introdução
Relatar caso de trombose aguda de Artéria Mesentérica Superior tratada precocemente por técnica endovascular.
Material e Método
Foram usados dados da história da doença do paciente e aspecto gerais da anamnese dirigida para a patologia e da
abordagem cirúrgica.
Resultados
Homem, 50 anos, casado, pintor, deu entrada no Pronto Socorro da ISCMSP com quadro de dor abdominal intensa,
intermitente, em andar inferior, não associada a vômitos ou diarreia, iniciada há 1 dia. Referia certo desconforto e dor
de baixa intensidade na mesma localização que já o acompanhava por 3 anos. Hipertenso com diagnóstico recente,
em acompanhamento em ambulatório da nefrologia por síndrome nefrótica (glomerulopatia primaria). História recente
de trombose de veia renal esquerda (1 ano). Tabagista: 30 a/m. Ao exame físico: regular estado geral, fasces de dor,
afebril, normocorado, eupneico, lucido e comunicativo. Adotava decúbito ventral. Abdômen plano, flácido, muito
doloroso a palpação difusa, sem irritação peritoneal, ruídos hidroaéreos presentes. Pulsos femorais, poplíteos e tibiais
presentes e normais. Gasometria arterial normal e raio x sem alterações evidentes. Feita hipótese de Abdomen agudo
vascular e indicada angiotomografia: trombose de Artéria Mesentérica Superior, em sua origem. Optado por
tratamento endovascular: cateterização seletiva da artéria mesentérica superior e posicionamento do stent expansível,
com Arteriografia controle de ótimo aspecto.
No pós-operatório, o paciente evoluiu com dor abdominal intensa e peritonite. Abordado cirurgicamente, encontrou-se
seguimentos isquêmicos de alças de delgado a partir de 250 cm do ângulo de Treitz até a válvula íleo cecal. Porém
seguimentares, com limites bem definidos. Optado por enterectomia do íleo distal até a válvula, com ressecção de
aproximadamente 200 cm de alça do delgado. O paciente evoluiu bem no pós operatório. Sem novos episódios
isquêmicos.
Discussão e Conclusões
A técnica percutânea no abdome agudo vascular é uma alternativa promissora à cirurgia da oclusão tromboembólica
da Artéria Mesentérica Superior em pacientes selecionados que não tem sinais de isquemia intestinal avançada. O
diagnóstico precoce e a pronta abordagem endovascular são a chave para os bons Resultados, mesmo nos pacientes
posteriormente abordados cirurgicamente, nos quais se percebe que a abordagem menos invasiva inicial diminui as
chances de aumento da área isquêmica e perda de seguimento intestinal.
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Introdução
Relato de caso de um paciente com trombose de veia porta
Material e Método
Paciente masculino, 27 anos, com quadro de dor crônica em hipocôndrio direito, internado no Conjunto Hospitalar de
Sorocaba (CHS), onde realizou ultrassonografia de abdome evidenciando colecistopatia crônica calculosa e presença
de trombose de veia porta. Realizada tomografia computadorizada de abdome com contraste endovenoso
confirmando a presença de alteração trombótica da veia porta . Os exames laboratoriais não demonstraram nenhuma
possível etiologia, portanto a trombose é de causa idiopática. Foi optado pelo manejo clinico antitrombótico evoluindo
com melhor
Resultados
A trombose da veia porta (TVPo) se refere a completa ou parcial obstrução do fluxo sanguíneo na veia porta devido a
presença de um trombo na luz do vaso . É considerada a principal causa de hipertensão portal extra-hepática em
doentes com fígado normal no ocidente . Embora na população em geral seja um evento raro, sua prevalência em
doentes cirróticos varia de 4,4% a 15% sendo responsável por 5% a 10% dos casos de hipertensão portal . Com a
obstrução na veia porta, o fígado perde 2/3 do seu suprimento sanguíneo. Apesar disso, essa condição é bem tolerada
e os pacientes são, geralmente, assintomáticos, enquanto uma obstrução arterial aguda sempre leva a uma disfunção
hepática aguda grave, que pode ser fatal. Essa obstrução acarreta dois mecanismos compensatórios: a vasodilatação
da artéria hepática e o desenvolvimento de circulação colateral para desviar a obstrução. Esse processo acarreta uma
perda de tecido hepático e, a longo prazo, consequente perda de função hepática. A etiologia geralmente é
multifatorial, sendo os fatores de risco divididos em locais e sistêmicos . Locais: câncer, lesões inflamatórias
abdominais focais, lesão ao sistema venoso portal (pós-operatório, traumático, iatrogênico) e cirrose. Sistêmicos:
mutação do fator V de Leiden, mutação no gene da protrombina, deficiência das proteínas C e S, deficiência de
antitrombina, doenças mieloproliferativas, síndrome do anticorpo antifosfolípide, hemoglobinúria paroxística noturna,
uso de anticoncepcionais orais, gestação e puerpério e hiperhomocisteinemia.
Discussão e Conclusões
as afecções vasculares do sistema porta são entidades raras que na grande maioria das vezes pode ser conduzida de
forma expectante. O acompanhamento rigoroso se faz necessário a fim de avaliar a necessidade de intervenção nos
casos de progressão da doença.
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Introdução
Nosso objetivo é relatar um caso raro de um paciente diagnosticado com leiomiossarcoma de veia safena magna. Com
isso, temos o objetivo de alertar sobre um possível diagnostico diferencial para as tumorações no membro inferior.
Métodos
Foi realizado um relato de caso a partir da observação do prontuario, imagens e anatomo patologico do paciente.
Juntamente a isto, foi realizada uma vasta pesquisa bibliografica.
Resultados
Paciente do sexo masculino, 56 anos, com queixa de dois nódulos palpáveis, dolorosos e rígidos em membro inferior
direito. O ecodoppler evidenciou nódulos de provável natureza neoplásica com componente intra e extraluminal na
veia safena magna direita distal, com fluxo de baixa velocidade no seu interior (Figura 1). A angiotomografia
evidenciou dois nódulos sólidos hipervascularizados que mediam 1,7x0,8cm e 1,9x0,8cm no trajeto da veia safena
magna direita, possuindo ramos nutridores provenientes da artéria tibial posterior (Figura 2). Para realizar a biopsia
excisional dos nódulos, foi optado primeiramente por embolização do tumor com cola cirúrgica de cianoacrilato
(Glubran®) associada a óleo de papoula iodado (Lipiodol®), devido à alta vascularização da tumoração (Figura 3).
Quatro dias após embolização, foi realizada a excisão do tumor, cuja peça foi enviada para anátomo patológico e
imunohistoquimica, que evidenciou Leiomiossarcoma de alto grau, com 10 mitoses por 10 campos de grande
aumento, necrose tumoral e pleomorfismo celular. A imunohistoquimica evidenciou positividade para os marcadores
Caldesmon (anticorpo hCD) e Desmina (anticorpo D33). O paciente realizou uma nova cirurgia para ampliação de
margens comprometidas e está em acompanhamento clínico com a oncologia.
O caso apresentado é extremamente raro e seu diagnóstico é de grande dificuldade, sendo isto observado no caso
relatado, onde o paciente procurou diversos especialistas antes de se chegar ao diagnóstico final de Leiomiossarcoma
de Veia Safena Magna. Sua dificuldade se dá por possuir, ao exame clínico, muita semelhança aos diagnósticos
diferenciais, que são lipoma, hemangioendotelioma epitelióide e angiossarcoma.
Conclusão
Os leiomiossarcomas de acometimento vascular são tumores de extrema raridade, representando cerca de 2% de
todos deste grupo, os que acometem grandes vasos representam 0,95% de todos os sarcomas. Seu diagnóstico é
extrema dificuldade, por possuir muita semelhança aos diagnósticos diferenciais.
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Introdução
Introdução: Os marcadores tumorais são frequentemente utilizados para detecção de neoplasias e seu seguimento
após tratamento. A indicação de quimiorradioterapia neoadjuvante (QRT) para tratamento de câncer de reto é
realizado com base em achados clínicos e radiológicos imprecisos. A identificação de marcadores tumorais capazes de
predizer a resposta a QRT seria de grande valia para melhorar a indicação de pacientes para essa modalidade de
tratamento.
Objetivo: O objetivo desse estudo é identificar diferentes tipos de micro-RNAs (miRNA) expressos entre câncer de reto
que desenvolvem resposta completa ou incompleta a QRT.
Material e Método
Biópsias tumorais de pacientes com adenocarcinoma de reto com indicação de QRT foram coletadas
prospectivamente. A avaliação da resposta tumoral foi realizada com pelo menos 8 semanas da QRT. Pacientes com
resposta clínica incompleta foram submetidos a cirurgia radical. Pacientes com resposta patológica incompleta foram
comparados a pacientes com resposta clínica completa (após ≥ 18 meses de seguimento) ou PCR. Pacientes com
resposta inicial completa e recidiva precoce do tumor foram considerados como um grupo separado para comparação.
Resultados
Em uma amostra inicial de 27 pacientes, foram identificados 4 diferentes tipos de miRNAs expressos no tumor que
podem distinguir entre respostas completas e incompletas. A validação desses 4 miRNAs em um grupo independente
de 12 pacientes confirmou a expressão diferencial do miR-21-5p como preditor de resposta. A sensibilidade e
especificidade de expressão miR-21-5p na previsão de uma resposta completa a QRT foi de 78% e 88%,
respectivamente. Além disso, a expressão de miR-21-5p mostrou padrão de resposta incompleta em todos os 4
pacientes com resposta inicial completa, seguida de recorrência primária de tumor local.
Discussão e Conclusões
A expressão do miR-21-5p pode servir como um potencial biomarcador para predizer a resposta a QRT. A expressão
do miR-25-5p pode auxiliar na seleção de pacientes que terão resposta clínica completa, os quais são candidatos
ideias para indicação de tratamento alternativo a cirurgia radical.
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Introdução
Relatar o caso de uma paciente feminina, jovem, com obstrução intestinal secundária a endometriose profunda do
sigmóide, tratada com ressecção cirúrgica, ressaltando os principais aspectos semiológicos e terapêuticos a respeito
do caso
Material e Método
NSS, 37 anos, feminina, admitida no pronto-socorro de cirurgia geral com queixa de parada de eliminação de gases e
fezes há 4 dias, associada a náuseas. Negava febre, anorexia ou perda de peso. Referia ainda uma história prévia de
constipação, com média de 1 evacuação por semana, além de hipotiroidismo, controlado com uso de Puran T4 50mcg
por dia. Ao exame físico apresentava-se em regular estado geral, pouco descorada e desidratada, anictérica ,
temperatura axilar de 36,2oC, normotensa e taquicárdica (108bpm). O exame específico do abdome mostrou
distensão porém com flacidez e leve dor à palpação difusa, além de hipertimpanismo. Não havia sinais de irritação
peritonial e os ruídos hidroaéreos estavam presentes, sem particularidades. Ao toque retal não havia fezes na ampola
e palpou-se um abaulamento liso na parede anterior do reto. Exames laboratoriais com discreta leucocitose sem
desvio à esquerda, sem demais achado dignos de nota. Tomografia Computadorizada de Abdome observou dilatação
do cólon e delgado distal com ponto de stop súbito na região retossigmoídea. Realizada colonoscopia que identificou
acentuada estenose a 18cm da borda anal, impedindo a passagem do aparelho, sem identificação plena da mucosa.
Optado então por tratamento cirúrgico, sendo identificado duas lesões estenosantes na transição retossigmoídea,
adjacentes, com aderêcias aos planos cirundantes. Realizada colectomia subtotal com ileorreto anastomose.
Resultados
a paciente evoluiu bem, sem intercorrências na internação, e recebeu alta no 5o pós-operatório. Exame anátomopatológico revelou focos de endometriose acometendo as camadas submucosa, muscular própria e serosa, e
linfonodos ressecados com características reacionais.
Discussão e Conclusões
A endometriose intestinal, apesar de pouco frequente, deve ser incluída como diagnóstico diferencial de lesões
estenosantes que cursam com abdome agudo obstrutivo, especialmente em pacientes jovens, em idade fértil.
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Introdução
RELATAR UM CASO DE ADENOCARCINOMA DE APENDICE CECAL EM UMA PACIENTE DE 59 ANOS DO SEXO
FEMININO,MANIFESTO COMO APENDICITE AGUDA.
Material e Método
REVISÃO DE PRONTUARIO
Resultados
NEOPLASIAS MALIGNAS PRIMARIAS DO APENDICE CECAL SÃO DOENÇAS RARAS. O ADENOCARCINOMA É
ENCONTRADO EM 0,1% DAS APENDICECTOMIAS , REPRESENTANDO 4-6% DOS TUMORES PRIMARIOS DO
APENDICE.É UMA VARIANTE RARA DO TUMOR DE COLON COM CARACTERISTICAS PROPRIAS AO SEU
LOCAL.EMBORA QUASE SEMPRE SE APRESENTE COM QUADRO CLINICO DE APENDICITE AGUDA ,PODE SE
MANIFESTAR COMO MASSA PELVICA COM SINTOMAS URINARIOS,HIDRONEFROSE,INFILTRAÇÃO DA
BEXIGA,SANGRAMENTO VAGINAL,MELENA E INTUSSUSCEPÇÃO.O DIAGNOSTICO PRE-OPERATORIO DESSAS
NEOPLASIAS MALIGNAS É RARAMENTE REALIZADO DE VIDO AO SEU QUADRO CLINICO INESPECIFICO
FREQUENTEMENTE COMPATIVEL COM APENDICITE AGUDA.QUANTO AO TRATAMENTO COMO O DIAGNOSTICO É
FEITO NO POS-OPERATORIO, CABE AO CIRURGIÃO ATRAVES DO LAUDO DO ANATOMOPATOLOGICO, ANALISAR O
TAMANHO DO TUMOR, IDADE DO PACIENTE E PRESENÇA DE METASTASES, SE O PACIENTE SERA OU NÃO LEVADO
A UMA SEGUNDA INTERVENÇÃO CIRURGICA ,DESSA VEZ MAIS AGRESSIVA SOB A FORMA DE HEMICOLECTOMIA
DIREITA. RELATO DE CASO - PACIENTE DO SEXO FEMININO ,59 ANOS ,DO LAR ,CASADA, NATURAL DE MINAS
GERAIS , COM HISTORIA DE TER SIDO OPERADA A TRÊS MESES PARA APENDICITE AGUDA COM PERITONITE
LOCALIZADA ,EVOLUIU DE FORMA SATISFATORIA NO POS-OPERATORIO POREM O ANATOMOPATOLOGICO
REVELOU ADENOCARCINOMA COM MARGENS CIRURGICAS COMPROMETIDAS. AO EXAME FISICO NÃO
APRESENTAVA ANORMALIDADES ,EXAMES LABORATORIAIS ERAM NORMAIS .TOMOGRAFIA DE ABDOME SEM SINAIS
DE METASTASES E SEM SINAIS DE COMPROMETIMENTO DE OUTROS ORGÃOS POR CONTIGUIDADE.OPTAMOS POR
REALIZAR A HEMICOLECTOMIA DIREITA POR SER O TRATAMENTO MAIS EFICAZ .
Discussão e Conclusões
ESTA DOENÇA É MAIS COMUM NA 5ª E 6ª DECADAS, SEM PREDOMINANCIA QUANTO AO SEXO , SEU TRATAMENTO
É SEMPRE CIRURGICO E DEVERIA SEMPRE SER REALIZADA A HEMICOLECTOMIA DIREITA , MESMO QUE REALIZADA
SECUNDARIAMENTE.HESKETH DEMONSTROU QUE NA PRESENÇA DE INVASÃO TUMORAL A APENDICECTOMIA
SEGUIDA DE HEMICOLECTOMIA DIREITA AUMENTA A SOBREVIDA EM CINCO ANOS PARA 63%, SENDO QUE A
APENDICECTOMIA SIMPLES É DE 21%. A QUIMIOTERAPIA ADJUVANTE PODE SER REALIZADA DE ACORDO COM
CRITERIOS ESTABELECIDOS PARA O CANCER DE COLON.
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Introdução
Relato de caso de adenocarcinoma de colon transverso com tumor estromal em delgado em paciente com 40 anos.
Material e Método
diagnóstico pode ser estendido. Relato do caso: Mulher, 37 anos, branca. Dor abdominal difusa do tipo cólica, e
hematoquezia, associado ao quadro de perda de peso, aproximadamente 8 kg, há 10 meses. Como antecedentes:
duas cesarianas negava comorbidades, uso de medicações ou alergia. Não sabia referir histórico familiar, pois é filha
adotiva. Exame colonoscópico apresentou tumor em cólon transverso com resultado AP de adenocarcinoma
moderadamente diferenciado de cólon.
Resultados
adenocarcinoma moderadamente diferenciado de cólon. Foi submetida da colectomia total
com ileorretoanastomose e ressecção de implante em delgado que veio com resultado AP de Tumor Estromal. A
paciente evoluiu bem, com alta no 5ºPO.
Discussão e Conclusões
Tumor Estromal. A paciente evoluiu bem, com alta no 5ºPO. Discussão: Embora a frequência do câncer colorretal seja
maior na sexta e sétima década de vida, a incidência desta patologia abaixo dos quarenta anos de idade não é
desprezível. Na literatura a frequência varia de 2,1% a 14,6% dos casos. Pacientes jovens tendem a apresentar no
momento do diagnostico doença avançada, isto deve-se ao atraso diagnóstico. Estima-se que a partir dos primeiros
sintomas até o momento do diagnostico é de aproximadamente 7 meses, pois sintomas como sangramento, são
normalmente atribuídos devido a doenças benignas e normalmente não se é prosseguido com investigação
endoscópica. Ressalta-se a necessidade de se investigar outras condições associadas ao desenvolvimento de câncer
nestes pacientes como polipose adenomatosa familiar, Síndrome de Lynch, e doenças inflamatórias intestinais. O
tratamento de escolha é colectomia do seguimento acometido associado a linfadenectomia em bloco, se for observado
no intra operatório presença de outros linfonodos suspeitos porém de outro seguimento deve-se estender a ressecção
para retirada destes.
Palavras chaves
tumor estromal de delgado, gist, adenocarcinoma de colon

52

ID: 2374
Título: ANALISE DA INCIDENCIA DE ADENOMAS EM PACIENTES ASSINTOMATICOS, COM E SEM HISTÓRIA
FAMILIAR DE CANCER COLORRETAL
Forma de Apresentação: POSTER
Área: COLOPROCTOLOGIA
Instituição: hospital do servidor publico municipal - Sao Paulo - Brasil
Autores
carmen ruth manzione; briuna guerini; maristela gomes de almeida; antonio carlos baraviera; humberto baeta; thiago
alves; vinicio falleiro
Introdução
O objetivo desse estudo foi identificar a incidência de adenomas em pacientes assintomáticos com médio e risco
aumentado para CCR e, com isso, corroborar a importância do rastreio para CCR nestes pacientes.
Material e Método
Estudo retrospectivo, sendo analisados laudos de 242 colonoscopias realizadas em pacientes assintomáticos, acima de
50 anos, com e sem historia familiar, entre Janeiro 2010 e Junho 2012.
Os pacientes foram separados em 2 grupos, sendo o Grupo 1 com historia familiar de CCR e o Grupo 2, sem historia
familiar.
Resultados
No Grupo 1, foram analisadas 113 colonoscopias, observando-se 22 (19,46%) lesões polipoides, sendo 13 (11,5%)
correspondendo a adenoma. No Grupo 2 foram analisadas 129 colonoscopias, encontrando-se 13 (10,07%) lesões
polipoides, sendo o adenoma correspondente a 12 (9,3%). A análise estatística não mostrou diferença significante (p
= 0,059). Quando avaliamos a presença de adenomas, também não houve diferença significante (p = 0,881). Não foi
encontrada lesão maligna nos grupos estudados.
Discussão e Conclusões
A avaliação dos nossos Resultados revelou a importância do rastreamento através da colonoscopia para identificar e
remover as lesões pré-neoplásicas para o CCR, nos dois grupos avaliados.
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Título: Avaliação do conteúdo tecidual de mucinas neutras e ácidas na mucosa cólica exclusa de trânsito intestinal
submetida a intervenção com extrato oleoso de curcuma longa (curcumina)
Forma de Apresentação: FÓRUM DE PESQUISA
Área: COLOPROCTOLOGIA
Instituição: Universidade São Francisco - Sao Paulo - Brasil
Autores
Sara Julian Pelaquim; Celene Benediti Bragion; Ana Beatriz Affonseca Sampaio; Luana Boschetti Almeida; Murilo
Rocha Rodrigues; Daniela Tiemi Sato; José Aires Pereira; Carlos Augusto Real Martinez
Introdução
Avaliar os efeitos da aplicação de enemas contendo extrato oleoso de curcumina no conteúdo de mucinas neutras e
ácidas nas glândulas cólicas desprovidas de trânsito intestinal.
Material e Método
Vinte e seis ratos foram submetidos à derivação do trânsito no cólon esquerdo por colostomia proximal e fístula
mucosa distal. Foram divididos em 2 grupos experimentais de 13 animais, segundo o sacrifício após 2 ou 4 semanas
após a cirurgia. Cada grupo foi dividido em 3 subgrupos experimentais segundo a intervenção diária com enemas
contendo SF 0,9% ou extrato oleoso de curcumina nas concentrações de 50mg/kg/dia ou 200 mg/kg/dia. O
diagnóstico de colite foi estabelecido por estudo histopatológico e as mucinas neutras e ácidas pelas colorações do
PAS e Alcian-blue, respectivamente. O conteúdo tecidual de ambos os subtipos de mucinas foi quantificado por
morfometria computadorizada. Utilizou-se o teste t de Student na comparação dos Resultados entre os grupos e o
teste ANOVA com pós-teste de Tukey para análise de variância segundo o tempo de irrigação, estabelecendo-se nível
de significância de 5% (p<0,05).
Resultados
O conteúdo de mucinas neutras e ácidas nos animais submetidos à intervenção com SF após 2 e 4 semanas de
irrigação foi de 6,67±0,4, 15,91±0,86 e 5,54±0,61, 15,53±1,01 respectivamente. O conteúdo tecidual de mucinas
neutras e ácidas nos animais irrigados com extrato oleoso de curcumina na concentração de 50mg/kg/dia, após 2 e 4
semanas de irrigação foi de 31,04±0,90, 23,00±0,96 e 32,65±0,84, 28,52±1,94, respectivamente. O conteúdo
tecidual de mucinas neutras e ácidas nos animais irrigados com extrato oleoso de curcumina na concentração de
200mg/kg/dia, após 2 e 4 semanas de irrigação foi de 30,76±1,90, 28,38±1,49 e 33,23±1,04, 27,81±1,02,
respectivamente. O conteúdo de mucinas neutras e ácidas foi sempre maior nos animais submetidos a intervenção
com curcumina independente do tempo de intervenção adotado (p=0,0001).
Discussão e Conclusões
A aplicação diária de extrato oleoso de curcumina aumenta o conteúdo tecidual de mucinas neutras e ácidas nos
segmentos cólicos sem trânsito fecal. Esses achados sugerem que o a curcumina apresenta benefícios na manutenção
da barreira de mucinas que recobre o epitélio cólico podendo ser considerada como uma possível estratégia
terapêutica na colite de exclusão.
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ID: 2308
Título: Avaliação dos efeitos antioxidantes do sucralfato na mucosa cólica exclusa de trânsito intestinal. Estudo
experimental em ratos.
Forma de Apresentação: FÓRUM DE PESQUISA
Área: COLOPROCTOLOGIA
Instituição: UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO - Sao Paulo - Brasil
Autores
GIOVANNA RICCITELLI COUTO; Camila Morais Gonçalves da Silva; José Aires Pereira; Carlos Augusto Real Martinez
Introdução
A colite de exclusão (CE) é uma inflamação que surge no cólon sem trânsito fecal. Está relacionada à deficiência no
fornecimento de ácidos graxos de cadeia curta às células da mucosa intestinal. A maior produção de radicais livres de
oxigênio, devido modificações do metabolismo energético celular, parece ser o mecanismo responsável pela
inflamação mucosa exclusa. O sucralfato (SCF) possui efeitos antioxidantes e vem se demonstrando eficaz para o
tratamento de diferentes formas de colite. Objetivo: O objetivo do presente estudo foi avaliar, experimentalmente, os
efeitos antioxidantes do sucralfato em modelo de colite de exclusão.
Material e Método
Método: 36 foram submetidos à derivação do trânsito por colostomia proximal e fístula mucosa distal. Os animais
foram divididos em 2 grupos segundo receberem enemas diários com solução fisiológica 0,9% ou SCF 2,0 g/kg/dia.
Cada grupo experimental foi dividido em 2 subgrupos, segundo a eutanásia ser realizada após 2 ou 4 semanas. A
intensidade inflamatória foi avaliada por escala validada. Os níveis de estresse oxidativo tecidual foram avaliados pela
dosagem do conteúdo de malondialdeído (MDA) no cólon submetido à intervenção com SF 0,9% ou SCF. O valor final
para o conteúdo tecidual de MDA foi sempre feito em triplicata e o valor final adotado para cada animal foi a média de
3 dosagens. Para análise dos Resultados utilizou-se os testes t de Student e ANOVA, adotando-se nível de significância
de 5% (p<0,05).
Resultados
Resultados: Verificou-se que o conteúdo de MDA no cólon excluso dos animais submetidos a intervenção com SF
0,9% após 2 e 4 semanas foram de 0,04535±0.004942 g/g e 0.061182±0.009146g/g de tecido, respectivamente,
enquanto nos animais irrigados com SCF de 0.01023±0.001896 g/g e 0.020516±0.009446g/g, respectivamente. Ao
comparar-se os níveis teciduais de MDA no cólon desprovido de trânsito fecal dos animais submetidos a intervenção
com SF 0,9% e SCF por 2 semanas, verificou-se que o conteúdo tecidual de MDA foi significativamente menor no
cólon submetido a intervenção com SCF (p<0,0001). Da mesma forma, ao comparar-se os níveis teciduais de MDA no
cólon desprovido de trânsito fecal dos animais submetidos a intervenção com SF 0,9% e SCF por 4 semanas,
verificou-se que o conteúdo tecidual de MDA foi significativamente menor no cólon submetido a intervenção com SCF
(p<0,001).
Discussão e Conclusões
Conclusão: A aplicação de enemas com SCF diminui os níveis de estresse oxidativo no cólon excluso de trânsito fecal.
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ID: 2105
Título: AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE PEROXIDAÇÃO LIPÍDICA DE MEMBRANAS EM SEGMENTOS CÓLICOS
DESPROVIDOS DE TRÂNSITO INTESTINAL IRRIGADOS COM SUCRALFATO.
Forma de Apresentação: FÓRUM DE PESQUISA
Área: COLOPROCTOLOGIA
Instituição: Universidade São francisco - Sao Paulo - Brasil
Autores
Ana Beatriz Affonseca Sampaio; Murilo Rocha Rodrigues; Daniela Tiemi Sato; Sara Julian Pelaquim; Mayara Flming
Francisco; Christian Bornia Mattavelli; José Aires Pereira; Carlos Augusto Real Martinez
Introdução
Avaliar o conteúdo tecidual de MDA em segmentos cólicos exclusos de trânsito fecal submetidos a intervenção com
SCF.
Material e Método
Trinta ratos foram randomizados em três grupos, que passaram pelo mesmo procedimento cirúrgico sendo feita uma
colostomia proximal(cólon com trânsito) e uma fistula mucosa distal(cólon sem transito).Todos foram irrigados
diariamente sendo o grupo A com SF 0,9%, grupo B SCF1g/kg/dia e grupo C SCF2 g/kg/dia. Metade de cada um
destes três grupos foi submetido ao sacrifício com 2 semanas após a cirurgia e a outra metade com 4 semanas.
Resultados
Foi feita a mensuração dos níveis teciduais de MDA nos animais submetidos à irrigação com SF 0,9% e SCF por duas
e quatro semanas. Ao comparar-se os níveis teciduais de MDA no cólon desprovido de trânsito fecal dos animais
submetidos a intervenção com SF 0,9% e SCF por duas semanas, verificou-se que o conteúdo tecidual de MDA foi
significativamente menor no cólon submetido a intervenção com SCF (p<0,0001). Da mesma forma, ao comparar-se
os níveis teciduais de MDA no cólon desprovido de trânsito fecal dos animais submetidos a intervenção com SF 0,9%
e SCF por quatro semanas, verificou-se que o conteúdo tecidual de MDA foi significativamente menor no cólon
submetido a intervenção com SCF (p<0,001).
Discussão e Conclusões
A aplicação de enemas com sucralfato na colite de exclusão diminui o conteúdo tecidual de MDA quando comparado
ao controle, revelando um efeito protetor nos níveis de peroxidação lipídica de membranas, sugerindo um efeito
protetor no nível de atividade inflamatória tecidual.
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Título: Avaliação tecidual das junções oclusivas de cólon excluso de trânsito intestinal após a aplicação preventiva de
enemas com sucralfato em modelo experimental de colite de exclusão
Forma de Apresentação: FÓRUM DE PESQUISA
Área: COLOPROCTOLOGIA
Instituição: Universidade São Francisco - Sao Paulo - Brasil
Autores
Daniela Tiemi Sato; Murilo Rocha Rodrigues; Celene Benediti Bragion; Mayara Fleming Francisco; Mayara Vieira
Murad; Paula de Freitas Ribeiro; José Aires Pereira; Carlos Augusto Real Martinez

Introdução
Avaliar os efeitos da aplicação preventiva de enemas com sucralfato no conteúdo tecidual de claudina e ocludina em
segmentos cólicos desprovidos de trânsito intestinal.
Material e Método
Trinta ratos Wistar machos, foram submetidos a derivação intestinal por meio de colostomia terminal no cólon
descendente e exclusão do segmento cólico distal. Os animais foram divididos em três grupos experimentais
equitativos segundo receberem aplicação de enemas diários contendo solução fisiológica (SF) (subgrupo controle, SCF
na concentração de 1g/kg/dia (SCF-1) ou sucralfato 2g/kg/dia (SCF-2). Cada grupo experimental por sua vez foi
dividido em dois subgrupos grupos, segundo o sacrifício ter sido realizado duas ou quatro semanas após a derivação
intestinal. O diagnóstico de colite foi feito pelo estudo histopatológico com a técnica da hematoxilina-eosina. A
expressão tecidual da proteína claudina foi detectada por imunoistoquímica e o conteúdo tecidual mensurado por
morfometria computadorizada. Os Resultados foram comparados entre os grupos pelo teste t de Student, a variação
do conteúdo tecidual de claudina e ocludina segundo o tempo de irrigação foi avaliada pelo teste ANOVA,
estabelecendo-se nível de significância de 5% (p<0,05) para ambos os testes
Resultados
Houve aumento do conteúdo tecidual de claudina nos animais irrigados com sucralfato em duas e quatro semanas
quando comparados com os animais do grupo controle. Houve variação do conteúdo de claudina com dose
dependente da concentração utilizada, com o tempo de irrigação. Houve aumento do conteúdo tecidual de ocludina
nos animais irrigados com sucralfato em duas e quatro semanas quando comparados com os animais do grupo
controle. Houve variação do conteúdo de ocludina com dose dependente da concentração utilizada, sendo significante
com o tempo de irrigação de 2 semanas, não havendo significância em 4 semanas de aplicação dos enemas
preventivos.
Discussão e Conclusões
A aplicação de enemas com SCF preserva o conteúdo de claudina e ocludina em segmentos cólicos desprovidos de
trânsito intestinal, sugerindo que a substância possa prevenir a quebra das junções oclusivas intercelulares em modelo
de colite de exclusão
Palavras chaves
colite de exclusão, estudo experimental, sucralfato.

57

ID: 2179
Título: Câncer colorretal assintomático em paciente jovem – Relato de caso
Forma de Apresentação: POSTER
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Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - Sao Paulo - Brasil
Autores
Marlon Moda; Marcelo Cristalli Pacheco da Costa; Adré Poci Liberato; Thiago Cerizza Pinheiro; Daniel Ilias; Bianca
Ribeiro Rodrigues; Marcelo Augusto Costa Varca; José Mauro Silva Rodrigues
Introdução
Relatar o caso de um paciente com 15 anos de idade, portador de neoplasia em flexura esplênica do cólon.
Material e Método
As informações foram obtidas por meio de anamnese, exame físico e descrição cirúrgica, registro dos métodos de
imagem aos quais a paciente foi submetido e revisão da literatura.
Resultados
Paciente masculino, 15 anos, admitido em serviço de média complexidade por apresentar dor e distensão abdominal
há cinco dias acompanhada de vômitos de estase e parada de eliminação de gases e fezes. Na ocasião negava febre,
perda de peso, alteração prévia de hábito intestinal ou demais comorbidades. Foi submetido à laparotomia diagnóstica
evidenciando massa em região de ângulo esplênico do cólon, que não foi ressecada e o paciente foi encaminhado ao
nosso serviço. Realizada nova laparotomia, que confirmou a lesão estenosante em curvatura esplênica, de cerca de 4
cm, tendo sido realizada a hemicolectomia esquerda. Apresentou boa evolução pós-operatória e foi encaminhado a
oncologia com resultado de anátomo-patológico evidenciando adenocarcinoma moderadamente diferenciado
estadiamento pT3N0.
Discussão e Conclusões
Apesar de a pouca idade sugerir ausência de neoplasia maligna, um elevado índice de suspeita, com análise cuidadosa
da história familiar, aliada aos avanços da genética, podem influenciar positivamente no rastreio e diagnóstico mais
precoces destes pacientes.
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Forma de Apresentação: POSTER
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Autores
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Introdução:
Mucocele de apêndice cecal foi descrito inicialmente por Rokitansky em 1842 e formalmente denominado por Feren
em 1876. Definido como aumento do apêndice cecal pela produção e acúmulo intraluminar de muco, devido a
alterações da camada mucosa e muscular. Em 1940 Woodruff e McDonald determinaram a classificação das
mucoceles em benignas e malignas.
Objetivo: Relatar um caso de cistoadenoma mucinoso de apêndice cecal em uma paciente do sexo feminino de 42
anos de idade.
MÉTODO
revisão de prontuário. Relato de caso A.M.B.M.A.,42 anos,feminino,solteira,branca,do lar , natural de Timóteo –MG
relatou quadro de dor abdominal de inicio insidioso em fossa ilíaca direita com piora nas ultimas 24 horas, associada
a náuseas , negou vômitos diarreias.Ao exame clinico paciente corada, estável hemodinamicamente, abdome
flácido,doloroso a palpação profunda em FID, sem sinais de irritação peritoneal. Exames laboratoriais normais, USG
com sinais sugestivos de apendicite aguda, diâmetro do apêndice cecal de 1,3 cm. Foi indicado apendicectomia, não
havia ascite, nem linfadenomegalias. Paciente evoluiu bem com alta em 48 horas. Discussão. É uma entidade rara e
geralmente tem seu diagnostico feito no intra-operatorio, correspondendo a 0,25% das apendicectomias. São
classificadas em quatro grupos histológicos distintos, sendo o cistoadenoma mucinoso o mais comum,é considerada
uma neoplasia benigna caracterizada por hiperplasia focal ou difusa da mucosa, rara encontrada entre 0,07 e 0,3%
das apendicectomias. É mais comum em mulheres numa relação 4:1 e a incidência maior esta relatada entre a quinta
e sexta década de vida. Pode ser diagnosticado de forma acidental durante exames de imagem ou quando se
tornam sintomáticos causam geralmente dor em quadrante inferior direito do abdome ou massa palpável na mesma
região, raramente evoluem para abdome agudo. O diagnostico diferencial e feito com apendicite aguda, neoplasias
malignas e doenças inflamatórias.
Conclusão
O cistoadenoma mucinoso é uma neoplasia com padrão histológico tubo-glandular ou papilar, que apresenta epitélio
adenomatoso, remanescentes do colón ou de pólipos, caracterizados pela importante produção de muco. Representa
o tipo mais comum de mucoceles cerca de 50%.Geralmente o diagnostico pré-operatório de mucocele de apêndice é
raro . Os achados ultrassonagraficos e tomográficos são inespecíficos. Apendicectomia é o tratamento de escolha, a
hemicolectomia é reservado quando há suspeita de cistoadenocarcinoma. Os Resultados da apendicectomia para os
pacientes com neoplasia benigna são muito bons com sobrevida de 91% em 10 anos.
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Introdução
Avaliar a necessidade de coletar duas amostras de citologia anal para investigação das alterações pelo papilomavírus
humano (HPV) no canal anal.
Material e Método
Realizamos estudo observacional, retrospectivo e comparativo dos Resultados da citologia das amostras colhidas do
canal anal de 889 pacientes maiores de 18 anos, de qualquer gênero, em rastreio ou seguimento de lesões pelo HPV,
no período de maio de 2010 a julho de 2014. Coletamos duas amostras de material do canal anal, utilizando duas
escovas (cytobrush). Pacientes com dados incompletos foram excluídos do estudo. Todos os laudos foram reavaliados
e emitidos pelo mesmo patologista. Comparamos os Resultados da primeira amostra com a soma da 1ª e 2ª amostras
de cada paciente, sendo aplicado o teste Qui-quadrado para a avaliação estatística. Consideramos p<0,05 para
rejeição da hipótese de nulidade.
Resultados
Em 626 pacientes (70,41%) o resultado da 1ª e 2ª amostra foram iguais e em 263 outros (29,59%) as amostras
foram divergentes quanto ao padrão citológico encontrado. Nestas últimas, observamos maior gravidade do padrão
celular em 120 doentes (45,63%) . Houve diferença estatística ( p= 0,0001) quando comparamos os Resultados da
primeira coleta com a soma das duas amostras.
Discussão e Conclusões
A análise dos nossos Resultados permitiu concluir pela necessidade da coleta da segunda amostra para avaliação da
existência de infecção pelo HPV no canal anal para melhor aferir a gravidade da doença.
Palavras chaves
Citologia Anal, HPV

60

ID: 2137
Título: Colite isquêmica em ceco
Forma de Apresentação: POSTER
Área: COLOPROCTOLOGIA
Instituição: Hospital Alvorada Moema - Sao Paulo - Brasil
Autores
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Introdução
Relatar um caso de colite isquêmica de ceco em paciente arteriopata, que manifestou - se com dor abdominal e
hematoquezia.
Métodos:
Mulher, 60 anos, hipertensa e arteriopata, interna na Unidade de Terapia Intensiva com o quadro de pneumonia
grave. Durante a sua evolução apresentou dor abdominal e solicitado angiotomografial. Esta evidenciou espessamento
de ceco, sem sinais de coleções liquidas ou perfuração, sugestiva de colite isquêmica. Optado por tratamento clinico e
acompanhamento rigoroso.
Resultado:
Paciente com boa evolução até o 5º dia, quando apresentou hematoquezia. Mantinha-se estável hemodinamicamente,
então indicado Endoscopia Digestiva Alta (normal), colonoscopia (lesões ulcerativas em ceco, sugestivas de isquemia,
sem sangramento ativo e saída de sangue do íleo termina). Solicitado arteriografia sem evidência de sangramento
ativo, e com circulação deficitária das artérias cólica direita e ileocecocólica.
Diante o estado estável da paciente manteve-se tratamento clinico, porém 48hs após evoluiu com nova
hematoquezia, necessitando de 4 bolsas de transfusão sanguínea e indicado procedimento cirúrgico. Na cirurgia,
abertura do íleo terminar, seguida de enteroscopia que não encontrou lesão em delgado, apenas lesão em ceco.
Optado por colectomia direita com anastomose ileotransversa. Paciente evoluiu sem sangramento, melhora da dor
abdominal, complicação pulmonar e trombose venosa profunda de membro. Alta hospitalar após 12 dias da cirurgia.
Discussão:
A colite isquemia em ceco é relacionada a várias causas e de difícil diagnóstico. Esta paciente apresentava diversos
fatores para desenvolver a isquemia.
A sintomatologia normalmente é pouco especifica, havendo dor abdominal de inicio agudo, em quadrante inferior
direito, passando por despercebida ou confundida com outras doenças. A maioria desenvolve hematoquezia após
24hs, porem não requer transfusão sanguínea e não desenvolve instabilidade hemodinâmica. Nos casos mais graves,
como o relatado, o tratamento clinico não foi resolutivo necessitando de intervenção cirúrgica.
O prognóstico da colite isquêmica do cólon direito em comparação com o esquerdo é pior, com mortalidade de 10 a
65%.
Conclusão:
A colite isquêmica em ceco é um diagnóstico sempre a considerar nos quadros de dor abdominal em quadrante
inferior direito e hematoquezia, exigindo uma alta suspeita clinica e diagnóstico precoce. Desta forma é realizada uma
conduta adequada, permitindo uma boa evolução como neste relato.
Palavras chaves
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Jorge Roberto Marcante Carlotto; Leonardo Wanderley Soutinho; Daniel Moraes Domingos; Matheus Lemes
Rodrigues; Carlos Augusto M. Menegozzo; Ricardo T. Akiba; Sarhan Sydney Saad
Introdução
Nós descrevemos um caso de colostomia em alça através da videolaparoscopia devido uma escara sacral infectada
com lesão esfincteriana anal.
Material e Método
Paciente masculino, 33 anos, obeso, paraplégico, com escara sacral infectada e comprometimento do esfíncter anal
interno e externo. Foi optado pela confecção de colostomia por laparoscopia. O acesso a cavidade abdominal foi
realizado através de 3 portais. Identificação do cólon sigmóide e liberação do mesmo da goteira parietocólica
esquerda. Incisão circular na pele sobre o acesso em quadrante inferior esquerdo e exteriorização do cólon sigmóide.
Revisão do trajeto do cólon sigmóide, o mesmo sem torção ou tensão. Confeccionada colostomia em alça.
Resultados
Paciente com colostomia funcionante no 1° PO. Recebeu alta após sem intercorrências. Paciente mantêm seguimento
ambulatorial sem complicações do estoma.
Discussão e Conclusões
Concluímos que a realização da colostomia por laparoscopia é rápida, simples e segura e pode ser uma opção em
pacientes obesos.
Palavras chaves
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Título: CONTEÚDO TECIDUAL DA PROTEÍNA β-CATENINA NA MUCOSA CÓLICA DESPROVIDA DE TRÂNSITO
INTESTINAL SUBMETIDA A APLICAÇÃO DE ENEMAS CONTENDO EXTRATO OLEOSO DE CURCUMA LONGA
(CURCUMINA).
Forma de Apresentação: FÓRUM DE PESQUISA
Área: COLOPROCTOLOGIA
Instituição: UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO - Sao Paulo - Brasil
Autores
Mayara Fleming Francisco; Daniela Tiemi Sato; Murilo Rocha Rodrigues; Ana Beatriz Affonseca Sampaio; Celene
Benediti Bragion; Luana Boschetti Almeida; Carlos Augusto Real Martinez; José Aires Pereira
Introdução
Avaliar os efeitos da aplicação de enemas com extrato oleoso de curcumina no conteúdo tecidual de β-catenina nas
glândulas da mucosa cólica desprovida de trânsito fecal.
Material e Método
Vinte e seis ratos foram submetidos à derivação do trânsito no cólon esquerdo por colostomia proximal e fístula
mucosa distal. Foram divididos em 2 grupos experimentais com 13 animais, segundo a eutanásia ser realizada após 2
ou 4 semanas da cirurgia. Cada grupo foi dividido em 3 grupos segundo a aplicação de enemas diários com SF 0,9%
ou curcumina em duas concentrações (50mg/kg/dia ou 200mg/kg/dia). O diagnóstico de colite foi firmado por estudo
histopatológico, enquanto a expressão tecidual de β-catenina por imunoistoquímica com anticorpo monoclonal anti-βcatenina. O conteúdo de β-catenina foi mensurado por morfometria computadorizada. Para comparação dos
Resultados adotou-se o teste t de Student e o teste ANOVA com pós-teste de Tukey para análise de variância
segundo o tempo de irrigação, estabelecendo-se nível de significância de 5% (p<0,05).
Resultados
O conteúdo de β-catenina após 2 e 4 semanas da intervenção com SF foi de 2,89±1,36 e 3,51±0,22,
respectivamente. Nos animais irrigados com curcumina na concentração de 50mg/kg/dia, por 2 e 4 semanas o
conteúdo foi de 21,19±1,03 e 23,24±0,77, enquanto naqueles irrigados com concentração de 200mg/kg/dia o
conteúdo foi de 20,99±0,84 e 24,25±0,85 respectivamente. Os Resultados mostraram que o conteúdo de β-catenina
foi sempre maior nos animais submetidos a intervenção com curcumina, independentemente do tempo de intervenção
(p<0,0001). Após 4 semanas o conteúdo tecidual de β-catenina é maior quando se utilizou maior concentração do
extrato (p<0,05).
Discussão e Conclusões
O conteúdo tecidual de β-catenina nos segmentos cólicos sem trânsito intestinal é maior após a intervenção com
extrato oleoso de Curcuma longa sugerindo que a substância apresente potencial ação terapêutica na colite de
exclusão.
Palavras chaves
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Título: CONTEÚDO TECIDUAL DA PROTEÍNAE-CADERINA NA MUCOSA CÓLICA EXCLUSA DE TRÂNSITO INTESTINAL
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Introdução
Avaliar os efeitos da aplicação de enemas contendo extrato oleoso de Curcuma longa no conteúdo de E-caderina no
cólon sem trânsito fecal.
Material e Método
26 ratos foram submetidos à derivação do trânsito colônico esquerdo por colostomia proximal e fístula mucosa distal.
Foram divididos em 2 grupos experimentais de 13 animais, segundo o sacrifício 2 ou 4 semanas após a cirurgia. Cada
grupo foi dividido em 2 grupos segundo a intervenção com enemas contendo SF 0,9% ou extrato oleoso de
curcumina. Os animais submetidos a intervenção com curcumina foram por sua vez subdivididos em 2 subgrupos
segundo a concentração da substância utilizada nos enemas, 50mg/kg/dia ou 200mg/kg/dia. A colite foi definida por
análise histológica e a expressão tecidual de E-caderina por imunoistoquímica, sendo sua quantificação feita por
morfometria computadorizada. Para comparar o conteúdo de E-caderina entre os 2 grupos em ambas as
concentrações, adotou-se o teste t de Student e o teste ANOVA com pós-teste de Tukey para análise de variância
segundo o tempo de irrigação, estabelecendo-se nível de significância de 5% (p<0,05).
Resultados
O conteúdo de E-caderina nos animais submetidos à intervenção com SF após 2 e 4 semanas de irrigação foi de
2,89±1,36 e 3,51±0,22, respectivamente, já nos animais irrigados com extrato oleoso de curcumina, após 2 e 4
semanas de irrigação, nas concentrações de 50mg/kg/dia e 200mg/kg/dia foi de 21,19±1,03, 23,24±0,77 e
20,99±0,84, 24,25±0,55, respectivamente. O conteúdo tecidual de E-caderina foi sempre maior nos submetidos a
intervenção com curcumina independente do tempo de intervenção (p=0,0001). Sendo que o mesmo aumentava com
o tempo de intervenção principalmente com concentrações mais elevadas da substância (p=0,04).
Discussão e Conclusões
A aplicação diária de enemas com extrato oleoso de curcumina aumenta o conteúdo tecidual de E-caderina nos
segmentos cólicos sem trânsito fecal relacionado ao tempo de intervenção e a concentração utilizada, sugerindo que a
mesma possua efeitos protetores das junções aderentes intercelulares do epitélio cólico, tornando-se uma estratégia
interessante para o tratamento da CE.
Palavras chaves
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Título: Conteúdo tecidual de mucinas neutras e ácidas na mucosa cólica exclusa de trânsito intestinal submetida a
intervenção com extrato aquoso de Ilex paraguariensis.
Forma de Apresentação: FÓRUM DE PESQUISA
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Autores
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Introdução
Avaliar os efeitos da aplicação de enemas de Ilex paraguariensis (IP) no conteúdo de mucinas neutras e ácidas no
cólon sem trânsito fecal.
Material e Método
Vinte e seis ratos foram submetidos à derivação do trânsito no cólon esquerdo por colostomia proximal e fístula
mucosa distal. Foram divididos em 2 grupos experimentais de 13 animais, segundo o sacrifício após 2 ou 4 semanas
após a cirurgia. Cada grupo foi dividido em 2 subgrupos segundo a intervenção com enemas contendo SF 0,9% ou
extrato aquoso de IP (0,2g/100ml/dia). A colite foi estabelecida por análise histológica e as mucinas neutras e ácidas
pelas colorações do PAS e Azul de Alcian, respectivamente. O conteúdo tecidual das mucinas foi quantificado por
morfometria computadorizada. Para comparar o conteúdo de mucinas ácidas e neutras entre os 2 grupos adotou-se o
teste t de Student, e o teste ANOVA com pós-teste de Tukey para análise de variância segundo o tempo de irrigação,
estabelecendo-se nível de significância de 5% (p<0,05).
Resultados
O conteúdo de mucinas neutras e ácidas nos animais submetidos à intervenção com SF após 2 e 4 semanas de
irrigação foi de 6,67±1,6, 15,91±0,86 e 5,54±1,60, 15,53±1,01 respectivamente. O conteúdo tecidual de mucinas
neutras e ácidas nos animais irrigados com extrato aquoso de IP, após 2 e 4 semanas de irrigação foi de 18,70±3,74,
24,60±0,80 e 19,99±1,14, 29,68±0,95, respectivamente. O conteúdo de mucinas neutras e ácidas foi sempre maior
nos submetidos a intervenção com extrato aquoso de IP independente do tempo de intervenção (p=0,0001). Não
houve redução no conteúdo tecidual de mucinas neutras relacionada ao tempo de irrigação nos animais irrigados com
extrato aquoso de IP. Apesar da redução no conteúdo de mucinas ácidas com o tempo ela foi menor nos animais
submetidos a intervenção com IP quando comparado ao SF (p<0,05 e p<0,01, respectivamente).
Discussão e Conclusões
A aplicação diária de extrato aquoso de IP aumenta o conteúdo tecidual de mucinas neutras e ácidas nos segmentos
cólicos sem trânsito fecal. Nos animais tratados com extrato aquoso de IP o conteúdo de mucinas neutras se mantém
com o tempo de irrigação, enquanto o conteúdo de mucinas ácidas sofre redução, porém menor do que a encontrada
nos animais do grupo controle. Esses achados sugerem que o extrato aquoso de IP apresenta benefícios na
manutenção da barreira de muco que recobre o epitélio cólico.
Palavras chaves
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Autores
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Introdução
A Polipose adenomatosa familiar (PAF) é um síndrome causada por mutação no gene APC, responsável por 1% de
todos os casos de câncer colorretal. O diagnóstico de PAF é feito pela colonoscopia cujo o achado é a presença de
inúmeros pólipos adenomatosos.Como virtualmente todos os pacientes com PAF desenvolverão carcinoma em torno
dos 40 anos, a cirurgia profilática deve ser indicada. As duas opções cirúrgicas, colectomia total com
ileorretoanastomose (IRA) ou proctocolectomia total com bolsa ileal são as principais escolhas.
OBJETIVO
Relatar um caso de PAF diagnosticado após ferimento por arma de fogo (FAF).
MATERIAL E METODO:
Homem branco, 40 anos, natural de Braganca Paulista, vítima de FAF em transição tóraco-abdominal esquerda, com
orifício de entrada em 6º arco costal, sem orifício de saída. Ao exame: estável hemodinamicamente, ausculta abolida
em hemitorax esquerdo e dor abdominal difusa à palpação, com sinais de peritonite. Submetido a drenagem torácica
devido a hemopneumotórax e na laparotomia exploradora identificado peritonite fecal e lesão de 2cm em transverso.
Optado por transversostomia em alça no local da perfuração da lesão.
RESULTADO
Com o objetivo de reconstruir o trânsito intestinal, foi solicitado colonoscopia pré-operatória cujo achado foi de
inúmeros pólipos adenomatosos por todo cólon. Pesquisado tumores extra-colônicos e manifestações benignas que
foram negativos. Solicitado investigação de familiares com identificação de polipose em 3 irmãos. Devido ao pouco
acometimento de pólipos no reto e no cólon distal, optou-se pela colectomia total com ileorretoanastomose.
CONCLUSÕES
A colonoscopia nesse caso permitiu o diagnóstico de PAF nessa família, com a identificação do caso" índice". Há três
diferentes formas de apresentação da PAF: profusa, esparsa e atenuada. Essas variações fenoptípicas ocorrem devido
à localização e do tipo de mutação ocorrida no gene APC. Na forma atenuada, como no nosso caso, a mutação ocorre
nos éxons 4,5, 9 e 15. Mutações no éxon 9 caracteriza-se por um fenóptico menos grave, acometendo
preferencialmente o cólon proximal, com manifestações por volta dos 40 anos, sem acometimento do reto e lesões
gastroduodenais.
Palavras chaves
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Introdução
Relato de caso de diverticulite de ceco
Material e Método
Paciente sexo masculino, branco, 91 anos deu entrada no Pronto Atendimento com quadro de dor abdominal em
fossa ilíaca direita FID há 2 meses, associado a diarreia, inapetência, e perda ponderal de 8% do peso, nega febre. Ao
exame estável hemodinamicamente, abdome flácido com plastrão palpável em FID dolorosa a palpação, DB negativo.
Leucograma 13400 mm sem desvio. Na tomografia computadorizada evidenciou-se plastrão inflamatório pericecal com
densificação da gordura mesenterial estendendo-se até a válvula ileocecal. A colonoscopia evidenciou doença
diverticular pancolônica e processo inflamatório crônico diverticular em ceco.
Resultados
Realizado tratamento clínico com antibioticoterapia, dieta e analgesia. Paciente evoluiu bem, recebendo alta hospitalar
no 7º dia com melhora do quadro clinico inicial e segue em acompanhamento ambulatorial.
Discussão e Conclusões
Diverticulite aguda no cólon direito é uma patologia rara no ocidente que em muitos casos é confundida com quadro
de apendicite aguda. Com o uso de exames de imagens como a tomografia computadorizada houve um aumento do
número de diagnósticos de diverticulite. O tratamento clínico nos casos não complicados de acordo com a literatura é
seguro e eficaz, porém em casos mais graves o pacientes deve ser submetido ao tratamento cirúrgico.
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Introdução
Objetivo: Relato de caso de diverticulite de ceco com diverticulostomia e prolapso de colostomia.
Material e Método
Relato de caso: BAG, mulher, 63 anos, procedente de Atibaia, apresentou abdome agudo inflamatório devido a
diverticulite de ceco. Foi submetida a diverticulostomia, e veio encaminhada ao Hospital Universitário São Francisco
para reconstrução do trânsito intestinal. Ao exame: apresentava prolapso da diverticulostomia com hérnia
paracolostômica e pólipo séssil em cólon ascendente parido.
Resultados
A paciente foi submetida a colectomia direita com ileotransversoanastomose e correção da hérnia, e, evoluiu bem com
alta no 7ºPO.
Discussão e Conclusões
Conclusão: Diverticulite aguda no cólon direito é uma patologia rara no ocidente que em muitos casos é confundida
com quadro de apendicite aguda. Com o uso de exames de imagens como a tomografia computadorizada houve um
aumento do número de diagnósticos de diverticulite. O tratamento clínico nos casos não complicados de acordo com a
literatura é seguroicaz, porém em casos mais graves o pacientes deve ser submetido ao tratamento cirúrgico.
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Introdução
Apresentar método alternativo para drenagem de coleções intra-abdominal inacessíveis por via percutânea.
Material e Método
Paciente 23 anos, submetido à apendicectomia videolaparoscopica (vlp) por apendicite fase 4 e coleção purulenta
localizada de 200ml (cultura negativa) sem drenagem da cavidade abdominal. Recebeu antibioticoterapia endovenosa
(ceftriaxona e metronidazol) por 72 horas com alta no terceiro pós-operatório (PO) e orientações em manter esquema
antibiótico terapêutico por via oral mais 7 dias – ciprofloxacino e metronidazol. Retorna no 8PO com dor em andar
inferior e distensão abdominal, hiporexia e um pico febril isolado de 38,1C. Solicitado exames complementares que
evidenciaram leucocitose 10500 com 6% bastões e 69% segmentados e PCR 7.76; TC de abdome e pelve
apresentando coleção em topografia supra vesical, medindo cerca de 5x4.8x12.7cm (volume estimado 158,5 cm3)
com captação periférica pelo contraste. Indicado internação hospitalar com ATB (Tazobactan) e discutido com equipe
da radiologia intervencionista possibilidade de drenagem percutânea guiada por TC, porem sem janela radiológica
para realização do procedimento. Realizado drenagem por vlp, com sucesso. Cultura da secreção abdominal negativa.
Alta no 3° PO com ertapenem 1g/dia por mais 5 dias. Evolução clinica sem intercorrência.
Resultados
Atualmente observamos um acentuado aumento na abordagem vlp no tratamento da apendicite aguda. Porem,
apesar de se tratar de assunto controverso, observa-se maior incidência de coleções intra-abdominais pós-operatórias
em casos de apendicite complicada em comparação com a técnica convencional. Temos 3 opções terapêuticas para
esta complicação: vias percutânea, laparoscópica e laparotomica. Neste caso optamos pelo uso da via laparoscópica
devido a impossibilidade técnica da via percutânea e já comprovada superioridade em relação a laparotomia em
questões estéticas, dor pós operatória, internação hospitalar e infecção de ferida operatória.
Discussão e Conclusões
Trata-se de técnica viável, eficaz podendo servir como alternativa nos casos onde a radiologia intervencionista não
esta disponível, ou como apresentado neste caso de coleções inacessíveis pela via percutânea.
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Introdução
Relatar um caso de concomitância entre a endometriose e a Doença de Crohn
Métodos
Relato: Paciente do sexo feminino, 27 anos, nuligesta, apresentou, em 2006, nódulos eritematosos em MMII
associados a dor abdominal intermitente além de hematoquezia com perda ponderal de, aproximadamente, 7 quilos
em um ano. A colonoscopia evidenciou: Sigmoide, cólon descendente, transverso, ascendente e ceco apresentando
erosões diminutas e esparsas com raras pregas espessadas, válvula ileocecal deformada, entreaberta, com erosões,
úlceras e pontos de fibrina, íleo terminal com edema, enantema, subestenose e pseudopólipos de distribuição difusa.
Coletadas biópsias do íleo terminal e também de algumas erosões e úlceras no cólon . Resultado anatomopatológico
compatível com doença de Crohn. Em 2013 apresentou dor epigástrica em cólica, de forte intensidade, e distensão
abdominal com oito episódios prévios de evacuações líquidas sem muco, pus ou sangue, dois episódios de vômitos e
posterior parada de eliminação de fezes e flatos, sem sinais de SIRS/SEPSE. RX de abdome mostrava distensão
importante de alças de delgado com presença de níveis hidroaéreos. Foi submetida ao tratamento, sem melhora
satisfatória, e optado por laparotomia exploradora..
Discussão
Assim como a endometriose, as doenças inflamatórias intestinais são doenças inflamatórias crônicas que acometem,
predominantemente, adultos na 2ª e 3ª décadas de vida. Atualmente, sabe-se que pacientes com endometriose têm
risco relativo maior de desenvolverem outras doenças autoimunes. A endometriose e a doença de Crohn, além de
compartilharem alterações imunológicas, também cursam com inflamação, espessamento e estenose da parede
intestinal. O diagnóstico diferencial ainda permanece como um desafio clínico já que ambas as entidades
compartilham dos mesmo mecanismos imunes, manifestações clínicas, endoscópicas e radiológicas. Porém, enquanto
o acometimento ileal para a doença de Crohn é bastante comum, na endometriose é pouco frequente.
Resultado
Achado intraoperatório: anel fibrótico estenosante no íleo terminal com dilatação importante das alças de delgado
amontante. Realizada ileotiflectomia com ileostomia terminal e fístula mucosa. Anatomopatológico: endometriose da
válvula íleo cecal. e metaplasia pseudopilórica com hiperplasia da muscular da mucosa e presença de algumas células
de Langerhans, sugerindo quadro associado de Doença de Crohn
Conclusão
Como no caso descrito, pode ocorrer concomitância entre a endometriose e a Doença de Crohn.
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Introdução
Introdução: TEM é uma opção terapêutica para pacientes selecionados com câncer de reto distal que submetidos a
QRT neoadjuvante com resposta incompleta. O resultado oncológico é variável e está principalmente associado ao
risco de metástase linfonodal. Pacientes com ypT0 podem apresentar melhores Resultados, sem a necessidade de
cirurgia radical, enquanto que em pacientes com ypT2 residual o risco de metástases linfonodais pode ser de até
19%. Tendo em vista estes riscos o estadiamento inicial pode ter papel fundamental na seleção de pacientes para
esta modalidade terapêutica.
Objetivo: Avaliar os Resultados patológicos e prognóstico oncológico de pacientes com câncer de reto estagio I após
QRT neoadjuvante com resposta incompleta seguido de TEM.
Material e Método
Materiais e métodos: Revisão retrospectiva de dados coletados prospectivamente de 46 pacientes com câncer de reto
distal ct2-4N0-2M0 que foram submetidos à QRT neoadjuvante seguido de TEM. A avaliação da resposta clínica foi
feita com, no mínimo, 8 semanas do término da radioterapia. Pacientes com resposta clinica completa não foram
imediatamente operados. Pacientes com resposta incompleta foram abordados cirurgicamente. Aqueles com lesão
residual (ycT0-2n0m0) pequena (≤3cm) foram abordados por TEM e foram incluídos neste estudo. Pacientes
submetidos à TEM pós QRT foram comparados quanto ao seu estagio inicial.
Resultados
Resultados: Dos 46 pacientes estudados, 15 (32%) eram cT2N0 ao início do estudo. O estagio ypT final foi ypT0 em 3
(20%), ypT1 em 2 (13%), ypT2 em 9 (60%) e ypT3 em 1 (7%). Não houve diferença ypT quando comparados com
pacientes cT3-4 ou cN+ submetidos a RQT seguido de TEM (p=0.38). Recorrência local foi observada em 1 paciente
com diagnóstico em cT2N0 (7%) e em 7 pacientes (23%) com estagios II e III (p=0.18)
Discussão e Conclusões
Conclusões: Pacientes com estagio inicial cT2N0 que apresentam resposta incompleta pequeno (≤3cm) (ycT0-2N0)
após QRT neoadjuvante frequentemente apresentem prognóstico patológico desfavorável (ypT2 ou 3 em > 66%). A
seleção de pacientes para a abordagem com TEM pós QRT é crucial e o prognóstico desta abordagem é altamente
dependente do estagio patológico final (ypT). Na presença de resposta clínica incompleta após QRT, mesmo em
pacientes inicialmente cT2N0 deve ser considerado a excisão total do mesorreto como melhor opção terapêutica.
Palavras chaves
cancer de reto, Quimiradioterapia neoadjuvante, cirurgia endoscópica transanal, estagiamento inicial, recorrência
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Autores
Claudio Jose Caldas Bresciani; Roger Beltrati Coser; Rodrigo Oliva Perez; Hyo Min Michell Lee; Leonardo Ervolino
Corbi; Augusto Quaresma Coelho; Rafael Ulysses Azevedo; Guilherme Alexandre Vieira Barucci
Introdução
Análise de 78 pacientes submetidos à apendicectomia videolaparoscópica pela mesma equipe em hospital privado.
Material e Método
Análise retrospectiva de 78 pacientes com diagnóstico de apendicite aguda submetidos à apendicectomia. As variáveis
analisadas foram duração dos sintomas, uso de métodos de imagem, tempo operatório, tempo de internação, doses
de medicações, complicações no pós-operatório (PO), resultado do exame anátomo-patológico (AP).
Resultados
Total de 78 pacientes (46,15% mulheres, 53,85% homens) de 11-90 anos de idade (média 33,10 anos), com quadro
clínico de 0,5 - 20 dias, submetidos à apendicectomia. Houve 1 conversão para laparotomia. A ultrassonografia
abdominal foi realizada em 79,5% dos casos e a tomografia abdominal foi realizada em 44,8% dos casos. O tempo
operatório variou de 50 a 180 minutos. Utilizou-se dreno em 21,5% dos casos. A média de doses de analgésicos nãoopióides via oral foi de 2,44 doses, e a de analgésicos opióides foi de 0,14 doses. A taxa de complicação foi de 3,8%.
Não houve reinternações ou reoperações.
Discussão e Conclusões
A apendicectomia videolaparoscópica é segura e eficaz. É um método menos invasivo que proporciona ampla visão da
cavidade abdominal, permitindo melhor limpeza e rápida recuperação pós operatória com baixo índice de
complicações.
Palavras chaves
Apendicite aguda, apendicectomia, videolaparoscopia
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Autores
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Introdução
O carcinoma colorretal (CCR) é importante causa de mortalidade e a síndrome de Lynch (SL), principal causa
hereditária dessa neoplasia, predispõe a mutações nos genes de reparo de DNA (MMR). Os objetivos foram verificar,
por imuno-histoquímica (IHQ), a expressão protéica dos genes MLH1, MSH2, MSH6, PMS1, PMS2 e MSH3, em doentes
com até 50 anos de idade e operados por CCR e comparar os Resultados dessa expressão com os dados
clinicopatológicos, e com o diagnóstico clínico de SL pelos critérios de Amsterdam II (CAII).
Material e Método
Foram incluídos 48 doentes com até 50 anos, operados por CCR. Realizou-se ensaios de IHQ para as proteína dos
genes MLH1, MSH2, MSH6, PMS1, PMS2 e MSH3. O dados clinicopatológicos e os critérios clínicos (CAII) para o
diagnóstico de SL foram obtidos das análises de prontuários e dados de entrevistas com os doentes ou com seus
familiares.
Resultados
Observou-se ausência de imunoexpressão dos genes MLH1 em 4%, MSH6 em 4%, PMS1 em 4%, PMS2 em 6%, e
MSH3 em 19% dos doentes. Observou-se associação entre o grupo de doentes com idade mais elevada (≥ 47 anos) e
a ausência de expressão proteica do gene MSH3 (p=0,04). A ausência de expressão proteica desse gene no referido
grupo, foi 6,5 vezes a prevalência do grupo de indivíduos <47 anos. Dentre os doentes estudados, 4% deles
apresentam positividade nos CA II para SL.
Discussão e Conclusões
: A imunoexpressão protéica do gene MSH3 diminuiu com o aumento da idade dos doentes, e não foi encontrado
associação entre a ausência de expressão proteica na IHQ dos genes e o diagnóstico clínico de SL pelos critérios de
CA II.
Palavras chaves
1.Neoplasias colorretais. 2. Neoplasia colorretal hereditária sem polipose. 3.Imunoistoquímica. 4. Gene de reparo de
DNA. 5. Câncer colorretal hereditário. 6.Sindrome de Lynch.

73

ID: 2015
Título: INFARTO SEGMENTAR DE CECO E SIGMÓIDE: RELATO DE CASO E REVISÃO DA LITERATURA
Forma de Apresentação: POSTER
Área: COLOPROCTOLOGIA
Instituição: Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa - Rio de Janeiro - Brasil
Autores
Rodrigo Leal de Jesus Alves; Carlos Alberto de Barros Junior; Taciana Cardoso Gonçalves; Renan Konrad Borges;
Eliane Cardoso Gonçalves; Reginaldo Marcelo Sorrenti Junior; Weidisson Marcos Oliveira
Introdução
Relatar o caso de um paciente de 67 anos com quadro de infarto intestinal segmentar de ceco e sigmóide.
Material e Método
As informações foram obtidas por meio de revisão do prontuário, entrevista com o paciente, exame físico, métodos
diagnósticos, e revisão da literatura.
Resultados
Paciente masculino, 67 anos, morador do Rio de Janeiro. Apresentou-se com queixa de "cólica renal". Relata intensa
dor abdominal em cólicas de localização em fossa ilíaca esquerda há 1 dia. Antecedentes pessoais: Nefrolítiase há 1
ano, Hipertensão Arterial. Ao exame: Lúcido e orientado, hidratado, corado, eupneico, anictérico, afebril; Aparelho
Circulatório: Ritmo cardíaco irregular, sem sopros e/ou extra-sístoles; Aparelho Digestivo: Abdome globoso,
peristáltico, flácido, indolor a palpação superficial ou profunda, sem sinais de irritação peritoneal. Exames
complementares: Foi realizado exames de rotina de sangue, urina e raio x de abdome e tórax na admissão, todos sem
alterações significativas. No dia seguinte foi realizado Ultrassonografia Abdominal total e Tomografia Computadorizada
de abdome e pelve, evidenciando peritonite e pneumoperitonio com sinais de processo inflamatório perfurado e
bloqueado na fossa ilíaca direta. Paciente evolui com piora do quadro clinico, apresentando sinais de sepse abdominal
e irritação peritoneal difusa. Encaminhado para o centro cirúrgico. Ao fazer o inventario da cavidade foi identificado
liquido livre purulento, necrose e perfuração de ceco e sigmoide. Foi realizado colectomia total e enviado material para
análise histopatológica. A circulação mesentérica é conectada entre si por vias colaterais, que penetram na parede
intestinal formando as artérias retas (sem conexões anastomóticas importantes), e isso torna favorável a evolução
para infarto segmentar, no caso de uma oclusão seletiva. O infarto enteromesentérico apresenta-se como causa a
embolia da artéria mesentérica em 50% dos casos. Nosso paciente apresentou como resultado do histopatológico
trombose vascular, necrose da parede e peritonite aguda, colaborando para o diagnóstico de infarto
enteromesentérico por oclusão seletiva distal. Além do mais, o paciente era portador de fibrilação atrial sem
tratamento, sendo importante fonte emboligênica para o quadro apresentado. Em virtude da rápida evolução, e
demora do diagnóstico, o paciente evoluiu mal no pós operatório e foi à óbito.
Discussão e Conclusões
Há poucos trabalhos na literatura acerca do assunto apresentado, indicando a necessidade de novos estudos para
guiar nas condutas.
Palavras chaves
Isquemia, peritonite, colo sigmoide, ceco
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Título: INFLUÊNCIA DA INTERVENÇÃO COM EXTRATO AQUOSO DE ILEX PARAGUARIENSIS NO CONTEÚDO
TECIDUAL DA PROTEÍNA E-CADERINA NA MUCOSA CÓLICA DESPROVIDA DE TRÂNSITO FECAL.
Forma de Apresentação: FÓRUM DE PESQUISA
Área: COLOPROCTOLOGIA
Instituição: Universidade de São Francisco - Sao Paulo - Brasil
Autores
Luana Boschetti Almeida; Celene Benediti Bragion; Sara Julian Pelaquim; Murilo Rocha Rodrigues; Daniela Tiemi Sato;
Mayara Vieira Murad; José Aires Pereira; Carlos Augusto Real Martinez
Introdução
Avaliar os efeitos da aplicação de enemas com extrato aquoso de IP no conteúdo tecidual da proteína E-caderina na
mucosa cólica desprovida de trânsito fecal.
Material e Método
Vinte e seis ratos foram submetidos à derivação do trânsito no cólon esquerdo por colostomia proximal e fístula
mucosa distal. Foram divididos em 2 grupos experimentais de 13 animais, segundo o sacrifício após 2 ou 4 semanas
da cirurgia. Cada grupo foi dividido em 2 subgrupos segundo a intervenção com enemas contendo SF 0,9% ou extrato
aquoso de IP na concentração de 0,2g/100ml/dia. O diagnóstico de colite foi estabelecido por análise histológica e a
expressão tecidual da proteína e-caderina por imunoistoquímica. O conteúdo de E-caderina foi quantificado por
morfometria computadorizada. A comparação do conteúdo de E-caderina entre os 2 grupos foi feita pelo teste t de
Student, e a variância segundo o tempo de irrigação com o teste ANOVA, estabelecendo-se nível de significância de
5% (p<0,05).
Resultados
O conteúdo de E-caderina nos animais submetidos à intervenção com SF após 2 e 4 semanas de irrigação foi de
2,83±0,43 e 3,11±0,22, enquanto nos animais irrigados com extrato aquoso de IP, após 2 e 4 semanas de irrigação
de 10,10±0,37 e 11,53±0,45, respectivamente. O conteúdo de E-caderina foi sempre maior nos submetidos a
intervenção com extrato aquoso de IP, independentemente do tempo de intervenção (p<0,0001). Não houve redução
no conteúdo tecidual de E-caderina relacionada ao tempo de irrigação nos animais irrigados com extrato aquoso de
IP.
Discussão e Conclusões
O conteúdo tecidual de E-caderina nos segmentos cólicos sem trânsito é maior após a intervenção com extrato
aquoso de IP, porém reduz-se com o progredir do tempo de exclusão.
Palavras chaves
E-caderina; ilex paraguariensis; mucosa cólica
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Autores
Sara Julian Pelaquim; Rafael Fernandes Gama; Celene Benediti Bragion; Danilo Toshio Kanno; Roberta Laís Dos
Santos Mendonça; Ronaldo Nonose; Enzo Fabrício Ribeiro Nascimento; Carlos Augusto Real Martinez
Introdução
os lipomas são tumores não epiteliais benignos, raros, que podem ser encontrados ao longo de todo trato
gastrointestinal. Está localizado mais comumente no cólon direito, seguido pelo ceco, cólon transverso, cólon
esquerdo e, por último, sigmoide. Mais de 70% destes localizados no cólon direito. Lipomas do cólon são mais comuns
no sexo feminino, com idade média de 50 anos e com uma predileção para o cólon direito. A incidência varia entre
0,2% a 4,4% e o tamanho pode variar de 2mm até 30cm. Apresentam-se como uma massa polipoide séssil, originária
da submucosa com a mucosa intacta. Raramente são pedunculados, com lesões ulceradas ou necróticas na mucosa
sobrejacente. Geralmente assintomáticos e diagnosticados incidentalmente durante uma colonoscopia ou cirurgia. Os
sintomas são correlacionados com a dimensão do lipoma, ocorrendo em 25% dos pacientes e em 75% quando
maiores que 4cm. Os sintomas são vagos: dor abdominal, alterações nos hábitos intestinais e raramente se
manifestam como hemorragia gastrointestinal, perfuração ou obstrução. Os lipomas gigantes, maiores que 4cm, são
os tumores benignos mais comuns no cólon que causam intussuscepção. Os lipomas sintomáticos, apesar de
incomuns, continuam a apresentar dificuldades no diagnóstico diferencial pré-operatório entre tumores malignos e
benignos. O diagnóstico é feito por exames de imagem, colonoscopia ou cirurgia. A diferenciação de processos
malignos é o principal desafio antes da ressecção cirúrgica. Apesar das inovações diagnósticas recentes, tem sido
relatado que a precisão do diagnóstico pré-operatório total é de apenas 62%.
Relato do Caso
MEPB, mulher, 73 anos com queixa de dor abdominal difusa em cólicas há 6 meses, sem alteração do hábito intestinal
ou perda ponderal. AP: HAS, coronariopata, hipotiroidea, a colonoscopia evidenciava lesão subepitelial de 5cm em
cólon direito. Paciente foi submetida a Colectomia Direita com Ileotransversoanastomose. Está no 3ºmês PO sem
queixas.
Discussão: a ressecção cirúrgica é a melhor escolha de tratamento para lipomas grandes ou sintomáticos. O
tratamento cirúrgico inclui a ressecção, colotomia com excisão local, ressecção do cólon limitada, ressecção
segmentar, colectomia ou colectomia subtotal. A escolha de qualquer uma das intervenções cirúrgicas depende do
tamanho do lipoma, localização, e a presença ou ausência de diagnóstico de doenças ou complicações pós-operatórias
definidas.
Palavras chaves
Lipoma, cólon direito, colectomia, tumor benigno, colonoscopia
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Introdução
Avaliar os efeitos da aplicação de enemas com extrato aquoso de IP no conteúdo tecidual da proteína β-catenina no
epitélio cólico desprovida de trânsito fecal.
Material e Método
Vinte e seis ratos foram submetidos à derivação do trânsito no cólon esquerdo por colostomia proximal e fístula
mucosa distal. Foram divididos em 2 grupos experimentais de 13 animais, segundo o sacrifício após 2 ou 4 semanas
da cirurgia. Cada grupo foi dividido em 2 subgrupos segundo a intervenção com enemas contendo SF 0,9% ou extrato
aquoso de IP na concentração de 0,2g/100ml/dia. O diagnóstico de colite foi firmado por estudo histopatológico e a
expressão tecidual da proteína β-catenina por técnica imunoistoquímica. O conteúdo tecidual da proteína foi avaliado
por morfometria computadorizada. Os Resultados foram comparados pelo teste t de Student, e a variação segundo o
tempo de irrigação pelo teste ANOVA, estabelecendo-se nível de significância de 5% (p<0,05).
Resultados
O conteúdo de β-catenina no grupo submetido à intervenção com SF após 2 e 4 semanas de irrigação foi de
2,89±0,38 e 3,51±0,22, enquanto nos animais irrigados com extrato aquoso de IP, após 2 e 4 semanas de 9,95±0,29
e 11,78±0,26, respectivamente. O conteúdo de β-catenina foi sempre mais elevado nos animais submetidos a
intervenção com extrato aquoso de IP, independentemente do tempo de intervenção (p<0,0001). Não houve
modificações no conteúdo tecidual de β-catenina segundo o tempo de irrigação avaliado em ambos os grupos.
Discussão e Conclusões
O conteúdo tecidual de β-catenina nos segmentos cólicos sem trânsito é mais elevado após a intervenção com extrato
aquoso de IP quando comparado aos animais submetidos a intervenção com solução salina, sugerindo potencial ação
terapêutica na colite de exclusão.
Palavras chaves
colite, colite de exclusão, β-catenina
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Introdução
APRESENTAR O CASO DE UMA PACIENTE PORTADORA DE SITUS INVERUS TOTALIS COM NEOPLASIA DE RETO E
REVISAR A LITERATURA DADA A RARIDADE.
Métodos
PACIENTE DE 59 ANOS, PRECEDENTE DE PINDAMONHANGABA, COM ANTECEDENTE DE SITUS INVERSUS TOTALIS
REFERE INÍCIO DE DOR ÁS EVACUAÇÕES ASSOCIADA À ALTERAÇÃO DE HABITO INTESTINAL E HEMATOQUEZIA HÁ
APROXIMADAMENTE 1 ANO.
PROCUROU AUXÍLIO MÉDICO, SENDO SOLICITADA COLONOSCOPIA QUE EVIDENCIOU LESÃO EM RETO MÉDIO A 6
CM DA BORDA ANAL OCUPANDO 55% DA LUZ DO ORGAO COM BIOPSIA DE ADENOCARCINOMA MODERADAMENTE
DIFERENCIADO E INVASIVO.
Resultados
ENCAMINHADA PARA TRATAMENTO NEOADJUVANTE COM POSTERIOR ABORDAGEM CIRURGICA SENDO
IDENTIFICADO NO INTRA OPERATORIO EXTENSA LESÃO ACOMETENDO RETO EXTRA-PERITONEAL, PAREDE
POSTERIOR DA BEXIGA E DA CAVIDADE VAGINAL, ASSOCIADO A DUAS LESÕES NO FÍGADO EM LOBO DIREITO E
ESQUERDO COM CERCA DE 10 CM DE EXTENSÃO, OPTANDO- SE POR TRATAMENTO PALIATIVO COM CONFECÇÃO
DE COLOSTOMIA E BIOPSIA DE LESÕES.
O ESTUDO HISTOLOGICO REVELOU ACHADOS COMPATIVEIS COM METASTASE DE ADENOCARCINOMA
MODERADAMENTE DIFERENCIADO.
A PACIENTE FOI ENCAMINHADA NOVAMENTE AO SERVIÇO DE ONCOLOGIA ONDE SEGUE EM TRATAMENTO
QUIMIOTERAPICO PALIATIVO.
Conclusão
SITUS INVERSUS TOTALIS É UMA SÍNDROME RARA, DE TRANSMISSÃO AUTOSSÓMICA RECESSIVA, NA QUAL AS
ESTRUTURAS DA CAVIDADE TORACICA E ABDOMINAL SE ENCONTRAM EM POSIÇÕES OPOSTAS AQUELAS
ENCONTRADAS NORMALMENTE.
ESTA CONDIÇÃO PODE ESTAR ASSOCIADA AINDA A MA FORMAÇÕES VASCULARES, ALEM DE DOENÇAS MALIGNAS
COMO CANCER DE PULMÃO, FIGADO, COLON E RETO, EXISTINDO NA LITERATURA TEORIA EM QUE OS GENES QUE
AFETAM O ARRANJO DO EIXO DIREITO-ESQUERDA PODEM ESTAR ASSOCIADOS A MAIOR SUCEPTIBILIDADE AO
CANCER, POREM A PATOGENESE DESTA HIPOTESE NÃO ESTA BEM CARACTERIZADA.
POR SE TRATAR DE PATOLOGIA POUCO FREQUENTE ENCONTRAM-SE MAIORES DIFICULDADES TECNICAS PELA
POSIÇÃO ANATOMICA ALTERADA DOS ORGÃOS SENDO NECESSARIO, PORTANTO, UM CONHECIMENTO PREVIO DA
ANOMALIA, UMA MINUCIOSA INVESTIGAÇÃO CLINICA ASSOCIADA A EXAMES DE IMAGEM PARA DEFINIR A MELHOR
ESTRATEGIA CIRURGICA E EVITAR COMPLICAÇÕES.
Palavras chaves
situs inversus totalis, neoplasia de reto,
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Introdução
Verificar a existência de neoplasias benignas e malignas de apêndice cecal em pacientes submetidos à realização da
retirada da peça anatômica após episódio de apendicite aguda e observar se há relação entre as neoplasias de
apêndice com apendicite aguda.
Métodos
Foi realizado um estudo retrospectivo a partir de registros clínicos e anatomia patológica de 1649 pacientes que
realizaram apendicectomia por neoplasia de apêndice no hospital geral do Grajaú entre março de 2010 e março de
2014.
Neste estudo, foram analisados dados demográficos (idade e sexo), apresentação clinica (duração dos sintomas até a
cirurgia), diagnostico pós operatório, exames laboratoriais, necessidade de reintervenção cirúrgica e diagnóstico
definitivo através do anatomopatológico.
Resultados
Como Resultados dos pacientes avaliados, obtiveram-se apenas 5 casos em que os pacientes apresentaram neoplasia
de apêndice cecal no Anatomo Patológico, representando 0,303% da amostra. Dentre estes, 3 eram do sexo feminino
e 2 do masculino. A faixa etária dos pacientes oncológicos variou dos 17 aos 52 anos, sendo que apenas um deles
sofreu reintervenção cirúrgica, do tipo hemicolectomia direita. De acordo com a patologia, dentre as neoplasias, 60%
eram do tipo carcinóide, 20% do tipo neuroendócrino e 20% eram cistoadenoma mucinoso.
Conclusão
Dentre as neoplasias benignas de apêndice, tem-se o cistoadenoma mucinoso de apêndice, e existem três tipos
histológicos de neoplasias malignas primárias de apêndice, são eles tumores carcinoides, adenocarcinomas ou
adenocarcinoides, sendo que os adenocarcinoides possuem caracacteristicas comuns aos dois tipos.Nossos Resultados
estão de acordo com a bibliografia, demonstrando que as neoplasias de apêndice cecal são extremamente raras,
estando presente em torno de 0,07% e 0,3% de todas as apendicectomias.Demonstramos que há uma certa
predominância para o sexo feminino, mas em nossas amostras houve uma maior variedade de idade destes pacientes
comparado à bibliografia.Deve-se haver uma atenção maior a estes pacientes, pois a neoplasia de apêndice
geralmente apresenta os mesmos sinais e sintomas de uma apendicite clássica.
Palavras chaves
NEOPLASIA;APENDICE; CECAL
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Introdução:
A neurofibromatose, descrita inicialmente em 1882 por Von Recklinghausen, é uma doença genética caracterizada por
uma anormalidade neuroectodérmica e por manifestações clínicas de envolvimento sistêmico e progressivo, que
acomentem principalmente a pele, o sistema nervoso, ossos, olhos e eventualmente outros órgãos, podendo
apresentar uma grande diversidade de manisfestações que variam de indivíduo para outro. A associação de
neurofibromatose com neoplasia colorretal, apesar de descrita é uma possibilidade rara na literatura. Objetivo:
relatar um caso de paciente com neurofibromatose de Von Recklinghausen com neoplasia de cólon.
Material e Método: Relato do Caso: NTT, homem, 70 anos, oriental de ascendência japonesa, procurou o serviço
médico devido a queixa de hematoquezia e alteração do hábito intestinal associado a perda ponderal. Ao exame físico
apresentava lesões ao longo do corpo com pedículos cutâneos e manchas em café-com-leite em dorso. O exame
colonoscópico demonstrou lesão ulcerada vegetante em transição retossigmoideana de 3cm há 18cm da borda anal. O
paciente foi submetido a biópsias das lesões de pele que confirmaram neurofibromatose, e, foi estadiado para
neoplasia colorretal. E, aguarda cirurgia eletiva.
Resultado: Existe dois tipos de Neurofibromatose (NF), a do tipo NF1 relacionada ao cromossoma 17 e o NF2
relacionado ao cromossoma 22. A NF é uma condição geralmente assintomática. O grande fato é que nos paciente
portadores de NF1 apresentam grande risco de transformação maligna em neurossarcoma e possuem risco
aumentado de desenvolverem outros tipos de tumores, devido a mutação do gene supressor de tumor NF1.
Conclusão: Quando se encontra um adenocarcinoma colorretal em um paciente com NFI é necessário entender que
o estadiamento inicial e a sobrevida pode se complicar devido a presença de outras lesões concomitantes benignas ou
malignas. Desta forma percebe-se a importância de entender esta doença e ter uma avalição detalhista tanto no preoperatório quanto no acompanhamento da evolução deste paciente após a cirurgia
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Introdução
O citomegalovírus é um vírus da família dos herpes vírus, que possui um espectro de manifestações clínicas muito
amplo no ser humano. Estima-se uma taxa de infecção de 40-100% na população geral,com taxas de soroprevalência
que chegam a 90% nos países em desenvolvimento.A infecção costuma ser clinicamente significativa em pacientes
que apresentam comprometimento da imunidade.O comprometimento colônico pelo CMV costuma manifestar-se
como dor abdominal e diarreia. Nessa topografia a resposta ao processo infeccioso pode resultar em acentuado
espessamento da parede intestinal, formando uma massa inflamatória que pode ser palpavel e simular neoplasia em
exames de imagem. Os pseudotumores são mais comumente observados no ceco e no cólon transverso, onde as
perfurações também são mais frequentes. Mesmo quando a colonoscopia identifica lesões a confirmação diagnóstica
por exame histopatológico pode ser difícil. A doença pode progredir levando à obstrução intestinal ou perfuração.
Nesses casos o prognóstico está associado à elevada mortalidade.
Material e Método
Relato do Caso: MMP, 42 anos, sexo feminino, apresentava dor abdominal há dois dias acompanhada de parada de
eliminaçao de gases e fezes. Era portadora de lupus eritematoso sistêmico, transplantada renal e apresentava diarreia
cronica em investigação. Realizara colonoscopia ambulatorialmente que identificou uma lesão úlcero-vegetante no
ceco suspeita de neoplasia mas cujo exame histológico mostrara apenas processo inflamatório. A paciente
apresentava sinais de sepse grave e o exame fisico mostrava sinais de irritação peritoneal difusa. Fora realizada TC
abdominal que mostrou pneumoperitonio, liquido livre na cavidade e sugeriu uma massa no colon direito. A
laparotomia exploradora mostrou peritonite fecal difusa secundaria à uma tumoração perfurada no ceco. Foi realizada
hemicolectomia direita com ileostomia e lavagem da cavidade e peritoneostomia. A doente apresentou varias
complicações, foi reoperada duas vezes e apesar das medidas de suporte clinico intensivo, faleceu no 10 dia de posoperatório. O exame da peça operatória identificou colite por citomegalovírus com perfuração.
Resultados
Relato de Caso
Discussão e Conclusões
Relato de Caso
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Introdução
Paciente do sexo masculino, 70 anos, submetido a quimiorradioterapia por
neoplasia de reto a 6cm da borda anal, foi submetido a ressecção anterior e ileostomia em
alça. Anátomo revelou ypT2N0. Evoluiu com sinais de isquemia da anastomose colorretal
no pós-operatório, tratado clinicamente. Após 3 meses do procedimento cirúrgico estudo
da anastomose mostrava estenose intransponível com fistula persistente.
O objetivo desse trabalho é a reprodução de um vídeo de uma laparotomia e do procedimento de Deloyers para
confecção de nova anastomose colorretal baixa.
Material e Método
A anastomose entre o Cólon Ascendente e o Reto (Procedimento de Deloyers) tem sido utilizada como um
procedimento de resgate quando o Cólon Descendente não atinge adequadamente a pelve para realizar a anastomose
devido a tensão, ou quando sua perfusão estiver comprometida, por qualquer razão. Nesses casos, a mobilização e
rotação do Cólon Ascendente pode proporcionar uma excelente solução e permitir a restauração segura e adequada
do trânsito intestinal, sem a necessidade de estomia e com bom prognóstico funcional.
O Cólon Direito deve ser completamente mobilizado, com preservação dos vasos Ileocólicos, uma vez que estes serão
sua única fonte de perfusão. Vasos Cólicos Médios devem ser abordados com cuidado, junto a sua origem, para evitar
interrupção das arcadas vasculares.
Uma vez que o Cólon direito foi completamente mobilizado e irrigado unicamente pelos vasos ileocólicos, a rotação do
Cólon Direito deve ocorrer no sentido anti-horário, levando o Ceco e o apêndice em direção ao quadrante superior. A
apendicectomia táctica é recomendada, mesmo embora não absolutamente necessária.
A preparação do intestino proximal é então realizada da maneira usual. O Cólon Direito pode então, facilmente
alcançar o assoalho pélvico e proporcionar uma anastomose Colorretal baixa, segura e livre de tensão.
Resultados
O paciente evoluiu bem no pós-operatório. Portanto, o procedimento Deloyers mostrou ser uma técnica segura e
adequada para restabelecimento do trânsito intestinal nos casos em que o cólon descendente não atinge
adequadamente a pelve ou quando sua perfusão está comprometida, o que implicaria em uma anastomose de alto
risco.
Discussão e Conclusões
O procedimento de Deloyers é uma opção técnica segura e com bons Resultados funcionais para a realização de
anastomose colorretal baixa e evitar estomas definitos.
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Introdução
O objetivo do presente pôster e apresentar um caso de pseudomixoma peritoneal, de grandes proporções, decorrente
de um adenocarcinoma mucinoso localizado no cólon direito, tratado com sucesso pela ressecção cirúrgica.
Material e Método
Relato do Caso: Homem, 50 anos, foi encaminhado ao HUSF, com quadro de dor abdominal em cólica, localizada no
hipogástrio e perda ponderal de 18 quilos em 4 meses. Queixava-se de fraqueza intensa e fezes enegrecidas há 2
meses. Ao exame físico apresentava-se em REG, descorado ++/+++, pálido, taquicardico, hipotenso, com
desnutrição proteico-calórica grave. No exame do abdômen palpava-se massa endurecida, localizada na FID, com
aproximadamente 15 cm de diâmetro, fixa e indolor que ultrapassava a linha média do abdômen em direção a FIE.
Com hipótese de síndrome consumptiva, anemia por provável neoplasia do cólon direito foi submetido a tomografia
computadorizada do abdômen que revelou a presença de massa heterogênea com localizada no hipogástrio e FID
associada a volumosa ascite septada que ocupava toda a cavidade abdominal. A colonoscopia foi realizada até a
junção retossigmoideana, não progredindo a partir de então por compressão extrínseca que impedia a progressão do
aparelho. Indicada laparotomia, encontrou-se aproximadamente 6 litros de secreção gelatinosa, septada, de coloração
amarelada, que ocupava toda a cavidade abdominal estendendo-se para a pelve. Depois de esvaziada a secreção
mucinosa, encontrou-se tumor localizado no cólon ascendente e ceco, com 16 cm de diâmetro, que não comprometia
o apêndice vermiforme, mas infiltrava a parede do cólon sigmoide. Optou-se pela realização de colectomia total com
linfadenecomia intercavo-aórtica, sepultamento do coto retal e ileostomia terminal. O exame anatomo-patológico
confirmou o diagnóstico de adenocarcinoma do cólon ascendente, pouco diferenciado, com grande diferenciação
mucinosa, infiltrando a parede do cólon sigmoide e tecido peritoneal que possibilita o diagnóstico de pseudomixoma
peritoneal. Não detectou-se metástase linfonodal em 12 linfonodos dissecados (pT4N0Mx).
Resultados
O doente evoluiu bem, recebendo alta no 6º pós-operatório. No momento encontra-se em tratamento quimioterápico
adjuvante (FOLFOX), tendo recuperado 5quilos.
Discussão e Conclusões
O pseudomixoma peritoneal é uma entidade raramente associada ao adenocarcinoma do cólon
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Introdução
Demonstrar que Pseudotumor inflamatório é uma entidade rara sendo composta por um aglomerado de células
inflamatórias, que se inicia como um pólipo e adquire dimensões avantajadas, principalmente no estomago e intestino
graças as IgG4 que ao promover a defesa desencadeiam um grande processo inflamatório e com isso esse tumor
aumenta de dimensão e que se manifesta como um abdome agudo e que seu diagnóstico só é passível de ser
realizado após ressecção cirúrgica.
Material e Método
Um paciente teve uma apendicectomia previa há 5 meses onde na mesma foi visualizado corpo estranho(“espinho de
peixe”)encrustado em ceco, o qual deu entrada novamente no serviço com abdome agudo inflamatória. Foram
realizados exames laboratoriais e de Ultrassom que não visualizaram qualquer alteração embora exame físico mostrase descompressão brusca positiva. Optou-se então por realizar TC de abdome com contraste a qual evidenciou massa
em colón ascendente. Portanto diante disso realizou-se laparotomia exploradora com colectomia direita e
ileotransversostomia latero-lateral, onde a peça retirada foi para exame histopatológico e identificou o pseudotumor
inflamatório de colón ascendente.
Resultados
Paciente após ressecção cirúrgica e anastomose primaria ileotransversostomia não apresenta qualquer intercorrência.
Discussão e Conclusões
Pseudotumor é uma entidade rara que pode ser tratado com sucesso com ressecção cirúrgica quando o diagnostico
realizado adequadamente.
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Introdução
O objetivo desse estudo é avaliar a atividade metabólica tumoral, seguindo dois regimes diferentes de QRT, usando
imagens sequenciais pelo PET/CT em dois diferentes intervalos após o término da radioterapia.
Material e Método
Pacientes com câncer de reto cT2-4N0-2M0, que foram tratados com QRT convencional (54Gy e 2 ciclos de 5FU) ou
QRT ampliada (54Gy e 6 ciclos de 5 FU), foram submetidos a imagens sequenciais de PET/CT em 3 momentos
diferentes: antes do tratamento, 6 e 12 semanas após o término da radioterapia. Os dados demográficos e
metabólicos foram comparados.
Resultados
99 pacientes submetidos à QRT convencional foram comparados a 12 pacientes submetidos à QRT com quimioterapia
de consolidação. Pacientes tratados com QRT com quimioterapia de consolidação tiveram maiores taxas de resposta
clínica ou patológica (66% vs. 23%; p<0.001). A variação do SUVmax entre o basal e 6-semanas foi
significativamente maior entre os pacientes submetidos à QRT com quimioterapia de consolidação, quando
comparados com o grupo de QRT convencional (88% vs. 63%; p<0.001) e também entre o basal e 12-semanas
(90% vs. 57%; p<0.001). Não houve diferença, em SUVmax, entre 6 e 12 semanas após QRT em ambos regimes. Foi
observado um aumento do SUVmax, entre 6 e 12 semanas em 51% dos pacientes submetidos a QRT convencional e
somente em 18% dos pacientes submetidos a QRT com quimioterapia de consolidação (p=0,04).
Discussão e Conclusões
A maior parte da redução do metabolismo do tumor após QRT desenvolve-se após as 6 primeiras semanas da
conclusão da radioterapia. Em pacientes submetidos à QRT com quimioterapia de consolidação a diminuição do
metabolismo do tumor é significativamente mais pronunciada nas 6 primeiras semanas e sustentada até 12 semanas.
A avaliação da resposta do tumor pode ser adiada com segurança em 12 semanas nos pacientes submetidos à
estratégia de QRT com quimioterapia de consolidação.
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Introdução
Apresentar um caso ocorrido em nosso serviço com o diagnóstico de volvo de ceco.
Material e Método
Relatamos o caso de uma paciente de 41 anos, apresentando dor abdominal difusa em cólica há 1 dia, episódio de
vômito de estase, com parada de eliminação de gases e fezes. Referia episódio semelhante há 2 anos porém com
resolução espontânea, desde então apresentando episódios esporádicos de constipação. Ao exame encontrava-se em
bom estado geral, acianótica, corada, desidratada grau I, afebril. Abdome distendido, hipertimpânico, dor à palpação
difusa, cólon palpável em mesogástrio e flanco esquerdo, sem sinais de irritação peritoneal. Ao toque, ausência de
fezes em ampola retal ou demais alterações. No exame radiológico do abdome, evidenciou-se grande distensão de
alça intestinal a esquerda do abdome, níveis hidroaéreos em posição ortostática em mesma topografia de distensão e
ausência de gás em retossigmóide. Realizou-se ainda tomografia computadorizada de abdome, observando-se volvo
de ceco com dilatação importante e válvula ileocecal competente. Exame laboratorial sem alterações significativas.
Optou-se por laparotomia exploradora, onde diagnosticou-se volvo de íleo terminal e ceco, área de estenose em cólon
ascendente e linfonodomegalia em mesentério adjacente. Realizado redução manual da torção e ileotiflectomia com
anastomose primária término-lateral de cólon ascendente com íleo.
Resultados
Paciente evoluiu bem, tendo alta hospitalar no sexto pós-operatório, sem complicações ou intercorrências.
Discussão e Conclusões
O volvo de ceco não é uma patologia comum em países ocidentais. Têm-se como fatores de risco para o VC má
rotação intestinal, dilatação, fixação deficiente e hipermobilidade. Neste relato, os dois últimos mecanismos estavam
envolvidos além do antecedente de semi-oclusão.O diagnóstico de VC pode ser feito através de diversos exames de
imagem, dentre eles: radiografia simples de abdome, colonoscopia, tomografia computadorizada e enema opaco. Em
relação ao tratamento, deve ser direcionado levando-se em conta o estado clínico do paciente e os achados cirúrgicos.
O VC apesar de ser pouco frequente em nosso meio, apresenta quadro clínico e sinais radiológicos bem estabelecidos
que auxiliam no diagnóstico precoce e rápida intervenção cirúrgica.
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Introdução
Relatar um caso raro de pneumoperitônio benigno pós colonoscopia, correlacionando as possíveis etiologias e
condutas tomadas com a literatura atual, já que seu manejo é controverso, tornando-se um dilema cirúrgico.
Material e Método
Relato de caso de um paciente de 64 anos, sexo masculino, admitido no Pronto Socorro referindo distensão, dor
abdominal difusa e ausência de eliminação de flatos e fezes há 3 dias, após realização de colonoscopia. O abdome
estava globoso, distendido, com dor à palpação profunda difusamente, sem visceromegalias ou sinais de peritonite e
persitalse negativa. Foram realizados exames laboratoriais, sem alterações. O raio X de abdome em ortostase
detectou pneumoperitônio e a tomografia computadorizada identificou volumoso pneumoperitônio de moderada
distensão difusa de alças de delgado e presença de saco herniário com segmento de alça em seu interior localizado
em região inguinal direita.
Resultados
O paciente foi submetido a laparotomia exploradora de urgência, notando-se saída de gás à diérese e identificação de
intestino grosso dolicocólico no intraoperatório. Realizado lise de bridas, retirada de porção de íleo herniada e
posterior hernioplastia inguinal direita. Não foi detectado perfuração em qualquer setor do aparelho digestivo
(intestino grosso, delgado, estômago e esôfago distal). Paciente apresentou boa evolução pós operatória.
Discussão e Conclusões
Enquanto não houver total esclarecimento acerca das possíveis causas, todo pneumoperitônio deve ser tratado como
perfuração de víscera oca até que se prove o contrário, sendo indicado laparotomia exploradora. O tratamento
conservador deve ser lembrado e reservado a casos de exceção, tendo o médico assim bastante cautela.
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Introdução
Relatar a experiência inicial da Residência de Coloproctologia do HUSF durante os primeiros cinco meses do primeiro
ano do curso.
Material e Método
Relato de experiência: durante o período de cinco meses da Residência de Coloproctologia do HUSF
Resultados
Relato de experiência: durante o período de cinco meses da Residência de Coloproctologia do HUSF, foram realizados
630 atendimentos ambulatoriais divididos em três períodos de ambulatório. Um período reservado para colonoscopias,
no qual somaram 54 colonoscopias realizadas pelos residentes. A grade das cirurgias eletivas apresentam-se divididas
em 4 períodos, que totalizaram 135 procedimentos cirúrgicos; dentre eles: 44 cirurgias orificias (17
hemorroidectomias, 9 fistulectomias perianais, 6 esfincterotomias, 3 exéreses de cisto pilonidal, 4 drenagem de
abscesso perianal e 5 desbridamentos perineais), 53 cirurgias colorretais oncológicas (2 amputações
abdominoperineais do reto, 25 retossigmoidectomias, 12 colectomias direitas, 5 colectomias esquerdas, 4 colectomias
totais, e, 5 exenterações pélvicas), 10 cirurgias laparoscópicas (2 colectomia esquerda oncológica, 8 apendicectomias
laparoscópicas), 5 cirurgias de reconstrução do trânsito intestinal (3 reconstruções ileostomia, 2 reconstrução de
colostomia terminal) , 8 colostomias derivativas, 4 colectomias não oncológicas (2 colectomias totais, 2
retossigmoidectomias), 11 cirurgias diversas. E, um período reservado para reunião clínica. Os residentes já
submeteram os projetos de seus trabalhos de conclusão de curso ao Centro de Estudos do HUSF e aguardam a
posição do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade São Francisco.
Discussão e Conclusões
A residência médica de coloproctologia do HUSF ainda mostra-se incipiente, e, preenche os critérios requisitados pela
Sociedade Brasileira de Coloproctologia.
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Introdução
Introdução: Diversos estudos mostram que a realização de ressecções oncológicas de colon não sofre prejuízo
prognóstico se realizadas por laparoscopia. Contudo ainda existe controvérsias se tumores grandes e com invasão de
órgãos adjacentes são bom candidatos para o procedimento laparoscópico, pelo risco de violação do tumor durante a
manipulação laparoscópica.Objetivo: Apresentação de um vídeo ilustrando a realização de uma retossigmoidectomia e
cistectomia parcial por via Laparoscópica para tratamento cirúrgico de paciente com neoplasia de colon sigmóide que
apresenta invasão da bexiga.
Material e Método
apresentação de vídeo de cirurgia laparoscópica.
Resultados
Paciente M.A.G.S, 52 anos, sexo feminino com queixa de cólicas abdominais. Realizou exame de sangue oculto nas
fezes, cujo resultado foi positivo. Na colonoscopia, foi encontrado lesão úlcero vegetante em cólon sigmóide cujo o
anátomo-patológico revelou adenocarcinoma de colon. O estadiamento sistêmico não revelou lesões metastáticas e
mostrava uma volumosa lesão em colon sigmóide com íntimo contato a bexiga.
O paciente foi submetido a retossigmoidectomia e cistectomia parcial por videolaparoscopia. Evoluiu bem sem
intercorrências no pós operatório. O Anátomo patológico confirmou a invasão direta da bexiga, tratando de
adenocarcinoma estádio pT4bN0
Discussão e Conclusões
A ressecção laparoscópica de neoplasias de colon volumosas e com invasão de órgãos adjacentes é factível e com
bons Resultados em casos selecionados.
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Introdução
Relatar caso de Schwannoma retro-retal.
Material e Método
Paciente de 57 anos procura o serviço da Clínica Reis Neto com quadro de aumento de volume abdominal e alteração
do hábito intestinal há 6 meses. Ao exame físico apresentava-se em bom estado geral; abdome indolor. Encaminhada
à ressonância nuclear magnética que evidenciou imagem arredondada, de localização retro-retal, que comprimia
estruturas adjacentes. Após discussão do caso foi indicado procedimento cirúrgico. A paciente foi submetida à
laparotomia exploradora e ressecção intracapsular tumoral com preservação da cápsula por técnica de Piecemeal.
Resultados
Apresentou boa evolução clínica, sem déficits neurológicos e recebeu alta no 5º dia pós operatório. O diagnóstico de
Schwannoma foi confirmado pelo laudo anatomopatológico e pela imuno-histoquímica, que apoiaram o diagnóstico de
neoplasia benigna de bainha neural. Atualmente a paciente está em seguimento clínico, sem sinais de recidiva.
Discussão e Conclusões
Os Schwannomas retro-retais são tumores incomuns na literatura médica. Sua apresentação é variada, podendo
causar múltiplos sintomas.O exame de imagem leva a suspeita diagnóstica, sendo a ressonância nuclear magnética o
exame de eleição. A opção terapêutica por sua vez consiste no tratamento cirúrgico com enucleação do tumor,
podendo ser por via abdominal, perineal, sacral ou associados, a depender do tamanho e da relação do tumor com as
estruturas adjacentes. Se ressecados com margens adequadas, apresentam bom prognóstico. A histologia associada a
imunohistoquímica determina o diagnóstico e define a malignidade. A quimioterapia e radioterapia, por sua vez, são
utilizadas como adjuvância ao tratamento, sendo recomendadas por diminuir a recidiva local.
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Introdução
Discutir as vantagens e desvantagens do TEO em tratamento de adenocarcinoma de reto através da apresentação de
um caso clínico.
Material e Método
Apresentação do caso e Discussão: Paciente de 36 anos natural da Bahia e com histórico familiar de Ca de intestino
(avô materno) veio em consulta devido a um sangramento anal há 12 meses. Realizado colonoscopia que evidenciou
um tumor vegetante de reto a cerca de 6cm da borda anal e ocupando 30% da luz do orgão; biopsia mostrou um
adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Através do ERUS concluiu-se uT3N0 para o tumor. Realizado Quimio e
Radioterapia cuja reavaliação demonstrou adenoma viloso com atipia de alto grau; Ressonância Magnética mostrou
sinal intermediário (com predomínio de hipossinal) até camada muscular própria.
Resultados
Realizado ressecção do tumor via TEO com margens de 1cm sem quaisquer complicação no intra-operatório. A Biopsia
do material cirúrgico mostrou ausência de neoplasia invasiva remanescente em produto de ressecção transanal de
reto com margens livre de neoplasia.
Discussão e Conclusões
Discutir as vantagens e desvantagens do TEO em tratamento de adenocarcinoma de reto através da apresentação de
um caso clínico.
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Introdução
RELATO DE DOIS CASOS DE TUMOR CARCINÓIDE DE APENDICE CECAL
Material e Método
Relato de caso 1: J.L. 26 anos, sexo masculino, solteiro, procedente de Piracaia, procurou o Pronto Socorro devido a
quadro de abdome agudo obstrutivo, portador de paralisia cerebral, epilepsia, em uso de fenitoina 100mg/dia. A
radiografia simples de abdome sugeria volvo de sigmoide. painel imunohistoquímico e confirmado diagnóstico. Relato
de Caso 2: MGRA, mulher, 60 anos, com quadro de abdome agudo inflamatório compatível com apendicite aguda com
3 dias de história, foi submetida a apendicectomia com alta no 2ºPO.
Resultados
CASO 1:de paralisia cerebral, epilepsia, em uso de fenitoina 100mg/dia. A radiografia simples de abdome sugeria
volvo de sigmoide. Foi submetido a laparotomia exploradora, na qual foi identificado volvo de megassigmoide sem
sofrimento vascular e pequena quantidade de liquido livre. Foi optado por realizar retossigmoidectomia com
sepultamento do coto distal e ostomia proximal, juntamente a apendicectomia de oportunidade. Paciente evoluiu sem
intercorrências e recebeu alta 3ºPO. No seguimento ambulatorial o anatomopatológico confirmou megacólon e tumor
carcinóide de apêndice restrito a mucosa, foi então solicitado painel imunohistoquímico e confirmado diagnóstico. de
história, foi submetida a apendicectomia com alta no 2ºPO. CASO 2 resultado AP veio conclusivo para carcinóide de
apêndice com imunoistoquímica compatível. conclusivo para carcinóide de apêndice com imunoistoquímica compatível.
Não foi proposta terapia adjuvante para nenhum dos pacientes, pois laudo anatomopatológico demonstrou margens
livres com neoplasia restrita localmente.
Discussão e Conclusões
. Discussão: A terapia de escolha para o tumor carcinóide é a ressecção cirúrgica com margens livres e a terapia
adjuvante tem boa resposta com sobrevida de 67% em cinco anos.
Palavras chaves
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Introdução
Relatar um caso de tumor carcinóide de apêndice, neoplasia encontrada incidentalmente em 1/300 apendicectomias
Material e Método
: K.A.B.S., feminino, 32 anos, com dor abdominal em fossa ilíaca direita de início há 3 dias. Relata náusea, nega febre
ou diarreia. Ao exame: bom estado geral, afebril, ausência de alterações cardiorrespiratórias. Abdome: ruídos
hidroaéreos presentes, doloroso à palpação em fossa ilíaca direita com presença de defesa e descompressão brusca
positiva. A paciente foi encaminhada ao centro cirúrgico para a realização de apendicectomia. Realizada incisão de
McBurney, com visualização e ligadura do apêndice mais sepultamento do coto apendicular; material enviado para
estudo anatomopatológico. A paciente evoluiu com boa aceitação da dieta e evacuação presente, sendo prescrita alta
no segundo dia de pós-operatório. O exame macroscópico constatou: tumor carcinóide do apêndice com 0,9 x 0,6cm,
margens de ressecção cirúrgica livres de neoplasia.
Resultados
O tumor carcinóide de apêndice (neoplasia mais comum desse órgão) é classificado, de acordo com a sua origem
embrionária, como tumor do intestino médio. Neoplasia normalmente encontrada em pacientes entre 40 e 50 anos,
mais comum em mulheres. Localizam-se, em sua maioria, na submucosa e no terço distal do apêndice.
Discussão e Conclusões
O comportamento clínico e o prognóstico tem relação direta com o tamanho do tumor. Enquanto os tumores < 2cm
raramente apresentam metástase e tem sobrevida em cinco anos de 100%, podendo ser tratados apenas com
apendicectomia , 1/3 dos tumores > 2cm são metastáticos e devem ser tratados com hemicolectomia.
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Introdução
Apresentar um relato de um caso de Tumor Estromal de Reto
Material e Método
Relato do caso: JS, 59 anos, sexo masculino, procedente de Águas de Lindóia, com queixa de proctalgia há 3 meses
acompanhada de hematoquezia, alteração do calibre das fezes e emagrecimento de 15kg. É hipertenso e portador de
hiperplasia prostática benigna. Ao exame físico: REG, desnutrido, anêmico, e no toque retal doloroso com uma
tumoração há dois cm da borda anal com extensão há 7 cm que acometia toda a parede retal e com invasão de
próstata. As múltiplas biópsias foram inconclusivas para carcinoma. Devido ao quadro álgico importante e sintomas de
obstrução intestinal foi optado pela intervenção cirúrgica. A tomografia de pelve evidenciou uma massa extensa em
região pélvica com tumoração acometendo reto, bexiga, vesícula seminal e próstata. Não havia sinais de doença
metastática. A laparotomia confirmou o achado tomográfico e foi optado por uma Exanteração pélvica total, com
derivação urinária com colostomia úmida. O anátomo-patológico foi descrito como neoplasia mesenquimal, com
extensas áreas de necrose, ulcerando o reto. Foram observadas, quatro mitoses em dez campos de maior aumento.
Ausência de metástases nos seis linfonodos ressecados isolados no mesocólon. A imunohistoquímica concluiu GIST de
reto. O paciente foi encaminhado para a oncologia e foi indicado Imatinibe como terapia adjuvante. No seguimento
ambulatorial o paciente apresentou metástase hepática em lobo direito do fígado. Foi optado por aumentar a dose do
Imatinibe. Paciente apresentou sobrevida de 16 meses.
Resultados
Discussão: diagnóstico de certeza é feito através do painel de imunohistoquímica em que é positiva a presença dos
marcadores: C-Kit (CD117) e CD 34, principalmente. O tratamento é a ressecção cirúrgica sem necessidade de
linfadenectomia. No entanto, em tumores considerados irressecáveis ou com metástases, pode-se optar por terapia
neoadjuvante com Imatinibe com intuito de promover ressecabilidade.
Discussão e Conclusões
Este relato demonstra um caso raro de tumor estromal de reto e a importância de seu conhecimento para o adequado
diagnóstico e conduta.
Palavras chaves
Tumor, Tumor Estromal, Reto

94

ID: 2128
Título: TUMORES DESMÓIDES NA POLIPOSE ADENOMATOSA FAMILIAR
Forma de Apresentação: TEMA LIVRE
Área: COLOPROCTOLOGIA
Instituição: Universidade de São Paulo - Sao Paulo - Brasil
Instituição: Universidade São Francisco - Sao Paulo - Brasil
Autores
Fabio Guilherme Caserta Maryssael de Campos; Murilo Rocha Rodrigues; Carlos Augusto Real Martinez; Sérgio Carlos
Nahas; Ivan Cecconello
Introdução
Avaliar a incidência dos TD, a apresentação clínica, e o potencial impacto na evolução e tratamento da PAF.
Material e Método
Os prontuários de 133 pacientes portadores de PAF, acompanhados de 1977 a 2013 foram revisados. Os portadores
de TD foram separados com objetivo de recuperar os dados demográficos, clínicos e o tratamento realizado. Enfocouse na evolução da doença e causas de complicação ou morte. Resultados: Foram diagnosticados 19 (14,3%)
pacientes portadores de TD, sendo 16 (84,23%) surgidos após traumatismo prévio e três (15,7*%) durante o
tratamento cirúrgico da PAF, Dos doentes acometidos pelo TD. 11 (57,89%) eram mulheres e oito (42,10%) homens
com média de idade de 32,9 anos. O intervalo entre o traumatismo cirúrgico e o diagnóstico de TD variou de sete a
60 meses.
Resultados
Manifestações extracólicas foram encontradas em 12 (63,1%) doentes diagnosticados com TD. A neoplasia localizouse na parede abdominal em oito (42,10%) doentes, parede abdominal e cavidade abdominal em dois (10,52%) e no
braço esquerdo em um (5,26). Do total de casos encontrados cinco (26,30%) enfermos apresentavam história familiar
prévia de TD. Quatro (21,05%) evoluíram com obstrução intestinal, dois (10,52%) com hidronefrose e a neoplasia foi
a causa de óbito em três (15,7%) doentes.
Discussão e Conclusões
Na presente revisão de casuística os TD foram encontrados em 14,3% dos doentes com PAF sendo que a maioria
deles surgiram após o traumatismo cirúrgico e foram responsáveis por complicações graves em 31% dos doentes e
pela evolução fatal e 15,7% dos casos. A identificação dos fatores de risco clínico pode auxiliar o cirurgião nas
estratégias de diagnóstico e decisão terapêutica.
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Introdução
Introdução: vasculites são um grupo de doenças caracterizadas pela inflamação da parede dos vasos sanguíneos
cujas causas ainda não foram completamente esclarecidas. Sua apresentação clínica varia de acordo com a localização
e tamanho do vaso afetado e pode ser sistêmica ou localizada, sendo a primeira mais comum. Vasculites no TGI
podem ocorrer isoladamente, mas devido à extensão do órgão acometido, tem um impacto significante na morbidade
e mortalidade dos pacientes. As manifestações mais comuns são dor abdominal, angina abdominal, náusea ou vômito,
diarreia, hematoquezia ou melena.
Material e Método
Objetivo: relatar um caso de Vasculite mesentérica em pós operatório de apendicectomia laparoscópica.
Resultados
Relato do caso: JDCS, sexo masculino, 25 anos, retorna ao pronto socorro no 2º PO de apendicectomia com distensão
abdominal, parada de eliminação de flatos e fezes há um dia, com um episodio febril. Ao exame apresentava-se em
REG, corado, desidratado +/4+, eupneico, afebril. Abdome globoso, FO em bom aspecto, RHA ausente, flácido,
doloroso difusamente à palpação, com irritação peritoneal, submetido a LE que evidenciou hematoma em intestino
delgado com intensa distensão de alça, coleção purulenta em pelve e presença de pulso mesentérico até arcadas. Foi
realizada lavagem da cavidade. Com hipótese de vasculite mesentérica, foi instituído tratamento com corticóide em
dose imunossupressora, apresentando melhora do quadro, tornando-se afebril em 24 horas e eliminando fezes no 3º
dia de tratamento, recebeu alta no 9º PO.
Discussão e Conclusões
Discussão: a apendicite aguda é a causa mais comum de abdome agudo não traumático, com incidência de 8% no
ocidente. Como complicação mais frequente no pós-operatório de apendicectomia temos o abscesso de parede,
seguido de abscesso intracavitário, que pode cursar com peritonite. Outras complicações possíveis são deiscência de
planos da parede abdominal, hérnias incisionais, fístula e peliflebite. Embora a vasculite de mesentérica seja uma
afecção menos comum, por manifestar-se como abdome agudo, deve ser uma hipótese pensada como diagnóstico
diferencial em pós operatório, evitando reabordagem desnecessária.
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Introdução
INTRODUÇÃO: A indicação cirúrgica da doença de Crohn esta sugerida principalmente com a presença de suas de
suas complicações e intimamente relacionada com o aumento do tempo de seguimento. Este é proporcionado
também pelos avanços das terapias medicamentosas, que visam à melhora da qualidade de vida, a preservação de
funções orgânicas, bem como manter a remissão pelo máximo de tempo possível. Entre as complicações que ainda
representam indicações cirúrgicas mais comuns encontram-se os abscessos, as estenoses, as fístulas, os
sangramentos, as perfurações e a degeneração neoplásica. Estas requerem com freqüência terapias precisas
atendendo a necessidade do seu controle imediato e na busca de sua resolução definitiva, sempre da forma mais
conservadora possível. OBJETIVO: Analisar os Resultados das indicações terapêuticas cirúrgicas da doença de Crohn
na vigência de suas complicações durante o período de terapia medicamentosa específica.
Material e Método
MÉTODO: Apresenta-se a casuística de doentes portadores de doença de Crohn em seguimento durante tratamento
medicamentoso que desenvolveram complicações relacionadas à enfermidade. Ocorreram abscessos em quatro
doentes, estenoses em três, degeneração neoplásica em dois, fístula cutânea em dois, e perfuração em um. Os
portadores de abscessos e estenoses receberam terapias não cirúrgicas prévias à indicação cirúrgica. Aqueles que
apresentaram fístulas e degeneração neoplásica foram encaminhados para tratamento cirúrgico programado. O
doente com perfuração em peritônio livre foi prontamente operado. As terapias cirúrgicas foram adequadas à
localização da doença bem como à complicação manifestada. A evolução foi considerada satisfatória com exceção de
um enfermo que necessitou de reoperação por intercorrência pós-operatória.
Resultados
RESULTADO: O tratamento cirúrgico das complicações da doença de Crohn apresenta particularidades decorentes das
possibilidades de localização e manifestações da enfermidade. As terapias de preservação são sempre mais sugeridas
e a variável cirurgião representa ponto de equilíbrio entre a agressividade da doença e da terapia visando à obtenção
de melhores Resultados.
Discussão e Conclusões
CONCLUSÃO: Conclui-se que as terapias equilibradas, combinadas e menos agressivas são recomendadas sempre que
possível estão associadas a Resultados satisfatórios.
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Introdução
INTRODUÇÃO: A endometriose é definida como a presença de tecido semelhante ao endométrio de forma
heterotópica com resposta às ações cíclicas hormonais. É considerada profunda quando de acometimento de pelo
menos 5 mm de profundidade. O envolvimento intestinal não é raro sendo o sigmóide, o apêndice cecal e o reto as
regiões mais frequentemente comprometidas. Os sintomas geralmente são inespecíficos e habitualmente o
comprometimento exclui a camada mucosa. Como complicações pode evoluir com quadros de obstrução ou
sangramento intestinal. O acometimento linfonodal é raro e representa achado ocasional nos exames histopatológicos
das espécimes pós ressecção. OBJETIVO: Analisar os achados histopatológicos das espécimes das cirurgias de
endometriose profunda com acometimento intestinal enfatizando a avaliação linfonodal.
Material e Método
MÉTODO: Apresenta-se a casuística de cirurgias para tratamento da endometriose profunda com acometimento
intestinal visando avaliar nas espécimes cirúrgicas a presença do acometimento linfonodal.
Resultados
RESULTADO: Foram diagnosticados em 2 doentes a presença de linfonodos retroperitoneais com acometimento pela
endometriose. Em ambos os casos foram realizadas ressecções extensas intestinais em monobloco com segmento
ginecológico buscando a ressecção completa das manifestações da doença. A endometriose profunda foi comprovada
pela histopatologia. Não houve correlação com achados radiológicos ou laparoscópicos prévios.
Discussão e Conclusões
CONCLUSÃO: Considerando a possibilidade de disseminação linfonodal na endometriose profunda, embora incomum,
bem como a dificuldade para seu diagnóstico prévio, conclui-se a necessidade de análise histopatológica completa
com vistas ao diagnóstico preciso visando a busca do controle e cura da enfermidade.
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Introdução
A terapêutica cirúrgica representa a melhor opção para o tratamento da endometriose profunda intestinal
principalmente em doentes sintomáticas e que não responderam ao tratamento medicamentoso. As vias urinárias e o
trato intestinal, quando acometidos, representam os sítios que mais influenciam no planejamento cirúrgico. Este é
influenciado diretamente pelo diagnóstico preciso que por sua vez depende de uma boa anamnese com exame físico
especializado ginecológico e proctológico, exames laboratoriais e de
Material e Método
Apresenta-se a casuística de 22 doentes submetidas a tratamento cirúrgico com diagnóstico de endometriose
profunda intestinal. Toda a casuística foi submetida previamente a anamnese com exame ginecológico e proctológico
completo. As avaliações por imagem utilizaram sempre a ultrassonografia, abdominal e transvaginal, além da
ressonância magnética com protocolo específico. A colonoscopia foi realizada também em todas as enfermas e
adequada com aparelhos de fino calibre, quando necessário, com vista a torná-las sempre completas. Exames gerais
foram sempre executados visando o controle clínico geral.
Resultados
O quadro clínico da endometriose intestinal profunda pode variar de acordo com os locais acometidos e ser de difícil
diagnóstico diferencial de varias enfermidades intestinais e pélvicas. A ultrassonografia abdominal e transvaginal
consegue oferecer dados quanto à localização, tamanho e infiltração das lesões, representando método acessível,
porém examinador dependente. Sua maior dificuldade é determinar a distância entre a lesão e a margem anal, e a
exata profundidade da lesão na parede intestinal. A tomografia computadorizada com múltiplos detectores mostra
toda a espessura da parede, mas, ao contrário da ressonância magnética, não tem boa acurácia para distinguir
tecidos de moles, apresentando dificuldade em diferenciar e delimitar os órgãos pélvicos das lesões. A ressonância
completa a avaliação da ultrassonografica, especialmente em casos mais complexos e mais extensos. A colonoscopia
deve ser realizada para afastar doenças intestinais concomitantes e avaliar a extensão e profundidade da doença.
Quando do não acometimento mucoso encontra-se sinais indiretos como compressões ou retrações
Discussão e Conclusões
Conclui-se que o diagnóstico e estadiamento preciso da enfermidade permite a elaboração de planejamento
terapêutico interdisciplinar, mas principalmente de forma conjunta com a doente na busca dos melhores Resultados e
anseios desejados.
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Introdução
A endometriose é definida como a presença de tecido semelhante ao endométrio externo a cavidade uterina. De
etiologia incerta e sem limite de disseminação, pode comprometer vários órgãos, entre eles, o intestino. Este é
normalmente acometido pela endometriose profunda infiltrativa, forma que penetra cinco mm ou mais abaixo da
superfície peritoneal. É considerada uma doença progressiva que não regride espontaneamente e tende a se agravar
com o tempo. Manifesta-se com a dor pélvica associada a alterações do hábito intestinal e eventuais sangramentos,
sempre relacionados com o ciclo hormonal. Estes são motivados pela fibrose reativa na superfície serosa da parede
intestinal, produzindo deformidades e aderências, decorrentes dos implantes de endometriose nodulares e que se
desenvolvem a partir de agrupamentos de lesões puntiformes. A baixa eficácia do tratamento medicamentoso
recomenda o tratamento cirúrgico. A indicação cirúrgica deve ser baseada no quadro clínico da paciente e tem como
objetivo principal melhora da qualidade de vida. O planejamento cirúrgico envolve variáveis como o tamanho, número
de lesões, camadas da parede intestinal comprometidas, circunferência da alça envolvida e a distância da margem
anal.
Apesar dos avanços diagnósticos e terapêuticos a endometriose continua sendo uma doença pouco entendida e de
evolução incerta. OBJETIVO: Analisar os Resultados do tratamento cirúrgico de doentes portadores de endometriose
intestinal.
Material e Método
MÉTODO: Apresenta-se a casuística de 22 portadoras de endometriose profunda intestinal submetidas a tratamento
cirúrgico combinado com procedimentos ginecológicos. A maioria foi submetida à ressecção intestinal em monobloco
com segmentos ginecológicos. Apenas um doente apresentou complicação cirúrgica caracterizada por abscesso
pélvico drenado espontaneamente por via vaginal. Não houve necessidade de reoperações em nenhuma paciente.
Resultados
RESULTADO: O tratamento da endometriose intestinal profunda é eminentemente cirúrgico e esta relacionado com as
manifestações sintomáticas apresentadas bem como com o agravamento dos mesmos. Quando bem indicado e
executado por equipe multidisciplinar pode oferecer Resultados satisfatórios com baixa morbidade.
Discussão e Conclusões
CONCLUSÃO: Conclui-se a importância do conhecimento fisiopatológico da endometriose, de suas manifestações
clínicas, bem como seu diagnóstico preciso, visando à execução de procedimento cirúrgico como opção boa e segura
para o controle e cura da enfermidade.
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Introdução
Os principais objetivos do tratamento do câncer colorretal são a cura, o controle da recidiva local e a manutenção da
qualidade de vida. Nesta busca, os aspectos técnicos e terapêuticos interdisciplinares representam importância real.
Apesar dos avanços terapêuticos, a sua mortalidade global continua expressiva. Isto se deve, sobretudo, ao fato de
praticamente metade dos pacientes já apresentarem metástases, ainda que não evidentes, por ocasião do tratamento
cirúrgico. O seguimento pós-operatório objetiva a detecção precoce da recidiva o que permite a instituição de novo
tratamento visando melhorar o prognóstico e a qualidade de vida do doente. O cérebro pode ser sede de lesões
metastáticas secundárias a neoplasias malignas. Entre as mais raras encontram-se as derivadas do câncer colorretal.
OBJETIVO: Analisar os aspectos clínicos, diagnósticos e terapêuticos da metástase cerebral do câncer colorretal.
Material e Método
Apresentam-se os quadros de dois portadores do câncer colorretal com manifestação de metástases cerebrais. Os
diagnósticos foram feitos em um deles concomitante com o diagnóstico da lesão primária, e o outro durante o
seguimento. Em ambos as manifestações clínicas neurológicas contribuíram para a suspeita diagnóstica. No doente
onde o diagnóstico foi feito concomitante com a lesão primária a evolução rápida devido à gravidade da disseminação
não permitiu qualquer tipo de terapia, evoluindo a óbito precocemente. Em outro enfermo onde o diagnóstico foi feito
durante o seguimento, a conduta cirúrgica especializada transcorreu de forma favorável com remissão dos sintomas
neurológicos.
Resultados
O carcinoma metastático ao cérebro derivado do câncer colorretal é incomum, e geralmente associado à doença
instalada em outro local. Este diagnóstico tem sido possível graças ao aumento da sobrevida promovida pelas
terapêuticas atuais. A presença e a persistência de sintomas neurológicos levam a suspeição diagnóstica apresentando
maior acurácia através dos exames de imagem. A terapêutica é multidisciplinar variando de corticoterapia,
radioterapia e ressecção cirúrgica. Deve ser adequada ao contexto geral, levando-se em consideração fatores
relevante como performance status, sobrevida e os reais benefícios desejados.
Discussão e Conclusões
Conclui-se que a terapêutica especializada neurológica pode ser indicada para remover lesões metastáticas, visto as
inestimáveis contribuições para a melhoria da qualidade de vida mesmo na impossibilidade da cura.
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Introdução
A doença de Crohn é caracterizada por um processo inflamatório crônico que pode atingir todo o aparelho digestório
com localização mais freqüente no intestino delgado e no segmento colo-retal. Tem como característica clínica a longa
evolução dos sintomas, sendo difícil de estabelecer o início exato da doença. Pode não apresentar quadro clínico
patognomônico, porém, frequentemente é caracterizada por diarréia, emagrecimento, cólicas abdominais e
sangramento evacuatório. Alternância do hábito intestinal e quadros suboclusivos podem aparecer no início ou
posteriormente como conseqüência de uma diminuição do lúmem intestinal por estenose inflamatória ou cicatricial.
Por outro lado a neoplasia colo-retal tem características clínicas semelhantes dependendo do segmento acometido.
Por requisitarem terapêuticas específicas diferentes necessitam do diagnóstico diferencial e precoce. OBJETIVO:
Apresentar os quadros de doentes portadores de doença de Crohn associado à neoplasia colo-retal, visando analisar
os aspectos clínicos e diagnósticos da enfermidade, bem como as terapêuticas empregadas.
Material e Método
Apresenta-se a associação destas enfermidades em dois doentes sendo um de localização cólica esquerda e outro
retal. Ambos possuem diagnósticos confirmados de enfermidade de Crohn em acompanhamento e recebendo
terapêuticas específicas durante período prolongado. Apresentaram achado do câncer colo-retal diagnosticado através
de exame colonoscópico, com estadiamento sem disseminação metastática. Foram submetidos a tratamento cirúrgico
específico com boa evolução. Não apresentaram indicações para terapias adjuvantes, sendo inseridos em
planejamento para seguimento.
Resultados
A ausência de sintomas diferenciais das enfermidades, torna a colonoscopia essencial para o diagnóstico preciso. Não
só a região acometida pela doença inflamatória, mas todo o trato gastrointestinal deve ser examinado periodicamente,
independente da presença de sintomas, visto a necessidade do diagnóstico precoce e da possibilidade de ocorrência
desta concomitância também relacionada à agressão inflamatório de longa duração.
Discussão e Conclusões
Considerando a possibilidade dessa associação e a semelhança do quadro clínico em ambas as circunstâncias, concluise a importância do exame endoscópico colo-retal de forma rotineira e periódica visando contribuir para o diagnóstico
precoce e melhor prognóstico.
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Introdução
A síndrome de polipose hiperplásica (HPS) é uma doença rara caracterizada por múltiplos ou grandes pólipos
hiperplásicos e carrega um risco de câncer colorretal durante a vida de aproximadamente 40%. É diagnosticada por
critérios clínicos, conforme estabelecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS): (1) pelo menos cinco pólipos
hiperplásicos proximais ao cólon sigmóide, com dois ou mais sendo maiores do que 10 mm; (2) quaisquer pólipos
hiperplásicos proximais ao cólon sigmóide em qualquer paciente que com um parente de primeiro grau com HPS; (3)
mais do que 30 pólipos hiperplásicos, de qualquer tamanho, distribuidos ao longo do cólon. A OMS recomenda a
vigilância endoscópica anual no caso de lesões com menos de 3-4 mm e a remoção de pólipos de maiores
dimensões. Preconiza também a possibilidade de colectomia com anastomose íleo-retal, com vigilância posterior
para identificação de lesões serrilhadas no reto. Para os familiares de 1º grau, em particular aqueles que têm mais de
40 anos, é recomendada a realização de colonoscopia.
Métodos
Os Autores apresentam um caso acompanhado no serviço com base em dados do prontuário médico, além de
síntese atual de informações sobre etiopatogenia, seguimento e manejo de pacientes acometidos.
Resultados
o paciente de 63 anos, masculino, natural de Pernambuco, residente em São Paulo - SP há mais de 30 anos,
hipertenso, diabético, coronariopata (infarto agudo do miocárdio em 2005), em acompanhamento pela
coloproctologia do nosso serviço (Hospital do Servidor Público Municipal) desde julho de 1996 com história de
hematoquezia e dor em fossa ilíaca esquerda há um mês da realização da primeira colonoscopia, com hipótese
diagnóstica inicial de doença inflamatória intestinal. No exame foram encontrados "múltiplos pólipos sésseis" do
sigmóide até ceco com tamanho de até 0,5 cm. Realizadas polipectomias aleatórias nos diversos segmentos com
resultado no anatomopatológico de pólipos hiperplásicos.
Permaneceu sem acompanhamento, por opção do paciente, até julho de 2012 quando realizou colonoscopia em
04/07/2012, que revelou mais de cem pólipos com até 0,3 cm, sésseis e alguns pediculados. Realizada polipectomia
dos maiores nos diversos segmentos, vindo na anatomia patológica como pólipos hiperplásicos.
Realizada colectomia total com ileoretoanastomose com grapeador sem intercorrências. O paciente apresentou boa
evolução. No anátomo-patológico da peça foram observados múltiplos pólipos, tendo o maior 1,8 cm (hiperplásico).
Foi orientado aos parentes de primeiro grau que realizassem colonoscopia de rastreio.
Conclusões
Não foram estabelecidas, ainda, normas para acompanhamento e conduta pelo número reduzido de casos, havendo
apenas recomendações. O paciente em questão foi conduzido segundo o que preconiza a literatura atual.
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Introdução
Correlacionar os achados manométricos com a gravidade da doença e impacto na qualidade de vida em pacientes
com incontinência fecal
Material e Métodos
O estudo foi do tipo observacional transversal analítico e incluiu pacientes com diagnóstico clínico de incontinência
fecal que foi estimada atráves da Escala de Incontinência de Jorge/Wexner. Todos pacientes realizaram manometria
anorretal. Foi correlacionada a gravidade da Incontinência e os achados manométricos.
Resultados
Participaram do estudo 12 pacientes com diagnóstico clínico de incontinência fecal, sendo 3 homens (25%) e 9
mulheres (75%) e a média de idade foi de 64 anos. A pontuação média na Escala de Jorge/Wexner foi de 8,11. 08
pacientes apresentaram hipotonia de repouso e 04 pacientes apresentaram hipotonia de contração. 05 pacientes
tiveram índice de fadiga baixo. 04 pacientes apresentaram diminuição na sensibilidade retal e todos demonstraram
capacidade retal normal.
Discussão e Conclusão
Não foi encontrada correlação significativa entre a gravidade da incontinência fecal e os Resultados da manometria
anorretal.
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Introdução
O objetivo deste trabalho é apresentar caso de infecção por clamídia tipo LGV simulando retite ulcerativa inespecífica
e chamar atenção para agentes sexualmente transmissíveis na etiologia das retites distais
Material e Método
homem de 43 anos, HIV-positivo, usando terapia antirretroviral, veio ao nosso ambulatório referindo tratamento para
retocolite ulcerativa inespecífica com mesalazina há dois anos, sem melhora. Suas queixas eram dor retal, tenesmo e
saída de secreção purulenta junto com as fezes. A princípio, citava fissura anal cujo tratamento com tópicos foi
ineficaz. A colonoscopia naquela ocasião (2011) revelou úlceras aftóides no reto e a biópsia encontrou processo
inflamatório crônico erosivo. Repetiu a colonoscopia em 2012, pela persistência dos sintomas, cujo laudo indicou retite
ulcerativa com o restante do cólon normal. Em 2013, a retossigmoidoscopia mostrou o mesmo quadro com lesões
subelevadas no reto. A ressecção revelou processo inflamatório crônico ulcerado. Utilizou mesalazina oral e retal sem
melhora. Quando nos procurou, observamos o retite distal com lesões vegetantes, muita hiperemia, material
purulento e dor intensa. Suspeitamos de doença sexualmente transmissível e solicitamos sorologias para sífilis e teste
rápido para clamídia, que foi positivo.
Resultados
Após o tratamento com doxiciclina, durante 21 dias, houve remissão dos sintomas e a retossigmoidoscopia flexível
após 30 dias revelou discreto edema na mucosa retal.
Discussão e Conclusões
Chamamos a atenção para agentes sexualmente transmissíveis na etiologia das retites distais
Palavras Chaves
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Introdução
O objetivo deste relato é apresentar paciente com sífilis primária no reto dista, simulando tumor.
Material e Método
homem que faz sexo com homens (HSH), com 57 anos, HIV positivo, em tratamento com antirretrovirais, queixou-se
de secreção mucossanguinolenta junto com as fezes e tenesmo. O exame proctológico revelou tumor ulcerado no reto
distal, cujas biópsias mostraram processo inflamatório crônico inespecífico, Resolvemos repetir a biópsia e, após, 20
dias, não observamos a lesão. Naquela ocasião, o paciente relatou manchas por todo o corpo, não pruriginosas,
sugerindo roséola sifilítica. Os testes sorológicos revelaram VRDL de 1/256 e o FTA-Abs foi reagente. Indicamos
penicilina benzatina 4,8 milhoes de U, em duas doses com intervalo de uma semana.
Resultados
O VDRL de controle após 3 e 6 meses foi de 1/8 e 1/2
Discussão e Conclusões
Chamamos a atenção para a possibilidade de tumor no reto provocado por agentes sexualmente transmissíveis.
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Introdução
Estudar se dosagem pré-operatória do CA 125 guarda relação com estádio final, tipo histológico e índice de
complicações pós-operatórias em pacientes com Câncer Gástrico.
Material e Método
Foi realizada dosagem pré-operatória de CA125, estadiamento(TNM) e tratamento cirúrgico em 70 pacientes do
Serviço de Cirurgia do Estômago, Duodeno e Intestino Delgado do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo. Os pacientes foram estratificados segundo a dosagem do CA125 (normal≤ 35; elevado
se> 35 e ≤200; Muito elevado se> 200) e correlacionados com estádio final e tipo histológico, obtido dos dados
cirúrgicos e dos exames anatomo-patológicos.
Resultados
A média de idade dos paciente foi de 64,5 anos (33-89 anos), 37 do sexo masculino e 33 do sexo feminino. Foram
realizadas 49 gastrectomias subtotais (70%) e 21 totais (30%). Todos os pacientes eram portadores de
Adenocarcinoma Gástrico, 46 (65,7%) do tipo diferenciado e 24(34,3%) do indiferenciado. A dosagem do CA 125 préoperatória foi obtida em todos os 70 pacientes: mínimo: 3,5 U/ml e máximo: 185,4 U/ml; média 18,9 U/ml; desvio
padrão de 13. Quanto à estratificação: Grupo Normal: 64 (91,4%); Elevado: 6 (8,6%) e Muito Elevado: 0. O estudo
AP mostrou a seguinte distribuição no estadiameno: T= is: 3 (4,3%)/ 1a: 4 (5,7%)/1b: 7 (10%)/ 2: 10 (14,3%)/ 3:
26 (37,1%)/ 4a: 16 (22,9%)/ 4b: 4 (5,7%); N= 0: 25 (35,7%)/ 1: 10 (14,3%)/ 2: 12 (17,1%)/ 3a: 15 (21,4%)/ 3b: 7
(10%)/ Não disponível: 1 (1,4%). Estadiamento= 0: 4(5,7%)/ IA :6 (8,6%)/ IB: 10 (14,3%)/ II: 9 (12,9%)/ IIIA: 4
(5,7%)/ IIIB: 36 (51,4%)/ IV 0/ NE: 1. Não houve diferença entre os grupos quanto ao tipo histológico ou estádio
final. 1 paciente do grupo “Elevado” (16,7%) teve complicações pós-operatórias e faleceu.
Discussão e Conclusões
Aparentemente a dosagem pré-operatória do CA 125 não guarda relação com o estádio final nem com tipo histológico
dos pacientes acometidos de Adenocarcinoma gástrico. Os níveis de CA 125 dosados no pré-operatório parecem
indicar maior predisposição a ocorrência de complicações pós-operatórias.
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Introdução
Relatar um caso raro de diverticulite aguda e realizar uma revisão bibliográfica sobre este tema.
Material e Método
descrever relato de caso
Resultados
CNT, mulher, 86 anos, apresentando dor abdominal difusa com parada de eliminação de gases e fezes há 3 dias, com
queda do estado geral, negava cirurgias anteriores, exame compatível com abdome agudo obstrutivo. Apresentava
nos exames laboratoriais leucocitose e na tomografia de abdome sinais de abdome agudo obstrutivo devido a
processo inflamatório em delgado. Paciente foi submetida a laparotomia com enterectomia de segmento de íleo
apresentando diverticulite de meckel. A paciente evoluiu bem com alta no 5ºPO.
Discussão e Conclusões
O DM é um divertículo verdadeiro, que se localiza no bordo antimesentérico do íleo e em 90% dos casos está nos
seus 10 cm distais e cerca de 50% dos diverticulos contém mucosa ectópica, na maioria dos casos é gástrica. O seu
diagnóstico pré- operatório é difícil e excepcional, já que é uma patologia rara e que pode mimetizar outras causas de
abdome agudo. Os DM sintomáticos devem ser submetidos a ressecção cirúrgica através de enterectomia segmentar
ou diverticulectomia. Os assintomáticos encontrados incidentalmente ainda é um dilema que se mantém sem
resposta. Conclusão: O DM é uma patologia rara com uma incidência de complicações baixa e variadas, o que pode
simular outras patologias abdominais.
Palavras chaves
diverticulite de meckel, abdome agudo obstrutivo
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Introdução
O Divertículo de Meckel (DM) é a anormalidade congênita mais comum no trato gastrointestinal, ocorrendo em,
aproximadamente, 2% da população. Apesar de ocorrer em até 2% da população, somente 4% dos portadores
apresentarão manifestações durante a vida, de forma que o distúrbio geralmente é descoberto acidentalmente, em
cirurgias ou exames indicados por outras razões, ou ainda em necropsias. É mais comum ser sintomático em crianças
abaixo dos 2 anos, devido a ulceração por mucosa gástrica heterotópica. Já em adultos, muitos se apresentam com
sangramento, quadros inflamatórios e obstrução intestinal, tendo como mecanismos intussuscepção, bridas
inflamatórias, volvo, hérnias internas, hérnias de Littré, torção de pedículo, enterolitos ou fitobezoares e, raramente,
neoplasia. O sangramento gastrointestinal ocorre normalmente por ulceração péptica na margem da mucosa gástrica
ectópica.
Descrição de relato de caso de uma complicação do divertículo de Meckel em adultos.
Material e Método
As informações foram obtidas através de revisão de prontuário médico, entrevista com o paciente estudado e sua
família, registros fotográficos dos métodos de diagnóstico de imagem, nota operatória da cirurgia e revisão da
literatura.
Resultados
O caso relatado apresenta um paciente adulto, sexo masculino, com sintoma de dor abdominal acompanhado de
enterorragia. O diagnóstico só foi feito no intraoperatório com alcas intestinais isquemiadas por provável torção.
Discussão e Conclusões
Casos de DM são raros, principalmente em adultos, se sintomático deve ser realizado cirurgia com diverticulotomia ou
enterectomia, como no caso relatado. O interessante desse caso além de ser em adulto foi a constatação da presença
de diverticulite associada a sangramento, associação rara de se acontecer e dores abdominais como consequência da
suboclusao intestinal, ocorrida provavelmente pelo tamponamento do meso do foco sangrante.
Palavras chaves
Divertículo de Meckel, isquemia, suboclusão intestinal, enterorragia.
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Introdução
Apresentar os casos submetidos a cirurgia por estenose piloro-duodenal devido a úlcera péptica.
Material e Método
Estudo retrospectivo avaliando, no período de 2009 - 2014, a abordagem cirurgica de 8 pacientes por complicação de
úlcera péptica gastroduodenal com síndrome de obstrução pilórica.
Resultados
As técnicas cirúrgicas foram: VAGDPC (75%); antrectomia com gastrojejunoanastomose em Y de Roux (12,5%);
gastrectomia parcial com gastrojejunoanastomose T-L - Bilroth II (12,5%).
Os pacientes eram 62,5% do sexo masculino com idade média de 43,1 anos. 75% dos pacientes evoluiram sem
complicações pós-operatórias. 12,5%, 1 paciente, apresentou infecção do sítio cirúrgico com evolução favóravel após
e 12,5% fístula digestiva e infecção do sítio cirúrgico, evoluindo para o óbito durante a internação.
50% dos pacientes possuíam positividade prévia para a bactéria H.pilory.
Discussão e Conclusões
Para estenose péptica piloro-duodenal, a abordagem cirúrgica se mantém em evidência, sendo a vagotomia e
antrectomia com gastroduodenostomia na pequena curvatura uma boa opção terapêutica.
Palavras chaves
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Introdução
Relatar o caso de uma paciente de 54 anos com quadro de neoplasia duodenal.
Material e Método
As informações foram obtidas por meio de revisão do prontuário, entrevista com o paciente, exame físico, métodos
diagnósticos, e revisão da literatura.
Resultados
Paciente feminino, 54 anos, moradora do interior do Rio de Janeiro. Queixa-se de astenia, desconforto abdominal e
perda de peso há 8 meses. Antecedentes pessoais: hipertensão arterial e anemia. Ao exame: Lúcida e orientada,
hidratada, hipocorada 2+/4+, ictérica 2+/4+, afebril; Aparelho Digestivo: Abdome globoso, peristáltico, flácido,
indolor a palpação superficial ou profunda, com sinal de Courvoisier-Terrier; Exames complementares: Foi realizado
exames de rotina, destacando-se anemia e hiperbilirrubinemia no exame de sangue. Foi solicitado Tomografia
Computadorizada de abdome e pelve e endoscopia digestiva alta, evidenciando presença de lesão vegetante de
aproximadamente 3cm, com bordas irregulares, localizada em segunda porção duodenal e papila duodenal,
obliterando a ampola de Vater. Foi realizado biópsia de lesão vegetante para exame histopatológico. Encaminhada
para cirurgia, ao fazer o inventário da cavidade foi identificado fígado aumentado de volume, vesícula biliar distendida,
tumoração estenosante duodenal, vias biliares extra hepáticas dilatadas. Tumor irressecável por aderência à veia cava
e aorta abdominal. Realizado a gastroenteroanastomose látero-lateral e colédoco-jejunostomia látero-lateral em Y de
Roux. O histopatológico do tumor duodenal revelou como diagnostico adenocarcinoma mucinoso. A incidência de
adenocarcinoma perfaz 0,1% a 2% de todos os cânceres do sistema digestivo. Essa baixa frequência faz com que ele
seja pouco lembrado, o que favorece o atraso em seu diagnóstico, como no caso da nossa paciente. Especificamente
no duodeno, o adenocarcinoma é encontrado em 0,01% a 0,04% e constitui 0,3% dos cânceres do sistema
digestório. Nossa paciente apresentava tumoração vegetante, sem plano de clivagem identificado, e de localização
periampular, se encontrando no estádio IV, pois invade estruturas vizinhas, embora não tenha sido identificadas
metástases ou linfonodos acometidos, portanto, T4 N0 M0. O tratamento adequado é sua ressecção cirúrgica com
princípios oncológicos. Entretanto, diante de casos muito desfavoráveis, restam as derivações internas e as estomias.
Discussão e Conclusões
Com os avanços no conhecimento do adenocarcinoma de intestino delgado se espera melhores Resultados no
diagnóstico e tratamento desta neoplasia.
Palavras chaves
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Introdução
Avaliar os Resultados precoces e tardios da Esofagocardioplastia em pacientes com megaesôfago chagásico com
recidiva de sintomas após cirurgia prévia
Material e Método
Entre Janeiro de 1998 a Julho de 2013, foram estudados no Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da
PUC CAMPINAS,17 pacientes com megaesôfago chagásico avançado com recidiva de sintomas após tratamento prévio
pela cardiomiotomia. Treze pacientes eram do sexo masculino e 4 do feminino, com idade variável de 59 a 78
anos.Todos os pacientes apresentavam disfagia de moderada a intensa e na maioria deles houve necessidade da
realização de suporte nutricional no pré operatório por apresentarem perda de peso maior que 10% do normal.O
tratamento realizado foi a esofagocardioplastia pela técnica proposta por SERRA–DORIA;a indicação para a realização
dêste procedimento ocorreu devido os pacientes não terem condições clinicas para a realização da
esofagectomia/mucosectomia.Foi realizado avaliação precoce para estudar as complicações pós-operátorias imediatas
e a tardia com 1, 3 e 5 anos de pós operatório para avaliar se os pacientes apresentaram um resgate adequado da
deglutição.
Resultados
Na avaliação precoce,3 pacientes apresentaram infecção pulmonar e 1 evoluiu com arritmia cardíaca de alta
frequência e intermitente todos com boa evolução após tratamento clinico especifico. Um paciente evoluiu com fístula
da anastomose esofagogástrica mas revertida após tratamento conservador e nutrição parenteral. Na avaliação tardia
com 1 ano de pós operatório, realizada nos 17 pacientes do estudo, 16p referiram deglutição normal sendo que o
paciente restante referiu disfagia intermitente para alimentos sólidos.Na avaliação com 3 anos de pós operatório,
realizada em 14 pacientes, 9 referiram deglutição normal e os 5 pacientes restantes referiram disfagia progressiva
para alimentos pastosos/sólidos.Na avaliação tardia com 5 anos de pós operatório, realizada em 11 pacientes, 4
referiram deglutição normal, sendo que dos 7 pacientes restantes, 6 referiram disfagia progressiva para pastoso e
sólidos e 1 disfagia para líquidos.
Discussão e Conclusões
A técnica da esofagocardioplastia de SERRA DORIA proporcionou complicações pós operatórias de baixa morbidade e
com boa resolutividade, com resgate adequado da deglutição na avaliação a medio prazo mas não sendo eficaz no
seguimento a longo prazo, devido a alta recidiva de disfagia, o que faz que a mesma seja indicada somente em
pacientes que não tenham condições clinicas de serem submetidos a ressecção esofágica.
Palavras chaves
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Introdução
A acalásia idiopática do esôfago (AIE) é uma doença inflamatória de etiologia desconhecida. É caracterizada por
aperistalse do corpo do esôfago e falha do relaxamento do esfincter esofágico inferior em resposta às deglutições com
a consequente disfagia.. O objetivo deste estudo foi demonstrar os Resultados da terapêutica cirúrgica dos pacientes
com AIE, avaliando suas complicações locais e sistêmicas.
Material e Método
Foram tratados no Serviço de Cirurgia Torácica do Hospital e Maternidade Celso Pierro(Puc-Campi nas) 32 pacientes
com AIE de janeiro de 1991 a Julho de 2014. Houve predominancia do sexo masculino em 21 pacientes(65,6%) e
com idade entre 29 a 63 pacientes. A confirmação do AIE foi através da exclusão da Doença de Chagas com 3
sorologias negativas, exclusão de cariopatia chagásica e magacólon. Vinte e dois pacientes eram portadores de
doença Grau I e II (68,7%) e dez (31,3%) Grau III e IV. A terapêutica cirúrigica foi seletiva baseada no grau da
doença: I e II – Cardiomiotomia de Heller (22 pacientes) e III e IV – Esofagectomia Transmediastinal – técnica de
PINOTTI e cols (3 pacientes) e Mucosectomia Esofágica – técnica de Aquino e cols (7 pacientes).
Resultados
Na avaliação precoce aqueles submetidos a Cardiomiotomia não apresentaram nenhuma complicação local. Um deles
apresentou infecção pulmonar com boa evolução. Os três pacientes submetidos a Esofagectomia Transmediastinal
evoluíram com hidropneumotórax com boa evolução e tratamento adequado. Um deles apresentou fístula da
anastomose esofagogástrica cervical e outro paciente evoluiu com infecção pulmonar, tendo ambos boa evolução com
tratamento específico. Na avaliação a médio prazo de 6 meses a 18 anos (média 7,5 anos) realizada em 23 pacientes,
os que foram submetidos a Cardiomiotomia referiram boa qualidade de vida, pois resgataram a deglutinação de modo
satisfatório. Os pacientes submetidos a Esofagectomia/Mucosectomia referiram boa qualidade de vida com retorno a
deglutinação e as atividades habituais, embora 3 deles referiram regurgitações intermitentes.
Discussão e Conclusões
Os Autores concluíram que o tratamento cirúrgico proposto da AIE de acordo com Grau da doença foi de grande valia,
sendo que a Mucosectomia Esofágica oferece melhores Resultados na avaliação precoce em relação a Esofagectomia
Transmediastinal pelo menor índice de complicações.
Palavras chaves
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Introdução
Avaliar retrospectivamente os Resultados da anastomose esofagogástrica cervical com o tubo gástrico isoperistáltico
com intuito paliativo, comparando a sutura mecânica com a manual, em pacientes com câncer de esôfago
irressecável.
Material e Método
Entre Janeiro de 1994 a Dezembro de 2013, 136 pacientes, 103 (75,7%) masculinos e 33 (24,3%) femininos,
submeteram-se à cirurgia proposta. A anastomose do tubo gástrico com o coto esofágico ao nível cervical foi realizada
com sutura mecânica em 77 pacientes (56,6%) (Grupo A) e manual em 59 pacientes (43,4%) (Grupo B). Foram
avaliadas complicações sistêmicas e locais e qualidade de vida.
Resultados
58 pacientes apresentaram deiscência anastomótica, sendo 21 no grupo A (27,2%) e 34 no grupo B (62,1%), a
maioria resolvida com tratamento conservador. A estenose da anastomose esteve presente em 32 pacientes do grupo
A (42,8%) e 14 do grupo B (23,7%), resolvidas com tratamento através da dilatação endoscópica. 55 pacientes
(40,3%) apresentaram complicações sistêmicas, a maioria, de origem pulmonar, sendo 29 do grupo A (37,6%) e 26
do grupo B (44,1%). Ocorreram 12 óbitos por complicações sistêmicas (8,8%), 5 do grupo A (6,4%) e 7 do grupo B
(11,8%). Devido complicação local houve um óbito no grupo A (1,2%). A avaliação a médio e longo prazo entre 3
meses a 9 anos (média de 3,9 anos) foi realizada em 93 pacientes, sendo que a maioria foi a óbito neste tempo de
seguimento, consequente a doença maligna. Todos os pacientes avaliados neste tempo de seguimento referiram estar
satisfeitos com o ato cirúrgico, pois conseguiram resgatar a deglutição de modo satisfatório, sendo 69 pacientes
(74,1%) com deglutição normal e 24 (25,9%) com disfagia para sólidos.
Discussão e Conclusões
O tubo gástrico isoperistáltico de grande curvatura, com sutura mecânica, parece oferecer menor número de
complicações locais em relação à deiscência anastomótica e maior frequência de estenoses em relação à sutura
manual, mas ambas técnicas proporcionaram melhora significativa da deglutição e qualidade de vida.
Palavras chaves
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Introdução
Avaliar os Resultados precoce da esofagocoloplastia em uma série de pacientes submetidos a reconstrução de trânsito
para o tratamento de afecções benignas e malignas do trato digestivo superior
Material e Método
De Janeiro de 1984 a Dezembro de 2013, no Serviço de Cirurgia Torácica do HMCP da PUC-CAMPINAS, 1113
pacientes foram submetidos a reconstrução de trânsito digestivo superior por afecções benignas ou malignas do
esôfago/hipofaringe/cárdia e com intuito paliativo ou curativo; destes,111(9,9%) foram submetidos a reconstrução de
trânsito com o colo(96p-colo transverso;15p- ileodistal com colo ascendente), sendo o objetivo do nosso estudo. 79
pacientes(89,1%) eram do sexo masculino e 32(10,9%) do feminino com idade de 19a a 79a (md- 48,5a).As afecções
em que se foi indicado a esofagocoloplastia para reconstrução de trânsito foram:Câncer de esôfago torácico e ou
cárdia/esofagodistal( 54p-48,6%);esofagite cáustica (39-35,1%);megaesôfago avançado(13p-11,7%);câncer de
esofagocervical/hipofaringe(3p-2,7%);perfuração de esôfago(2p-1,8%). A indicação do procedimento foi necessária
devido a inviabilidade da reconstrução com o estômago seja para prevenção de margens cirúrgicas oncológicas
adequadas principalmente em câncer de cárdia e em alguns pacientes que foram submetidos a gastrectomia por
doenças benignas. A via de reconstrução de transito foi mediastinal posterior em 60 p(54,0%),sendo que em todos foi
realizada a ressecção do órgão doente; nos 51p restantes(46,1%), a via de reconstrução foi retrosternal, sendo que
na maioria dos pacientes não foi realizada ressecção
Resultados
Várias complicações estiveram presentes: fístula/estenose da anastomose esofagocolo cervical-(47p-42,3% ); fistula
da anastomose colo gástrica/duodenal/jejunal- (5p-4,5%); fistula da anastomose colo-colo (2p1,8%);pleuropulmonar(51p-45,9%); cardiovascular (9p-8,0%);necrose de colo(2p-1,8%). A via de acesso teve
relação com a morbimortalidade pois os pacientes submetidos a via retrosternal(51p)18 (35,2%)apresentaram
morbidade e 3(5,8%) mortalidade enquanto na via mediastinal posterior(60p), 37p(61,6%) apresentaram morbidade
e 9(15,0%) mortalidade, sendo que neste grupo, todos os pacientes foram submetidos a ressecção do órgão afetado
Discussão e Conclusões
Os AA. concluem que a esofagocoloplastia é um procedimento complexo e de alta morbidade, principalmente quando
a via de reconstrução é a mediastinal posterior com ressecção do órgão e assim só devendo ser indicada quando não
há condições de transposição gástrica
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Introdução
Analisar retrospectivamente os Resultados precoces do tratamento cirúrgico em uma série de pacientes com esofagite
caustica,
Material e Método
No período de Janeiro de 1993 a Dezembro de 2013, 53 pacientes portadores de esofagite caustica foram submetidos
no Departamento de Cirurgia do Hospital Celso Pierro da Faculdade de Medicina da PUC Campinas ao tratamento
cirúrgico. 19p(35,9%) eram do sexo masculino e 34(64,1%) do feminino com idade variável de 18 a 52 anos(md31,5a).A indicação para a realização do procedimento cirúrgico foi por perfuração em 4p(7,5%) seja aguda ou após
manipulação endoscópica; atresia cicatricial em 3p(5,6%); estenose extensa em 8p(15,0%); refrataria a dilatação
endoscópica em 38p(71,6%). A técnica cirúrgica empregada foi variável dependendo da extensão da lesão e
condições clinicas do pacientes: transposição colonica retrosternal sem ressecção do esôfago em 29p(54,7%);
transposição colonica no mediastino posterior com ressecção do esôfago em 10p(18,8%); transposição gástrica no
mediastino posterior com ressecção do esôfago em 14p(26,4%). Nos 24 pacientes em que foi realizada a ressecção
do esôfago, a via de acesso foi a toracotomia direita em 11p(45,8%) e a transmediastinal em 13 p(54,3%).
Resultados
Em relação as complicações, dos 29 pacientes que foram submetidos a reconstrução com o colo pela via retrosternal e
sem ressecção do esôfago, 9p(31,0%) apresentaram 1 ou mais complicações, mas nenhum deles evolui a óbito; dos
10 pacientes em que a reconstrução foi realizada com o colo por via mediastinal posterior e com ressecção do
esôfago, 6p(60,0%) apresentaram 1 ou mais complicações com 1p(1,9%) evoluindo a óbito; dos 14 pacientes em que
a reconstrução foi realizada com o estomago por via mediastinal posterior e com ressecção do esôfago, 3p(21,7%)
apresentaram 1 ou mais complicações ,mas sem óbito.Das complicações , a fistula/estenose da anastomose
esofago/visceral cervical esteve presente em 16p(30,1%) com boa evoluçao; infecção pulmonar em 14p(26,4% com
boa evolução;fistula da anastomose cologastrica em 1p(2,5%) com boa evolução com tratamento conservador;
tromboembolismo pulmonar em 1p(1,8%) com óbito.
Discussão e Conclusões
Apesar do tratamento cirúrgico da esofagite caustica proporcionar morbidade elevada, os procedimentos cirúrgicos
realizados foram bem adequados , em vista da afecção vigente e da boa resolutividade das complicações e que a
reconstrução com o estomago mesmo com a resseção esofágica parece ser mais adequada pela menor incidência de
complicações pós operatorias
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Introdução
Avaliar as complicações da anastomose esofagogástrica cervical com grampeador linear cortante
Material e Método
Trata-se de um estudo retrospectivo descritivo, no qual foram estudados cinco pacientes submetidos a
esofagogastrectomia trasnmediastinal. A reconstrução do transito foi realizada pela transposição gástrica e com
anastomose na região cervical com grampeador linear cortante
Resultados
Apresentamos casuística de cinco casos dessas anastomoses, com uso de grampeador linear 75mm (LC75), realizados
em 2014, na cidade de Taubaté. O primeiro caso foi realizado anastomose com a parede anterior do esôfago e parede
gástrica com sutura em dois planos com poliglecaprone 3.0. Nos demais, realizou-se apenas um plano com pontos
separados utilizando o mesmo fio. Em quatro casos a anastomose foi realizada para tratamento de Neoplasia de
Esôfago. Em um caso tratava-se de megaesôfago. Somente no primeiro deles ocorreu fistula cervical. Todos os
pacientes evoluíram sem queixas de deglutição, o controle endoscópico apresentava-se com anastomose ampla,
inclusive naquele que ocorreu a fístula.
Discussão e Conclusões
As anastomoses esôfago gástricas cervicais sempre representaram um grande desafio ao cirurgião devido à alta
incidência de complicações e as dificuldades técnicas em realiza-las. Neste sentido, tecnologias foram desenvolvidas e
a partir da década de 60 a anastomose mecânica começou a ser divulgada. Atualmente, este tipo de sutura,
amplamente difundida, proporciona maior rapidez e segurança na confecção da anastomose, menores chances de
complicações pós operatórias e menor morbi-mortalidade aos pacientes. Estudos experimentais em cães demonstram
menor isquemia e necrose tecidual menos intensa quando se trata de grampeadores. De acordo com nossos casos, a
sutura mecânica parece ser viável na reconstrução do transito após esofagectomia, mas não podemos afirmar sua
superioridade sobre a técnica manual.
Palavras chaves
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Introdução:
Os angiossarcomas representam de 1-2% de todos os sarcomas de partes moles. Os angiossarcomas primários do
intestino delgado são extremamente raros, sendo o diagnostico definitivo difícil e quase sempre tardio. São tumores
agressivos com alta taxa de invasão linfonodal e metástases periféricas. Objetivo. Relatar um caso de abdome agudo
que ao exame clinico e de imagem sugeriram apendicite aguda complicada que a laparotomia foi evidenciado um
tumor de intestino delgado com bloqueio pelo grande omento .
Método: Revisão de prontuário.
Relato de Caso: G.G.M. 36 anos, pardo, feminino, solteira, natural de Coronel Fabriciano - MG, comerciante. A
paciente relatou dor abdominal tipo cólica em quadrante inferior direito de inicio há três semanas com piora
progressiva, astenia, episódios de náuseas e vômitos e alteração do habito intestinal. Ao exame físico apresentava-se
corada, acianótica, anictérica, com dor abdominal em flanco direito (FD) e fossa ilíaca direita (FID), com massa
palpável de limites indefinidos, sugerindo plastrão. Não apresentava outras anormalidades. Exames laboratoriais com
discreta leucocitose. Realizou USG que evidenciou processo inflamatório em FD e FID sugerindo ser uma apendicite
com abscesso. Realizado TC de abdome que definiu imagem sugestiva de abscesso em FID com bloqueio. Foi indicado
laparotomia exploradora que identificou tumoração de delgado com bloqueio de epiplon, foi realizado enterectomia
com omentectomia em bloco. O resultado do anatomopatológico foi de angiossarcoma. Discussão. Os angiossarcomas
são neoplasias vasculares que correspondem a 1-2% de todos os sarcomas de partes moles. Estes tumores tem uma
predileção pela pele e tecido subcutâneo, e menos frequentemente em mama, fígado, baço, ossos, ovários e
glândulas suprarrenais. Os angiossarcomas do intestino delgado são extremamente raros. Grewal ET AL. Em uma
extensa revisão da literatura desde 1970 relatou pouco mais de 30 casos.A apresentação clinica do angiossarcoma é
inespecífica, os sintomas mais frequentes são desconforto abdominal ,náuseas ,vômitos e alterações do habito
intestinal. O aparecimento de uma anemia inexplicada, sangramento gastrointestinal e obstrução intestinal aumentam
a suspeita de malignidade. Esta associado à linfedema crônico, irradiação previa, exposição a produtos químicos,
diálise peritoneal, corpo estranho intra-abdominal e metástase visceral de sarcoma de Kaposi. A laparotomia
exploratória é mandatória para estabelecer o diagnostico
Conclusão.
Apesar da raridade dos angiossarcomas de intestino delgado eles devem ser considerados nos casos de dor abdominal
prolongada, obstrução intestinal, anemia inexplicada ou sangramentos gastrointestinais.
Palavras chaves
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Introdução
Revisar a literatura sobre fístula digestiva (FD), enfocando etiologia, fisiopatologia, classificações, diagnóstico,
terapêutica e prognóstico.
Material e Método
Revisão de literatura nas bases de dados PubMed, MEDLINE, SCIELO e UpToDate, utilizando os descritores fístulas
digestivas, fístulas gastrointestinais, revisão. Foram incluídos artigos de língua inglesa e portuguesa, publicados entre
2000 e 2014, que retrataram a FD como complicação pós-cirúrgica.
Resultados
Perda da integridade de anastomose é complicação frequente e letal, com alto percentual de deiscência e fístulas. FD
são ductos anômalos que comunicam tubo digestivo com outra estrutura. Englobam qualquer porção do trato
gastrointestinal, com incidência de 1-19%, mais comum nas anastomoses esofágicas e retais. Tem etiologia
multifatorial, e o principal fator de risco é a obesidade, além de tabagismo, uso de drenos, e outros. As fístulas podem
ocorrer após processos que interfiram na vascularização do órgão e prejudique o processo de cicatrização normal.
Podem ser classificadas de acordo com débito do dreno durante 24 horas: alto, moderado e baixo; ou podem ser
rotuladas quanto a sua localização anatômica e sua etiologia. Está relacionada com altas taxas de morbimortalidade,
internações hospitalares prolongadas, maiores custos, risco de re-operações e estoma permanente, e transtornos
emocionais.
Discussão e Conclusões
Observa-se que FD derivam de complicações de intervenções cirúrgicas, mas podem resultar de processo inflamatório
patológico. A classificação de acordo com o débito é capaz de determinar o prognóstico do paciente e diferenciar a
conduta. O diagnóstico se dá através do quadro clínico e exames complementares. O tratamento é definido pelo tipo
da fístula, podendo ser conservador ou cirúrgico. No entanto a prevenção de complicações ainda é o melhor
tratamento. Na presença de deiscências e FD são identicados má-nutrição, distúrbio eletrolítico, sepse, e perda
significativa de secreções biliares, pancreáticas e/ou intestinais. Fístulas de intestino delgado têm maior mortalidade e
complicações comparadas às colônicas. O índice de mortalidade na presença de FD varia de 6% a 48%.
Tendo a FD etiologia multifatorial e podendo acometer qualquer parte do trato gastrointestinal em pacientes com
comorbidades variadas, é difícil a coesão de medidas em um protocolo único. Portanto, abre-se campo vasto de
pesquisa para aperfeiçoamento do diagnóstico, tratamento e prevenção das fístulas digestivas.
Palavras chaves
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Introdução
A sutura mecânica vem demonstrando maior segurança, precisão e rapidez por minimizar a deiscência da anastomose
esôfago visceral, seja em afecções benignas ou malignas. Já a técnica da mucosectomia esofágica(AQUINO,1991),
tem demonstrado menor morbidade em relação a esofagectomia transmediastinal para o tratamento do megaesôfago
avançado. Assim o objetivo deste estudo é comparar a sutura mecânica com a manual em uma serie de pacientes
com megaesôfago avançado submetidos a mucosectomia esofágica.
Material e Método
De Janeiro de 1994 a Dezembro de 2012, 92 pacientes com megaesofago Grau III/IV foram submetidos a
mucosectomia esofágica no Serviço de Cirurgia Toracica do HMCP-PUC, com predominância do sexo masculino em 69
p; idade variável de 23 a 72 anos. A técnica utilizada foi a mucosectomia esofágica com conservação da túnica
muscular pela via cervicoabdominal e transposição gástrica por dentro da túnica muscular pelo mediastino posterior e
anastomose esofagogástrica a nível cervical sendo os paciente divididos em 2 grupos pela alocação alternada: GRUPO
A- 46 p- sutura mecânica circular ; GRUPO B: 46 p- sutura manual em 2 planos.
Resultados
GRUPOA -5p(10,8%),apresentaram fistula da anastomose esofagogástrica; 3p(6,5%) hidropneumotorax; 4p(9,7%)
pneumonia. GRUPO B: - 9 p(19,5%) apresentaram fistula da anastomose esofagogástrica; 4 p(8.6%)
hidropneumotorax; 3 p(6,5%) pneumonia sendo que um deles evolui a óbito. Na avaliação tardia com tempo médio
de seguimento de 5,6 anos em 74 pacientes, todos referiram deglutição adequada, sendo que 11p(14,8%), relatam
regurgitação intermitente.
Discussão e Conclusões
Os AA concluem que o procedimento realizado é adequado em pacientes com megaesôfago avançado, pois houve
pequena incidência de complicações pleuropulmonares e que a sutura mecânica teve vantagens pela pequena
frequência de fistula anastomotica em relação a manual e com morbidade desprezível.
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Introdução
Analisar os Resultados da esofagectomia de urgência em pacientes com perfuração de esôfago não traumática
referente as complicações locais e sistêmicas
Material e Método
Estudo retrospectivo com 31 pacientes com perfuração esofágica não traumatica atendidos no Serviço de Cirurgia
Toracica do Hospital Celso Pierro da FCM -PUC Campinas, sendo a maioria consequente a dilatação endoscópica por
afecções benignas do esôfago com estenose. 23p(74,1%) eram do sexo masculino, com idade variavel de 29 a 73
anos.A maioria dos pacientes foram submetidos a esofagectomia transmediastinal com reconstrução do trânsito
digestivo em um segundo tempo cirúrgico. Os pacientes foram analisados em relação as complicações sistêmicas(CV,
respiratórias,infecciosas) e locais(deiscência e a estenose da anastomose do esôfago cervical com o estomago/colo
transposto)bem como a qualidade de vida.
Resultados
Na avaliação precoce, 24p(77,1%) sobreviveram ao ato cirúrgico, sendo que destes, 11(45,0%) não apresentaram
qualquer complicação; já os outros 13p(55,0%) sobreviventes, apresentaram uma ou mais complicações, sendo a
infecção pulmonar e afistula anastomotica as mais frequentes. Os sete pacientes restantes(22,9%), evoluíram a óbito
por quadro toxiinfeccioso, sendo que todos foram submetidos a ressecção esofágica após 48 horas do diagnostico de
perfuração.Na avaliação a médio e longo prazo (md-5,6a), dos pacientes que se conseguiu realizar seguimento, a
maioria deles relataram estarem satisfeitos com o ato cirúrgico, pois conseguiram resgatar de modo adequado a
deglutição, contemplando com uma boa qualidade de vida
Discussão e Conclusões
Apesar da morbidade não desprezível, a esofagectomia de urgência tem sua validade, principalmente nos pacientes
que apresentaram perfuração esofágica consequentes a dilatação endoscopica por estenoses benignas, já que a
maioria deles conseguriam resgatar a deglutição com boa qualidade de vida. OS AA também demonstram que a
morbidade e mortalidade tem relação com o tempo de atendimento, já que houve maior incidência de complicações
quando o atendimento foi após 24 horas
Palavras chaves
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Introdução
Analisar retrospectivamente complicações da esofagectomia sem toracotomia por técnicas distintas em uma série de
pacientes portadores de megaesôfago avançado.
Material e Método
Janeiro/1985-Julho/2014, 223p com megaesôfago GIII/IV submetidos no HMCP-PUC-Campinas a esofagectomia sem
toracotomia por 4 técnicas diferentes:1)Mucosectomia(MUC)-109p,2)Trasmediastinal(TMD)-67p,3)Stripping(STRP)34p,4)Transhiatal(TH)-13p. 158M(70,8%) e 65F(29,2%). Idade:15-76 anos(média 47,5). Imunofluorescência
Chagas(+)196p(87,8%). Reconstrução do trânsito pós-ressecção esofágica: transposição gástrica-210p e colo
transverso-13p. 173p(77,5%) pelo mediastino posterior e 50(22,5%) anterior.
Resultados
Complicações sistêmicas:34p(15,2%) infecções pulmonares-9(8,2%)gMUC, 13(19,4%)gTMD,7(20,5%)gSTRP e
5(38,4%)gTH, boa evolução com tto clínico em 32, sendo que 2p(gMUC) apresentaram empiema pleural, com
evolução para quadro séptico e óbito em 1. 17p(7,6%) complicações cardiovasculares, 2(1,8%)gMUC,8(11,9%)gTMD,
4(11,7%)gSTRP e 3(23,0%)gTH. 15p boa evolução com tto clínico e 2p(gTMD) foram a óbito por TEP. Complicações
locais: hidropneumotórax em 79p(35,4%), sendo 13(11,9%)gMUC, 46(65,5%)gTMD,13(38,2%)gSTRP e
7(53,0%)gTH- maioria boa evolução com DT. Hemotórax/hemomediastino maciço com instabilidade hemodinâmica e
reoperação em 9p(4,0%)-5(7,4%)gTMD;3(8,8%)gSTRP;1(7,6%)gTH e em nenhum do gMUC- 6 desses pacientes
(3gTMD,1gSTRP e 2gTH) foram a óbito conseqüente a essas complicações. 3p(1,3%) apresentaram lesão traqueal,
sendo 2(2,9%)gTMD e outro (2,9%)gSTRP, sendo que 2 deles foi a óbito. Deiscência da anastomose
esofagogástrica/colo cervical de 23,5%-41,5% de acordo com técnica da ressecção esofágica, tendo todos os
pacientes boa evolução com o tto conservador, com exceção de 1(gMUC) devido fístula precoce(2ºPO) com
reoperação e boa evolução. 1p no PO precoce gMUC (1%) foi a óbito por quadro séptico devido necrose do estômago
interposto.
Na avaliação geral, 12p(5,6%), evoluíram a óbito, conseqüente a complicações locais ou sistêmicas, sendo
2(1,8%)gMUC,6(8,9%)gTMD,2(5,8%)gSTRP e 2(15,3%)gTH.
Discussão e Conclusões
Complicações mediastinais/locais por lesão traqueal e/ou hemomediastino/hemotórax por lesão de v.ázigos, apesar de
pequena incidência foram de > repercussão hemodinâmica, com maioria dos pacientes evoluindo a óbito (> na
esofagectomia TMD). A mucosectomia esofágica, pelo < índice de complicações em relação às outras técnicas sem
toracotomia, parece ser procedimento mais adequado para o tratamento cirúrgico do megaesôfago avançado.
Palavras chaves
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Introdução
1. rever a ocorrência e gravidade da neoplasia gástrica durante a gestação, 2. alertar médicos não especialistas em
gastroenterologista sobre a possibilidade da ocorrência da doença.
Material e Método
Revisão da literatura médica através do banco de dados da PubMed, US National Library of Medicine, NIH
Resultados
Em revisão de 92 casos Jaspers et al (1999) encontraram: Diagnóstico < 30 semanas 25%, Diagnóstico > 30
semanas 32%, Diagnóstico após o parto 43%, Câncer Gástrico Precoce 2%, Adenocarcinoma difuso 82%,
Laparotomia 82%, Ressecabilidade 51%, Morte na 1ª internação 46%, Sobrevida 12 meses 20%, Sobrevida 36 meses
8% e Criança nascida viva 72%. Tumores que apresentam receptores para estrógeno (ER) foram transplantados para
animais e tiveram o seu crescimento acelerado pela administração de estrógeno (Nohga et al, 1987). A presença de
ER fora da gravidez varia de 10 a 81%, já em cinco tumores gástricos encontrados durante a gravidez a positividade
foi de 100% (Jaspers et al, 1999). O prognóstico do feto é favorável com sobrevivência de 72%. As manifestações
clínicas mais comuns são o desconforto epigástrico, intolerância alimentar, náuseas, vômitos e perda ponderal
(Rivera-Irigoín et al, 2005). O exame endoscópico não costuma oferecer risco para o concepto ou para a gestante,
deve-se usá-lo em pacientes muito sintomáticas (Hagen et al, 1998). Os marcadores tumorais não são úteis. O exame
ultrassonográfico do abdome pode demonstrar espessamento das paredes gástricas. O tratamento varia conforme a
época da gestação: até a 29ª semana recomenda-se a ressecção gástrica radical apesar do risco para o feto, a partir
da 30ª semana deve-se proceder ao parto cesareano seguido da gastrectomia radical (Ueo et al, 1991).
Discussão e Conclusões
A evolução da gestante com câncer gástrico é pouco favorável. Deve-se realizar o diagnóstico mais precoce. Toda
gestante no segundo semestre com queixa de desconforto epigástrico e perda de peso deve ser submetida a exame
endoscópico. Caso o diagnóstico do câncer gástrico seja obtido antes da 24 semana de gestação deve-se discutir com
a gestante e familiares qual a melhor atitude a ser adotada. Caso a gestação seja de 24 semanas ou mais ela deve
continuar até que haja viabilidade fetal, quando então o parto cesareano e a gastrectomia radical devem ser
realizados.
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Introdução
Relatar caso de carcinomas espinocelulares sincrônicos triplos de esôfago.
Material e Método
Relato de caso associado à revisão da literatura científica a partir de artigos publicados sobre o tema.
Resultados
Paciente do sexo masculino , 43 anos, com disfagia progressiva, epigastralgia relacionada à ingestão alimentar.
Endoscopia digestiva alta revelou três lesões nos terços superior, médio e inferior do esôfago , sendo a lesão inferior a
de maior dimensão e estenosando a luz do órgão próximo à cárdia. O exame anatomopatológico estabeleceu o
diagnóstico de carcinoma de células escamosas, pouco diferenciado, invasor de esôfago em todas as três lesões.
Exames tomográficos da região cervical e abdome não revelaram metástases , entretanto tomografia de tórax
evidenciou nódulo em base pulmonar esquerda, sugestiva de metástase e invasão de tecidos mediastinais em sua
parte inferior ao esôfago. Seguindo protocolo do serviço de oncologia , confeccionou-se gastrostomia e o paciente foi
submetido a tratamento quimioterápico e radioterapico. O paciente encontra-se em controle oncológico, alimentandose por via oral por período superior a um ano
Discussão e Conclusões
Estudos realizados sobre cânceres sincrônicos ou metacrônicos primários ainda são escassos e citam lesões em
cavidade oral, faringe, laringe, brônquios, estômago e reto. Este é o primeiro caso publicado de câncer espinocelular
sincrônicos triplos no esôfago.
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Introdução
Relatar um caso raro de Carcinoma Neuroendócrino de Duodeno Grau III (ENETS/WHO) para adicionar dados a
literatura médica sobre este tipo incomum de tumor, já que mesmo em grandes bases de dados ainda há escassez de
trabalhos sobre esta patologia.
Material e Método
EASF, 43 anos, feminino, branca, natural de Presidente Prudente. Chegou ao PS do HR de Presidente Prudente no dia
17/06/2014 com queixa de dor abdominal, vômitos e perda ponderal (17kg) nos ultimos 30 dias. Veio após US que
evidenciou lesão de aparência infiltrativa aparentemente em cólon realizado em clínica particular. Nega febre,
hematêmese, melena ou enterorragia. Nega história de diarréia ou flush, referia anemia. Pai faleceu de neoplasia
gástrica e mãe em tratamento de neoplasia intestinal. Ao exame físico regular estado geral, hipocorada, afebril,
eupneica. Abdômen plano, doloroso a palpação em flancos direito e esquerdo, descompressão brusca negativa.
Demais aparelhos e sistemas sem alterações. Exames iniciais: HB: 9,7 g/dl, Ht: 28,9. Foi internada para investigação
de dor abdominal e sangramento oculto. Evolui em 24h com quadro de abdômen agudo obstrutivo, com piora da dor
e parada de eliminação de gases e fezes. Realizou TC de abdômen que evidenciou intussuscepção de delgado. Foi
encaminhada ao centro cirúrgico. No intraoperatório identificado intussuscepção em 1º porção do jejuno, com
presença de tumoração em seu interior, ao nível do ângulo de Treitz, de aproximadamente 6 cm de diâmetro,
ausência de lesão hepática, ausência de implantes no peritônio. Realizado exerese duodeno jejunal com 5cm de
margem proximal (até 2º porção duodenal próximo a papila duodenal maior) e 10cm de margem distal com
anastomose duodeno jejunal termino-lateral em 2 planos
Resultados
Paciente evoluiu bem no pós operatório recebendo alta sem intercorrências no 12º PO. No retorno com 15 dias
apresentou-se sem queixas. Traz anatomopatológico e imunohistoquímica da peça cirúrgica com diagnóstico de
Carcinoma Neuroendócrino pouco diferenciado, Grau III, ( índice mitótico de 5 mitoses/10 CGA, indice de proliferação
celular KI-67 de 50%; ENET/WHO) com bordas livres de lesão e nenhum dos 17 linfonodos ressecados acometidos.
Solicitado EDA, TC de Tórax e TC de Crânio. Até o envio do trabalho paciente ainda não havia retornado para
acompanhamento com 3 meses
Discussão e Conclusões
Apesar de raros os Tumores Neuroendócrinos tem crescido em incidência, sendo importante sua inclusão no
diagnóstico diferencial de dor abdominal associada a sangramento oculto.
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Introdução
Relato de caso de paciente com carcinoma neuroendócrino do esôfago.
Material e Método
Relato do caso: Homem de 59 anos, branco e procedente de São Manuel – SP refere disfagia para sólidos há 4 meses
e emagrecimento de 10 kg. Tabagismo e etilismo dos 16 aos 32 anos. Bom estado geral, peso: 97,5 kg, índice de
massa corporal: 31,82 kg/m2 e porcentagem de perda ponderal de 9,30%. Ausculta cardíaca sem anormalidades.
Pulmões livres. PA: 130x80 mmHg. Hemoglobina: 14,2 e hematócrito: 41,5%, albumina: 4,6 g/dL.
Resultados
Endoscopia revelou lesão vegetante, friável dos 32 aos 40 cm da arcada dentária superior, cuja biopsia demonstrou
tratar-se de adenocarcinoma, com áreas de esôfago de Barrett com atipias celulares de alto grau. Tomografia
computadorizada de abdome: linfonodos retroperitoniais. Após neoadjuvância (Epirrubicina, Oxaliplatina e
Capecitabina), o paciente foi submetido a esofagectomia sub total trans hiatal seguida de esofagogastroplastia. O
exame da peça circúrgica, associado ao estudo imunohistológico, com positividade para os marcadores cromogranina
A, Ki-67 e sinaptofisina, concluiu-se pelo diagnostico de tumor neuroendócrino. Noventa por cento dos linfonodos
retirados apresentaram positividade para a neoplasia. O paciente encontra-se no quinto mês de pós operatório e com
qualidade de vida satisfatória.
Discussão e Conclusões
O carcinoma neuroendócrino é um tumor raro e agressivo, mas é passível de tratamento cirúrgico, o qual proporciona
boa qualidade de vida.
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Introdução
Relatar caso raro de divertículo de jejuno complicado com obstrução de trânsito intestinal e perfuração, tratado
cirurgicamente em hospital de referência com diagnóstico intra-operatório.
RESULTADOS:
paciente masculino, 84 anos, DPOC, com antecedente de pneumotórax espontâneo em acompanhamento com cirurgia
torácica, atendido no serviço de emergência por dor abdominal com evolução de 8 dias associado a parada de
eliminação de fezes e flatos e vômitos fecalóides. Radiografia de abdome agudo da admissão mostrava níveis
hidroaéreos e empilhamento de moedas. Realizou ainda tomografia computadorizada que evidenciou
pneumoperitônio. Realizada laparotomia exploradora que identificou bloqueio em jejuno a 40cm do ângulo de Treitz,
com divertículo único medindo cerca 3cm, inflamado e perfurado. Realizado enterectomia com anastomose primária.
DISCUSSÃO E CONCLUSÃO:
doença diverticular ou mesmo divertículos isolados são mais comuns nas alças de cólon e no esôfago. essas
alteraçoes anatômicas em delgado são raras, e de acordo com literatura mundial, cerca de 79 %eram duodenais,
enquanto íleo e jejuno somados perfaziam 18%.
Divertículos jejunais costumam ser assintomáticos em 60% dos casos, manifestando-se geralmente com obstrução em
crianças. Aproximadamente 90% dos casos sintomáticos são na infância. Outras referências relatam que as
complicações na emergência em ocorreram em 18% daqueles portadores de divertículos jejunais e apenas 50%
destes foram tratados cirurgicamente. Este mesmo estudo evidenciou casos de perfuração em apenas 5% e
diverticulite em menos de 1% dos pacientes.
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Introdução
Relatar experiência do Hospital de Base com a técnica cirúrgica citada
RESULTADOS:
Uma opção de cirurgia para pacientes com câncer de esôfago que serão submetidos a esofagectomia é a reconstrução
do trato gastrointestinal com um tubo gástrico reverso, técnica descrita pelo romeno Dan Gavriliu em 1951, e que
em 1975 já somava 550 casos relatados, com apenas 11 tendo obstrução como complicação.
Os dois pacientes relatados são do sexo masculino, com antecedentes de tabagismo e etilismo.
O paciente D.B., com 56 anos, possuía carcinoma epidermóide em palato duro, em tratamento com radioterapia,
quando em exames de rotina foi diagnosticado com carcinoma epidermóide bem diferenciado e ulcerado, em esôfago
que ao exame endoscópico ocupava 45% da circunferência esofágica. Foi descartado linfonodomegalia ou implantes
metastáticos.
O paciente N.C., com 73 anos, em investigação de disfagia progressiva, apresentou lesão esofágica ao exame
endoscópico que ocupava 70% da luz e lesão em antro gástrico na grande curvatura. Biópsias comprovavam
adenocarcinoma gástrico tubular, moderadamente diferenciado e ulcerado. Sem evidências de implantes metastáticos
ou linfonodomegalias aos demais exames do estadiamento.
DISCUSSÃO E CONCLUSÃO:
Gavriliu usava tubo plástico que é inserido dentro do estômago apoia sua verticalização, e guia a secção e
anastomose a partir da grande curvatura. Confeccionado dois tubos gástricos a partir da secção, investe-se os
segmentos gástricos: o tubo gástrico construído com a grande curvatura tem sua extremidade distal levada para a
anastomose cervical. A pequena curvatura permanece com o piloro intacto. A sutura do esôfago cervical com o tubo
reverso é feita com anastomose termino-terminal. Ao guiar o tubo plástico pelo tórax e mediastino liberado na
esofagectomia deve-se atentar para não torcer ou rodar o tubo, o que poderia comprometer a vascularização.
A Cirurgia de Gavriliu evita sintomas como esvaziamento precoce e acelerado, que caracterizam a Síndrome de
Dumping, por manter um trânsito mais anatômico e fisiológico, com menos anastomoses, além de manter o
suprimento vascular ao preservar o órgão, e diminuir teoricamente as chances de complicações pós-operatórias. A
esofagectomia, por si só, dificulta esvaziamento oncológico ao atravessar três compartimentos: cervical, mediastinal e
abdominal. A técnica de Gavriliu apresenta as mesmas dificuldades, mas é uma opção viável a ser pensada, tendo
Resultados melhores em patologias malignas do que benignas.
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Introdução
Demonstrar que é factível e segura a realização da Colangioscopia, com auxílio da Radiologia Intervencionista e
Broncoscópio Flexível
Material e Método
avaliação por Colangiografia Percutânea Transhepática com a utilização do Vídeobroncoscópio para acesso guiado
pela equipe da Radiologia Intervencionista.
Resultados
Exame realizado sem intercorrências, com tempo total do procedimento de 45minutos, sob sedação consciente,
identificado local de redução da luz do ducto biliar com alteração do padrão de revestimento, realizadas biópsias que
confirmaram o diagnóstico de Colangiocarcinoma.
Discussão e Conclusões
A Colangioscopia Percutânea Transhepatica na avaliação da via biliar de pacientes com Colangite Esclerosante é um
procedimento rápido, seguro e com uma boa acurácia.
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Introdução
O objetivo deste trabalho é avaliação da disfagia no tratamento cirúrgico videolaparoscópico de HHG com uso de tela
de tela de dupla face.
Material e Método
Avaliação retrospectiva de banco de dados no período de 2008 a 2013. Todos pacientes foram submetidos a
hiatoplastia (no mínimo 3 pontos no hiato) com colocação de tela em U e válvula à Nissen, Rossetti ou Lind. Avaliouse disfagia persistente através de questionário de sintomas (Visick), exame endoscópico, necessidade de dilatação
esofágica e/ou reoperação.
Foram operados 47 doentes, sendo 35 (74,46%) mulheres e 12 (25,54%) homens. A idade média foi de 64,4 anos
(37 a 91) e o IMC médio foi 27,29. Quanto às comorbidades, 4 pacientes (8,51%) possuíam hipertensão e diabetes,4
(8,51%) eram DPOC e 2 (4,25%) tinham HH recidivada. Quanto aos sintomas, 25 (55,5%) deles queixavam-se de
azia/regurgitação, 9 (20%) de refluxo,6 (13,33%) de disfagia,1 (2,22%) de aspiração e 1 (2,22%) de tosse. Faziam
uso de IBP 36 deles (76,59%) dos quais apresentavam melhora total 13 doentes (36,11%) e 12 (33,33%) melhora
parcial. Durante o pré operatório todos os pacientes realizaram EED e estratificados segundo Hill, 16 (34,04%)eram
tipo II, 30 (63,82%) tipo III e um tipo IV (2,14%).
Resultados
Todos fizeram seguimento por no mínimo 1 ano com questionários de sintomatologia e endoscopia. Após 30º PO,
4(8,69%) pacientes tinham disfagia leve/ocasional; em 3 meses,3 pacientes (6,25%) permaneciam com a queixa. Seis
meses de PO, 3 pacientes (6,25%) ainda com queixa leve/ocasional mas satisfeitos (Visick II). Dois pacientes
necessitaram de reoperação, um deles por migração da válvula e outro por recidiva. Após 2 anos de PO,nenhum dos
pacientes permaneceu disfágico nem necessitou de dilatação endoscópica. Não houve nenhum caso de perfuração ou
extrusão da tela. Ocorreram 2 óbitos (4,34%) por patologias não relacionadas com a cirurgia.
Discussão e Conclusões
O uso de tela dupla face na nossa experiência não esteve associado com aumento do índice de disfagia no PO tardio.
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Introdução
O principal local da perfuração é no retossigmóide, correspondendo a cerca de 60% dos casos. Em geral o tamanho
adequado para fechamento endoscópico é de 10 mm, no entanto, existem alguns relatos na literatura para
perfurações maiores.
Material e Método
Paciente F.T.S DE 65 anos, submetida a colonoscopia, para avaliação de sangue oculto nas fezes, em que ocorreu
perfuração de reto, com cerca 15 mm de diâmetro, durante à retrovisão.
Resultados
Foi realizado o fechamento com 6 clips metálicos e a paciente foi colocada em dieta parenteral periférica,
antibioticoterapia e observação. Evoluiu bem, recebendo alta 10 dias após, em boas condições.
Discussão e Conclusões
A terapia endoscópica diante das perfurações é bem aceita, com bons Resultados e deve ser tentada sempre que
possível, não atrasa a cirurgia e os clipes ainda guiam o cirurgião até o local da perfuração.
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Introdução
Apresentar um caso de um paciente com quadro de abdome agudo devido a corpo estranho impactado em divertículo
de Meckel, submetido a abordagem cirúrgica. Apresentar uma breve revisão sobre ingestão de corpos estranhos e sua
conduta.
Material e Método
Descrevemos o tratamento de um paciente no Conjunto Hospitalar de Sorocaba com ingestão de corpo estranho, o
qual foi encontrado impactado em divertículo de Meckel . Foram consultados dados da literatura sobre divertículo de
Meckel e ingestão de corpo estranho na Pubmed central, LILACs, Scielo e Bireme.
Resultados
DB, sexo masculino, branco, 54 anos, foi admitido no Conjunto Hospitalar de Sorocaba com quadro de dor abdominal
há 7 dias contínua de forte intensidade em região de fossa ilíaca direita e hipogástrio. No início o quadro era restrito
em fossa ilíaca direita, entretanto a dor progrediu para hipogástrio. Teve náuseas e vômitos. Negou febre e queixas
urinárias. Evacuava e eliminava flatos. Na admissão, o exame físico evidenciava: paciente em regular estado geral,
descorado +/+4, hidratado, acianótico, anictérico, afebril, glasgow 15. Ausculta com Bulhas rítmicas normofonéticas
sem sopros, freqüência cardíaca de 70bpm, pressão arterial de 110x70mmhg. Ausculta pulmonar com murmúrio
vesicular presente bilateralmente sem ruídos adventícios e freqüência respiratória de 16 irpm. Abdome: globoso,
pouco distendido, doloroso a palpação difusa, DB negativo, com ruídos hidroaéreos presentes.Foram solicitados
exames laboratoriais e radiografias de tórax e abdome. Foi feita tomografia de abdome com contraste endovenoso,
evidenciando: Imagem de maior densidade e de aspecto alongado medindo cerca de 2,3 cm no maior eixo
axial,compatível com corpo estranho, junto a válvula ileocecal, transfixando parede intestinal associada a densificação
difusa dos planos gordurosos mesenteriais e pequeno pneumoperitônio. Paciente foi submetido a abordagem
cirúrgica. No inventário da cavidade observou-se bloqueio com divertículo de Meckel e perfuração em borda
mesentérica de 0,5cm com corpo estranho (osso de frango). Realizamos enterectomia de 40-65 cm da válvula
ileocecal com anastomose término terminal.
Discussão e Conclusões
A associação entre perfuração por corpo estranho e divertículo de Meckel é rara. A conduta na maior parte dos casos
de ingestão de corpo estranho pode ser observação clinica. Em alguns casos é necessária abordagem endoscópica e
em uma parcela menor é indicado tratamento cirúrgico. Tais condições podem ser diagnósticos diferenciais de
abdome agudo.
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Introdução
Relatar um caso de diverticulite de Meckel associado a um tumor GIST, diagnosticado através de laparotomia
exploradora por abdome agudo inflamatório no Hospital Municipal Carmino Carrichio, São Paulo, SP.
Material e Método
Levantamento de prontuário e revisão bibliográfica.
Resultados
DSF, 72 anos, admitida pelo PS em 12/04/2014 com dor abdominal de forte intensidade de início há 04 dias com piora
progressiva. Ao exame: DB positivo. Leucocitose discreta. Radiografia abdome com distensão de alças intestinais e
empilhamento de moedas. Submetida a cirurgia em 13/4/2014. Identificado divertículo de Meckel inflamado, com
ponto de necrose, bloqueado por epíplon. Sem líquido purulento em cavidade. Diverticulectomia com
enteroanastomose a 80 cm da válvula ileo-cecal. Em acompanhamento ambulatorial, exame anatomo-patológico da
paciente apresentou perfil imuno-histoquímico próprio de tumor estromal gastro-intestinal (GIST). Paciente
encaminhada ao IAVC, atualmente aguardando posição a respeito da continuidade do tratamento. O divertículo de
Meckel é formado por todas as camadas da parede intestinal sendo, portanto, um divertículo verdadeiro. Localiza-se
na borda antimesentérica do íleo a aproximadamente 90 cm da valvula ileocecal. Em aproximadamente 50% dos
casos possui tecidos ectópicos, sendo os mais encontrados aqueles de origem gástrica e pancreática. Apresenta-se,
em geral, como divertículo curto, de base larga, com suprimento sanguíneo próprio, proveniente de um ramo terminal
da artéria mesentérica superior que cruza o íleo até o divertículo. A maioria dos indivíduos permanecem
assintomáticos. O surgimento de sintomatologia sugere complicações como hemorragia digestiva e fenômenos
obstrutivos, inflamatórios ou neoplásicos. Estima-se em 4 a 6% a probabilidade de a doença se tornar sintomática em
algum momento da vida. Excluídos os casos de achado incidental durante cirurgias, o diagnóstico de Divertículo de
Meckel depende da ocorrência de complicações e baseia-se fundamentalmente em exames de imagem .O tratamento
cirúrgico, consiste em diverticulectomia simples ou ressecçao ileal segmentar com anastomose término-terminal.
Discussão e Conclusões
O diagnóstico das complicações do divertículo de Meckel, como a inflamação, é muito difícil pela semelhança com
outras causas de abdome agudo inflamatório. A indicação do tratamento cirúrgico não deve ser postergada em caso
de dúvida diagnóstica pois pode ser crucial para evitar complicações mais severas.
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Introdução
Tem-se como ponto de partida a assertiva de que, não havendo esofagite endoscópica, sintomáticos de refluxo
gastroesofágico com hérnia hiatal (HH) pequena têm menor chance de apresentar refluxo patológico do que os que
desenvolvem grandes hérnias. Objetivo Testar essa hipótese.
Material e Método
60 pacientes (26 homens e 34 mulheres, com média de idade de 53,45±15,28 anos), com queixa de azia, sem
evidência de esofagite à endoscopia digestiva alta, foram separados em dois grupos: Grupo 1 – 4 pacientes com HH
de 1 cm de extensão; Grupo 2 – 26 pacientes com HH de 2 cm; Grupo 3 – 20 indivíduos com HH de 3 cm e Grupo 4 –
10 portadores de HH de 4 cm ou mais. Todos foram submetidos a pHmetria prolongada do esôfago, para verificação
do escore de DeMeester.
Resultados
Em média, o escore de DeMeester atingiu 16,4±1,6 no Grupo 1 e, respectivamente, 19,71±1,8, 45,49±5,4 e
46,12±4,8, nos Grupos 2,3 e 4. No geral, destacam-se refluxos supinos, de duração expressiva. Na comparação entre
os grupos, evidenciaram-se diferenças significantes (P<0,01), exceto quando cotejados os Grupos 3 e 4 (P=0,23).
Discussão e Conclusões
Em adultos sintomáticos para DRGE, qualquer extensão de hérnia hiatal pode estar associada com refluxo
gastroesofágico patológico; o escore de DeMeester guarda relação direta com a extensão da HH, de 1 a 3cm ou mais,
ou, em outros termos, o refluxo é mais expressivo quanto maior a extensão da hérnia.
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Introdução
O vídeo apresentado procura demostrar os passos técnicos do acesso minimamente invasivo na esofagectomia com
gastroplastia para tratamento do megaesôfago avançado. São detalhados os tempos da toracoscopia para liberação
do esôfago e os detalhes técnicos na reconstrução da gastroplastia por laparoscopia.
Material e Método
Relato do caso : Paciente AGB, 48 anos , com disfagia progressiva há 5 anos para sólidos e pastosos. EDA evidenciava
presença de grande quantidade de resíduos alimentares em esôfago sem alterações no estômago, EED evidencia
dolicomegaesôfago com perda da verticalidade e grande dilatação do órgão (megaesôfago Grau IV), manometria
esofágica com aperistalse do corpo e hipertonia do esfíncter esofágico inferior e sorologias para doença de Chagas
negativa. O Paciente foi submetido à esofagectomia subtotal por toracoscopia em posição prona seguido de
laparoscopia com confecção de tubo gástrico preservando grande curvatura pediculado pela A. Gástrica D e
Gastroepiplóica D. A anastomose esôfago gástrica cervical foi realizada através de sutura mecânica circular terminal
do esôfago e lateral no tubo gástrico . Foi realizada a drenagem das cavidades torácica direita, abdominal e região
cervical.
Resultados
Paciente recebeu dieta enteral no segundo P.O. com necessidade de morfina para analgesia até terceiro P.O.
Internação em UTI até 2 P.O. 10 P.o realizado EED e teste de azul de metileno, s/ vazamentos e com tubo gástrico de
bom aspecto. Iniciou-se dieta líquida 11 P.O , com alta hospitalar no 13 P.O. no 45 P.O aceitou dieta geral s/ disfagia,
atualmente sem queixas.
Discussão e Conclusões
O tratamento do megaesofago avançado por toracoscopia e laparoscopia é factível, apresentando bons Resultados no
pós operatório imediato e tardio.
Palavras chaves
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Título: Fatores preditivos de sobrevida em pacientes com câncer avançado do esôfago.
Forma de Apresentação: TEMA LIVRE
Área: ESÔFAGO, ESTÔMAGO E INTESTINO DELGADO
Instituição: Faculdade de Medicina de Botucatu - Sao Paulo - Brasil
Autores
Maria Aparecida Coelho Arruda Henry; Mauro Masson Lerco; Walmar Kerche Oliveira; Rodrigo Severo Camargo Pereira
Introdução
analisar a sobrevida de pacientes com câncer avançado do esôfago, relacionando-a aos seguinte fatores: índice
prognóstico de Glasgow (IPG), índice de massa corporal (IMC), porcentagem de perda ponderal (%PP) e tamanho do
tumor.
Material e Método
Foram estudados 47 pacientes com carcinoma espino celular do esôfago (estádios III e IV), sendo 45 homens
(95,6%), com idades variando entre 38 e 61 anos (média: 60,56 anos).
Resultados
Nos pacientes com Índice Prognóstico de Glasgow igual a zero a sobrevida média foi de 20,57 ± 8,84 meses;
naqueles com scores 1 e 2 as sobrevidas foram de 8,86 ± 5,56 e 3,43 ± 2,70 meses (p<0,0011). Os valores médios
dos fatores IMC, %PP e tamanho do tumor foram de 20,07 ± 4,91 kg/m2 de superfície corporal; 18,30 ± 9,54% e
6,66 ± 2,65cm, respectivamente.
Discussão e Conclusões
Os Autores concluem que dos 4 fatores analisados apenas o IPG mostrou correlação com a sobrevida, constituindo
excelente parâmetro de avaliação do prognóstico, baseado em análises séricas da albumina e Proteína C Reativa,
ambos de fácil obtenção.
Palavras chaves
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Título: FOLLOW UP DE LONGA DURAÇÃO DO TRATAMENTO VIDEOLAPAROSCÓPICO DAS HÉRNIAS DE HIATO
GIGANTES
Forma de Apresentação: TEMA LIVRE
Área: ESÔFAGO, ESTÔMAGO E INTESTINO DELGADO
Instituição: HSPE/ IAMSPE - Sao Paulo - Brasil
Autores
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Radtke; Daniel Andrade Reis; Jose Francisco de Matos Farah
Introdução
O objetivo deste trabalho é avaliação dos Resultados do tratamento cirúrgico videolaparoscópico das HHG com uso de
tela dupla face com seguimento maior que um ano.
Material e Método
Avaliação retrospectiva de banco de dados de pacientes operados no período de 2008 a 2013. Todos pacientes foram
submetidos a hiatoplastia (no mínimo 3 pontos no hiato) com colocação de tela em U e válvula à Nissen,Rossetti ou
Lind.Avaliou-se os sintomas comparativamente ao pre-opeatorio (Visick), necessidade de dilatação esofágica e
reoperação. Foi oferecido exame endoscópico para todos os pacientes, considerando-se recidiva pequena até 3cm e
recidiva grande, hérnia maior ou igual 4cm e/ou paraesofágica.
Foram operados 43 doentes, sendo 32 (74,4%) mulheres e 11 (25,6%) homens. A idade variou de 37 a 91 anos e a
média foi de 67,3 anos;IMC médio foi 27,2.Quanto à sintomatologia, 22 (51,1%) deles queixavam-se de azia e
regurgitação, 9 (20,9%) de refluxo,6 (13,9%) de disfagia,1 (2,32%) de aspiração. Faziam uso de IBP 69,7% deles (30
pacientes) dos quais apresentavam melhora total 30% (9 doentes); 46,6% parcial (14 doentes) e 7(23,3%) sem
resposta.Durante o pré operatório todos pacientes realizaram EED e estratificados segundo Hill sendo 16 (37,2 %)
tipo II,26 (60,4%) tipo III e 1 tipo IV (2,4%).
Resultados
Todos fizeram seguimento de 1 a 6 anos (média 23 meses);disfagia persistente ocorreu em 3(6,25%) pacientes.
Quanto à melhora, 60,46% foram considerados Visick I, 27,90% Visick II; 6,97% Visick IV estando um paciente em
uso de IBP e 2 (4,65%) foram reoperados, um por migração da válvula e outro por recidiva.Após 2 anos de PO,
nenhum dos pacientes teve disfagia persistente nem estenose,não houve perfuração ou extrusão da tela. Ocorreram 3
óbitos (6,97%) por patologias não relacionadas com a cirurgia.
Discussão e Conclusões
O uso de tela dupla face de acordo com dados desta amostragem não aumentou o índice de complicação ou efeitos
adversos;embora com índice de recidiva anatômica alta, notamos baixa necessidade de reoperações.
Palavras chaves
hérnia hiatal gigante, hiatoplastia, falha de tratamento, sucesso terapêutico, follow up

138

ID: 2222
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GRAVÍDICA COM FUNDOPLICATURA PRÉVIA
Forma de Apresentação: POSTER
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Isaac Faria Soares Rodrigues; Paulo Cesar Espada; Rodrigo Florêncio Echeverria; Carlos Dario Silva Costa; Rodrigo
José Nina Ferreira; Marcos Rafael Ansanelli Silva; Ronaldo Carvalho Neiva; Nathalia Fernanda Gazola
Introdução
Descrever a condução do caso com anamnese criteriosa e com auxílio de exames de imagem, para diagnóstico de
hérnia paraesofagiana no atendimento de emergência em paciente com dor abdominal.
RESULTADOS:
P.R.P,feminina, 30 anos, atendida na emergência por dor abdominal há um ano com piora apresentando náuseas e
vômitos que se tornaram frequentes e intensos nos últimos dias, com diminuição do ritmo intestinal e eliminação de
fezes e flatos preservada. Mostrava-se taquicárdica, abdome discretamente distendido, com dor à palpação
epigástrica, sem irritação peritoneal . Paciente com antecedente cirúrgico de fundoplicatura há três anos, por Doença
do Refluxo Gastroesofágico. Relatava que desde a cirurgia tinha sensação de empachamento e dificuldade para
eructar. Relatou gestação há um ano, apresentando náuseas e vômitos persistentes e refratários ao tratamento clínico
convencional, configurando um provável quadro de hiperêmese gravídica. Paciente associava piora dos sintomas de
plenitude pós-prandial e disfagia esofágica ao término da gestação. Radiografia de abdome agudo realizada na
emergência evidenciou bulha gástrica com nível hidroaéreo em topografia de lobo pulmonar inferior esquerdo. Sonda
nasogástrica passada sem dificuldade, mostrava secreção de estase gástrica. Após estudo com Tomografia
Computadorizada (TC) foi evidenciado parte do estômago alojado no tórax, herniado pelo diafragma, com sonda
nasogástrica descendo até o antro, enrolando-se. Levantadas hipóteses diagnósticas de volvo gástrico ou falha da
fundoplicatura. Optado por laparotomia de urgência. No inventário da cavidade, foi localizada grande hérnia
paraesofageana com saco herniário que continha: fundo gástrico abraçando em 360º o esôfago a partir do ângulo de
His (técnica de Nissen), corpo gástrico e eplipon. Após redução do conteúdo herniado, nenhuma estrutura
apresentava sofrimento ou isquemia mesmo tratando-se de uma hérnia crônica pela quantidade de aderências.
Procedeu-se com a ráfia e reconstrução dos pilares diafragmáticos e hiatoesofágico, sem necessidade de abordagem
por toracotomia.
DISCUSSÃO E CONCLUSÃO:
O diagnostico intraoperatório foi de hérnia paraesofágica grau IV pela classificação de Allison (1951): tipo mista
(deslizamento e rolamento; com conteúdo de outras estruturas abdominais, no caso, epíplon ). Confirmando dados da
literatura mundial, a TC mostrou ser importante ferramenta diagnóstica, auxiliando também no planejamento da
abordagem cirúrgica.
Palavras chaves HÉRNIA PARAESOFÁGICA; HIPERÊMESE GRAVÍDICA

139

ID: 2144
Título: Hemorragia intestinal Oculta Maciça por Angiodisplasia Duodenal: Diagnóstico Enteroscópico e Tratamento
Cirúrgico.
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Introdução
Relato de caso de Hemorragia Digestiva Baixa por Angiodisplasia de Duodeno com análise da metodologia
diagnóstica.
Material e Método
Prospectivo. Descritivo.
Resultados
RELATO DO CASO: M.J.M , 68 anos há 02 meses com queixas de palidez e fraqueza agravada com o exercício.
Procurou assistência médica com exames complementares mostrando HT: 19; HB:05mg/dl. Iniciou investigação
diagnóstica com endoscopia digestiva alta com resultado normal e colonoscopia com múltiplos divertículos. Sofreu na
internação episódio de choque grau III após enterorragia maciça. Após reanimação com hemoderivados e cristaloides,
realizou tomografia computadorizada contrastada com aumento de vascularização em duodeno. Cintilografia com
Hemácias marcadas com Tecnécio evidenciou sangramento em topografia de intestino delgado. Arteriografia seletiva
sem evidências de sangramento. Angiotomografia abdominal com resultado de enovelamento em região de transição
duodeno-jejunal. Enteroscopia com imagem de grande Angiodisplasia em terceira porção do duodeno múltipla.
Exames para Hepatopatia e Hipertensão portal negativos. Histórico de Neoplasia de Bexiga com exérese endoscópica
há 05 anos. Tratamento cirúrgico recomendado pelo tamanho dos cordões varicosos (>20mm) e multiplicidade de
lesões. Escolha de tratamento cirúrgico com rafia e desvascularizacão duodenal. Resultado final com parada do
sangramento e acompanhamento com recuperação da série vermelha.
Discussão e Conclusões
As Hemorragias de intestino delgado são enfermidades de difícil diagnóstico e tratamento. Dos métodos empregados
a enteroscopia ofereceu a melhor sensibilidade e especificidade. A cirurgia em casos severos constitui opção rápida e
segura
Palavras chaves
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Introdução
A intussuscepção é rara em adultos, ocorre em cerca de 5% dos casos, cuja etiologia predominante são as lesões
orgânicas, principalmente massa tumoral. O objetivo é relatar um caso de intussuscepção em paciente com história
prévia de linfoma gástrico.
Material e Método
Revisão da literatura no Pubmed e relato de caso com base em dados do prontuário.
Resultados
Paciente 55 anos, feminino, procurou Pronto Socorro com dor abdominal intensa, difusa, em queimação e vômitos
biliosos e sanguinolento. Em uso de AINES devido a cirurgia em punho há 48h, nega evacuação. Ao exame,
hipocorada, eupneica, afebril, dados hemodinâmicos limítrofes, abdome plano, peristáltico, sem irritação peritoneal.
Hemoglobina da admissão: 10,9. TC abdome com espessamento parietal do esôfago distal; alças de paredes
espessadas e discreto padrão de invaginação. Paciente persistiu com vômito, evoluindo com repercussão
hemodinâmica (taquicardia e hipotensão responsiva a volume), encaminhada ao CTI para monitorização e realização
de endoscopia digestiva alta de urgência. Iniciado omeprazol venoso. História prévia de linfoma gástrico com
gastrectomia total + Y de Roux + quimioterapia há 15 anos, com critérios de cura. No 3º dia de internação, paciente
encaminhada ao bloco cirúrgico, identificado presença de intussuscepção de alça de jejuno a 5cm da anastomose
jejuno-jejunal do Y de Roux, de cerca de 15 cm de extensão. Realizado redução da invaginação e ressecção do
segmento devido a necrose e sofrimento de alças. No 1º DPO, paciente estável hemodinamicamente, abdome flácido,
doloroso à palpação, drenado 450mL/24h pela SNG, diurese fisiológica, ausência de flatos. No 6º DPO,
Discussão e Conclusões
Os sintomas mais comuns que levam o paciente procurar atendimento médico são dor abdominal, náusea/ vômito e
constipação. Cerca de 70-80% dos casos de intussuscepção no adulto requerem tratamento definitivo, no qual a
ressecção cirúrgica é a opção de tratamento. A TC de abdome é o método radiológico mais sensível. Porém, devido ao
fato dos adultos apresentarem sintomas inespecíficos agudos, subagudos ou crônico, o diagnóstico é muitas vezes
estabelecido na mesa cirúrgica. Na literatura, a invaginação pós- operatório idiopática pode ser observada em 2-3%
das laparotomias. Observa-se que a localização da intussuscepção do paciente relatado não é das mais comuns. Da
mesma forma, questiona-se a etiologia da intussuscepção já que não estava na vigência de nenhuma neoplasia
intestinal.
Palavras chaves Intussuscepção em adulto. Gastrectomia. Invaginação pós-operatória.
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Introdução
A Tromboangeíte Obliterante (TAO) ou doença de Buerger é uma síndrome vascular obliterativa inflamatória crônica,
que afeta principalmente artérias e veias periféricas de pequeno e médio calibre. O acometimento de artérias
mesentéricas, coronárias, cerebrais e renais é raro. Apresenta-se com quadro isquêmico intenso e gangrena, nos
casos mais graves. Sua etiologia advém de mecanismos imunológicos, tendo o tabagismo como o principal
desencadeador da patogênese no processo inflamatório vascular, sendo portanto considerado critério diagnósico da
doença.
Objetivo: Relatar um caso de Isquemia de Arteria Mesentérica Superior secundária à Tromboangeíte Obliterante.
Material e Método
A.M.M.O.P., sexo feminino, 55 anos, natural de Bragança Paulista, chega ao PS com dor em andar superior do
abdome há 12 horas, sem irradiação, associada a vômitos de conteúdo líquido amarelado e diarreia sem sague e pus.
Há 1 hora evoluiu com sangue nas fezes. Ao exame: REG, descorada +/4+, desidratada ++/4+, anictérica, afebril e
eupneica. PA: 100x60 mmHg, Pulso:72 ppm, FC:72 bpm, BRNF em 2T sem SA, MV+ sem RA, RHA diminuídos com
abdome flácido, DB - , regiâo epigástrica, HD e HE dolorosos, sem VCM. Ao toque retal: ausência de fezes, sangue e
lesões tocáveis. AP: TAO há cerca de 30 anos, múltiplas amputações em MMII e extremidades de MMSS devido a
evolução da mesma, ex-tabagista há 11 anos (40 anos/maço).
Resultado
Realizada TC onde foi identificada falha de enchimento luminal em terço médio de artéria mesentérica superior, além
de espessamento segmentar do íleo distal, ceco e cólon ascendente, associado à borramento de tecido adiposo
adjacente, inferindo processo inflamatório inespecífico. Foi então submetida à LE que identificou alças de jejuno e íleo
paréticas, com aspecto isquêmico e ponto de necrose a 25cm do ângulo de Treitz que foi submetido à exérese, além
de ter sido realizada lise de bridas e aderências. No 4º PO foi submetida à nova LE onde encontrou-se, então,
isquemia de delgado desde 20cm do ângulo de Treitz até 10 cm da VIC, optando-se por enterectomia com ênteroêntero anastomose, restando apenas 40cm de ID. Paciente veio à óbito após três dias.
Conclusões
Epidemiologicamente a Tromboangeíte Obliterante afeta em sua maioria fumantes do sexo masculino, com idade
entre 20 a 40 anos, sendo relativamente rara no sexo feminino. Ademais, o envolvimento da artéria mesentérica na
doença de Buerger é extremamente incomum sendo necessário o diagnostico intervencionista precoce para evitar
complicações.
Palavras chaves Tromboangeíte obliterante, Isquemia de Arteria Mesenterica
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Introdução
relatar caso de paciente DAPS, 37 anos, sexo femino, que apresentou sintomas de dor epigástrica, náuseas e vômitos,
procurando o PS no 20⁰dia de pós-operatório de hiatoplastia e fundoplicatura à Nissen
Material e Método
Foi realizado radiografia de tórax que evidenciou a migração de parte do estômago para o tórax, imagem que foi
confirmada pela radiografia contrastada de esôfago-estômago- duodeno e tomografia computadorizada. A paciente foi
submetida a nova laparoscopia, com redução do conteúdo herniado e confecção de nova fundoplicatura, reforço com
tela de dupla face e fixação da mesmo com grampos metálicos (EndoherniaⓇ).
Resultados
A paciente evolui bem com melhora dos sintomas, introduzida dieta líquida no segundo dia de pós-operatório, com
alta no quarto dia. Em retornos sequenciais não apresentou novas queixas com boa aceitação da dieta.
Discussão e Conclusões
A migração da válvula anti-refluxo para o tórax é complicação rara, porém esperada na operação de tratamento da
doença do refluxo gastroesofágico, seu tratamento deve ser cirurgia de urgência, que pode ser realizada também pela
via laparoscópica e com o uso de prótese no reforço do pilar esofagiano.
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Introdução
Demonstrar os passos técnicos da operação de Merendino no tratamento do AC, T1A, Siewert II, por via laparoscópica
Material e Método
Paciente homem com 44 anos, com diagnóstico de adenocarcinoma de cárdia Siewert II , submetido à operação de
Merendino via laparoscópica.
Resultados
Visualiza-se os tempos cirúrgicos da ressecção do esôfago distal e estômago proximal bem como a interposição
jejunal e a reconstrução do trânsito digestivo. O vídeo é enriquecido com desenhos didáticos.
Discussão e Conclusões
A Operação de Merendino é uma opção factível no tratamento do AC, precoce. A via laparoscópica pode ser
empregada, levando em consideração os benefícios do método minimamente invasivo.
Palavras chaves
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Introdução
Conhecer o tratamento paliativo que está sendo aplicado por uma mesma equipe cirúrgica e verificar os Resultados
obtidos em dois períodos diferentes de observação
Material e Método
Foram revistos de modo retrospectivo os prontuários de 1578 pacientes com câncer gástrico atendido de 1976 a 2005
no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. O grupo A constituiu-se de 709 paciente operados até o
ano de 1990. O grupo B constiu-se de 699 pacientes operados de 1991 à 2005. Realizou-se a comparação entre os
dois grupos de estudo.
Resultados
Foram revistos de modo retrospectivo os prontuários de 1578 pacientes com câncer gástrico atendido de 1976 a 2005
no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. O grupo A constituiu-se de 709 paciente operados até o
ano de 1990. O grupo B constiu-se de 699 pacientes operados de 1991 à 2005. Realizou-se a comparação entre os
dois grupos de estudo.
RESULTADOS: Dos 709 doentes do grupo A, 274 (38,6%) foram submetidos a procedimentos paliativos e 99 (13,9%)
sequer foram operados.
As ressecções apresentaram uma taxa de 6,9% de complicações pós-operatórias e as derivações e laparotomia 4,3%.
A mortalidade foi de 6,6% na gastrectomia, 11,65% nas derivações e 9,3% na laparotomia.
No grupo B foram estudados 699 pacientes, 360 foram submetidos a tratamento paliativo devido ao avançamento da
doença:
Tabela 1
Intervenção Porcentagem Mortalidade
Gastrectomia subtotal/total 49,1% 12%
Gastroenteroanastomose 7,8% 0%
Partição gástrica (Devine modificado) 3,2% 0%
Jejunostomia 10,6% 3,7%
Gastrostomia 0,3% 100%
Colectomia 0,7% 0%
Laparotomia 19,7% 0%
Laparoscopia 8,6% 2%
Discussão e Conclusões
1. O tratamento paliativo minimamente deve ser utilizado desde que as taxas de morbidade e mortalidade sejam
menores ou pelo menos semelhantes as observadas na cirurgia aberta.
2. A partição gástrica é método eficiente para vencer a obstrução gástrica, já a gastrectomia poderá ter indicação
limitada devido ao longo tempo da intervenção e a fragilidade orgânica dos pacientes.
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Introdução
Identificar o perfil evolutivo da prevalência do tratamento cirúrgico sem ressecção do Megaesôfago no sexênio 2008 a
2013 no Sistema Único de Saúde, identificando as regiões brasileiras com as maiores e menores prevalências
absolutas de tais cirurgias.
Material e Método
Foi realizada uma busca retrospectiva da prevalência de cirurgias de Megaesôfago sem ressecção em todas as regiões
brasileiras utilizando o banco de dados do Sistema Único de Saúde – Datasus. A busca considerou o período de
janeiro de 2008 à dezembro de 2013, cruzando informações sobre Regiões X Procedimentos (Tratamento Cirúrgico de
Megaesôfago sem Ressecção / Conservador.
Resultados
2.250 cirurgias conservadoras de Megaesôfago foram contabilizadas no período, sendo que as mesmas apresentaram
uma queda constante ao longo do sexênio estudado, contabilizando 485 procedimentos em 2008 e apenas 296
procedimentos em 2013. As regiões com as maiores prevalências dessas cirurgias foram a região Sudeste - com 989
procedimentos acumulados no sexênio - e a Nordeste - com 664 procedimentos acumulados no sexênio. A região
Norte foi a que apresentou menor número de cirurgias conservadoras do megaesôfago, com apenas 34
procedimentos neste período.
Discussão e Conclusões
O megaesôfago ainda constitui afecção bastante prevalente do Brasil devido ao caráter endêmico da Doença de
Chagas em diversas regiões. A cirurgia conservadora do Megaesôfago depende de vários fatores, incluindo a evolução
da doença e seu grau de dilatação. É importante conhecer os perfis de adoecimento e as características
epidemiológicas das populações a fim de que se possa racionar recursos e esforços em prol de bons níveis de saúde.
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Introdução
Avaliar a viabilidade, segurança e vantagens da cirurgia minimamente invasiva, ressecção laparoscópica assistida por
endoscopia digestiva alta, para tumores submucosos gástricos.
Material e Método
Análise retrospectiva de pacientes portadores de tumor submucoso gástrico, submetidos à ressecção laparoscópica
assistida por endoscopia digestiva alta no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo de março de 2011 a maio de
2014. Foram analisados os dados clínicos, a abordagem cirúrgica, características morfológicas das lesões (tamanho,
localização e tipo histológico), Resultados e acompanhamento dos pacientes.
Resultados
Seis pacientes foram avaliados, sendo três homens e três mulheres, com idade média de 52 ± 18 anos (31-85 anos).
Os sintomas mais comuns foram azia, pirose e plenitude gástrica. Todos os pacientes foram submetidos ao
procedimento híbrido e sem comprometimento anatômico. Os tumores achados foram dois leiomiomas, um tumor
estromal gastrointestinal, um tumor neuroendócrino, um pâncreas ectópico e um lipoma. O tempo médio do
procedimento foi de 181 ± 41 minutos (145 a 250 minutos) e o tempo médio de internação foi de 3,5 dias (3 a 4
dias). O tamanho médio dos tumores foi de 2,0 ± 0,8cm (1,0 a 3,4cm). Duas lesões estavam localizadas no cárdia,
duas no fundo gástrico, uma no corpo alto e uma no antro. Durante o período de acompanhamento pós-operatório,
nenhum dos pacientes apresentaram recidiva ou metástase. Não houveram casos de fístula ou estenose.
Discussão e Conclusões
Ressecção laparoscópica assistida por endoscopia é viável e segura para pacientes com tumor submucoso gástrico. A
endoscopia mostrou-se fundamental na localização e suporte intra-operatório, principalmente na tentativa de
preservar o cárdia e piloro durante a cirurgia.
Palavras chaves
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Introdução
Próteses autoexpansíveis são boa opção para restabelecer o trânsito alimentar no câncer avançado do esôfago.
Objetivo: Avaliar a qualidade de vida (IQV) depois de uso de nova prótese endoscópica
Material e Método
Foram estudados 20 pacientes (dezesseis homens e quatro mulheres, com média de idade de 57±8,26 anos),
portadores de câncer de terço médio de esôfago torácico, com 5,5 a 8 cm de extensão. Todos apresentavam estádio
IV da afecção, dois com fístula do esôfago para a árvore respiratória. As próteses foram posicionadas sob controle
endoscópico e radioscópico, depois de dilatação do trajeto. Foi selecionado modelo coberto de 10 ou 13 cm de
extensão, de acordo com cada caso. Radiografia simples de tórax foi realizada 2 h depois do procedimento, repetindose o exame após 12h, este precedido de ingestão de 50 mL de solução baritada. Antes do procedimento e com seis
meses de seguimento, o Índice de Performance de Karnowski foi obtido, para quantificar sensação de bem-estar e
atividades diárias de cada um.
Resultados
Não houve complicações relevantes na série; dor torácica transitória, até o sétimo dia depois do procedimento, foi
controlada com analgésicos comuns. A radiografia simples de tórax demonstrou expansão adequada da prótese em
todos os casos, enquanto a passagem da solução de contraste evidenciou trânsito livre e bloqueio completo das duas
fístulas esofágicas. A completude de seguimento não foi possível em três casos, que faleceram até o terceiro mês pela
progressão da doença de base. Não foi observada recorrência de disfagia em nenhum paciente. O índice de Karnowski
aumentou, em média, de 42,5±10,3 (antes do procedimento) para 63,7±9,8 (sexto mês de seguimento) (P < 0,01).
Discussão e Conclusões
A endoprótese ajustada à necessidade individual dos pacientes é efetiva no que se propõe e capaz de aumentar o
IQV.
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Introdução
apresentar caso de hemorragia digestiva alta em paciente com megaesôfago no qual ouve insucesso no tratamento
endoscópico.
Material e Método
estudo da literatura internacional e análise do caso apresentado.
Resultados
Paciente S.R., homem, 48 anos, deu entrada com quadro de hematêmese e enterorragia com 01 dia de história,
episódio único, com instabilidade hemodinâmica refratária a medidas de ressuscitação volêmica. Tentado a realização
de EDA, porém procedimento sem sucesso devido antecedente de megaesôfago chagásico. Paciente encaminhado ao
centro cirúrgico onde foi optado por esofagectomia, esofagostomia lateral cervical e gastrostomia. Paciente evoluiu
com melhora progressiva dos sintomas, recebendo alta após 11 dias de internação. Após nove meses de seguimento
ambulatorial, paciente retorna para internação eletiva para reconstrução de trânsito com anastomose esôfagogastrica. Evolui no pós-operatório estável hemodinamicamente, recebendo alta após 24 dias de internação.
Discussão e Conclusões
A hemorragia consequente à ruptura de varizes esofagianas e/ou gástricas é a principal complicação da hipertensão
portal e cursa ainda com expressiva mortalidade - 15% a 20%. Por esse motivo a abordagem diagnóstica e
terapêutica necessita ser dinâmica e associada a cuidados terapêuticos no sentido de preservar o equilíbrio
hemodinâmico e a vida.
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Introdução
Objetivo: Relatar as consequências da suspensão do Imatinibe em paciente com tumor estromal gastrointestinal
(GIST) livre de doença.
Material e Método
Relato: M.S.F., 49 anos, feminino, internada com síndrome pilórica e consuptiva. A tomografia abdominal mostrava
uma massa tumoral cística extensa entre o estômago e pâncreas com sinais de abscesso. Foi submetida à
gastrectomia subtotal com pancreatectomia corpo-caudal e esplenectomia em monobloco com boa evolução pósoperatória.
O anatomo-patológico evidenciou neoplasia mesenquimal em parede gástrica e a imuno-histoquímica sugestivo de
GIST, devido à presença de c- kit positivo.
Foi proposto tratamento adjuvante com Imatinibe, e durante três anos, manteve-se assintomática e sem sinais de
recidiva da doença.
Após suspensão inadvertida do Imatinibe, evoluiu com episódios recorrentes de derrame pleural bilateral e ascite
volumosa. Foi dado o diagnóstico de tumor metastático peritoneal e pleural avançado, sendo, portanto, submetida a
tratamento paliativo com paracenteses de alivio e drenagem de tórax, inclusive com pleurodese.
Após a reIntrodução do Imatinibe observou-se regressão da ascite e do derrame pleural.
No momento, assintomática, em uso do Imatinibe, sem sinais de recorrência da doença.
Resultados
Discussão: Até 2001, a ressecção cirúrgica se constituía no único tratamento efetivo do GIST. Porém, 50% dos
pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico desenvolviam doença metastática, cursando com sobrevida mediana de
15 meses. A Introdução do Imatinibe em 2002 foi responsável pela mudança da historia natural do GIST, sendo
atingidos Resultados bastante animadores (81% de benefícios clínicos com a utilização do Imatinibe na doença
metastática, além de ganho considerável de sobrevida).
Discussão e Conclusões
Conclusão: o uso do Imatinibe deve ser preconizado como tratamento adjuvante e ininterrupto, pois manterá o
paciente livre de doença e sem risco de recidiva ou recorrência da doença.
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Introdução
Reportar um caso de abdome agudo inflamatório por diverticulite e necrose em Divertículo de Meckel
Material e Método
Relato de caso de paciente masculino, 19 anos, operado devido abdome agudo inflamatório de início há 5 dias com
sinais de irritação peritoneal, quadro clínico típico de apendicite aguda e diagnóstico ultrassonográfico de tal afecção.
Resultados
Foi indicado tratamento cirúrgico sendo observado moderada quantidade de líquido inflamatório intracavitário de odor
fétido, identificando apêndice de aspecto normal e presença de divertículo de Meckel a 30 cm da válvula ileocecal com
inflamação e necrose locais, sem perfuração ou acometimento de segmento ileal. Optou-se por ressecção do
divertículo com rafia em 2 planos, tendo o paciente boa evolução clínica pós operatória.
Discussão e Conclusões
O Divertículo de Meckel como causa de abdome agudo cirúrgico é relativamente infrequente e, portanto, de difícil
identificação no pré-operatorio. Sua inflamação simula outras afecções e permanece como grande desafio. A avaliação
clínica associada a exames de imagem auxiliam no diagnóstico e adequado manejo do paciente, devendo-se pesquisar
diverticulite de Meckel no intraoperatório de todo abdome agudo inflamatório cujo aspecto macroscópico do segmento
suspeito não condiz com a hipótese diagnóstica.
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Introdução
o abdome agudo refere-se a uma situação clínica aonde existem sinais e sintomas de dor e sensibilidade abdominal
em que muitas das vezes é necessária terapia cirúrgica de urgência/emergência. De acordo com Francisco[7], 20%
dos abdomes agudos vistos em Pronto Socorro são de etiologia obstrutiva. Como causa de eventos cirúrgicos os mais
observados são obstrução mecânica, obstrução funcional e isquemia. A avaliação clínica é importante para este
quadro, iniciando-se desde a história clínica do paciente, exame físico, exames laboratoriais e de imagem. Dentre as
causas de obstrução mecânica a mais frequente é a aderência pós cirúrgica, seguida de neoplasias e hérnias
abdominais, entre outras causas mais raras.
Objetivos: apresentar caso incomum de dupla estenose de íleo terminal causada por aderências pós cirúrgicas.
Materiais e métodos: análise de prontuário de paciente feminino, 47 anos de idade, procedente e natural de São Paulo
capital, que apresentou abdome agudo obstrutivo.
Resultados neste relato de caso, a paciente tinha história de parada de eliminação de flatos e fezes há 12 dias com
piora progressiva e há 1 dia vômitos fecalóides. Era o 3º episódio de obstrução em dois meses, sendo que os dois
outros episódios foram tratados clinicamente. Como antecedente sofreu intervenção cirúrgica há 20 anos devido a
gravidez tubária rota. Ingressou ao Pronto Socorro com frequência cardíaca de 72 batimentos por minuto, abdome
distendido com ruídos hidroaéreos de luta, toque retal com ausência de fezes em ampola, leucócitos totais 10000/uL
sem desvio, sem distúrbios hidroeletrolíticos, radiografia de abdome com distensão de alças de intestino delgado e a
tomografia computadorizada de abdome mostrou distensão de alças de intestino delgado, além da não progressão do
contraste ao cólon. Indicada cirurgia de urgência que demonstrou estenose severa de íleo terminal a 2cm da válvula
ileocecal e outra a 10cm da mesma válvula, ambas causadas por aderências pós cirúrgicas que foram desfeitas. A
opção foi colectomia direita com anastomose primária ileotransverso, com boa evolução da paciente.
Conclusões: como já mencionado, as aderências pós cirúrgicas são causas frequentes de obstrução intestinal, em
geral formando acotovelamentos intestinais que impedem a passagem do conteúdo intestinal. Neste presente relato,
as aderências caprichosamente formaram dois enovelamentos distintos em torno do íleo terminal, que a longo prazo
(cerca de 20 anos) acarretaram em duas estenoses distintas desses locais com obstrução total, levando a paciente em
questão ao tratamento de urgência. Finalmente, concluímos tratar-se de caso raro de abdome agudo obstrutivo
cirúrgico causado por estenose severa de íleo terminal justaválvula ileocecal decorrente de aderências pós cirúrgicas.
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Introdução
A fístula gastroesplênica é uma complicação bastante rara que pode ocorrer de forma espontânea e em geral
secundária a pacientes com neoplasia invasiva. Foi descrita pela primeira vez por Scoville et al em 1962 na Bélgica
como “aeroesplenomegalia”.
Objetivo: apresentar caso raro de fístula gastroesplênica secundária a adenocarcinoma gástrico avançado.
Materiais e métodos:
análise de prontuário de paciente feminino, 73 anos de idade, com diagnóstico de hemorragia digestiva alta por úlcera
gástrica que foi evidenciada em endoscopia digestiva alta (EDA).
Resultados:
No presente relato, na primeira EDA foi submetida à escleroterapia com oleato de monoetanolamina, com aparente
sucesso. A paciente foi estabilizada hemodinamicamente e recebeu alta hospitalar. Cerca de 15 dias após, retornou ao
Pronto Socorro novamente com sinais de sangramento gastrointestinal. Submetida à nova EDA e nova escleroterapia,
com sucesso, pois foi evidenciado ressangramento da úlcera. Entretanto laboratorialmente o sangramento persistiu. A
paciente foi tratada clinicamente com transfusões sanguíneas, porém os valores hematimétricos continuavam em
queda, e após tentativas de estabilização hemodinâmica com novas transfusões sanguíneas sequenciais e frustras, foi
necessária intervenção cirúrgica de emergência, que mostrou tratar-se de adenocarcinoma gástrico avançado que
invadia cólon transverso e baço. Este último com comunicação ao lúmen gástrico, precisamente no local da “úlcera”
gástrica esclerosada, que foi confirmada no intraoperatório e na análise patológica.
Discussão:
A fístula gastroesplênica é uma complicação bastante incomum, e os poucos casos relatados na literatura médica
estão relacionados a pacientes com neoplasia avançada, notadamente em vigência de tratamento quimioterápico e
em especial naqueles relacionados a linfoma esplênico de grandes células.
Por se tratar de adenocarcinoma gástrico avançado, tipo histológico não esperado para esta complicação, este tipo de
fístula torna-se ainda mais rara e de difícil diagnóstico.
Conclusões:
trata-se de um caso raro de adenocarcinoma de padrão tubular moderadamente diferenciado ulceroinfiltrativo
acometendo toda parede até o hilo esplênico com infiltração por adenocarcinoma por contiguidade, associado a
invasão vascular e linfática.
Palavras chaves
Fístula gastroesplênica; Câncer gástrico; Adenocarcinoma gástrico

153

ID: 2048
Título: Resseção Totalmente Laparoscópica de GIST Gástrico
Forma de Apresentação: VIDEO LIVRE
Área: ESÔFAGO, ESTÔMAGO E INTESTINO DELGADO
Instituição: Escola Paulista de Medicina / Universidade Federal de São Paulo - Sao Paulo - Brasil

Autores
Jorge Roberto Carlotto Carlotto; Henrique Setti Barroso; Fernando Augusto M. Herbella; Rafael Caue Katayama;
Leonardo Del Grande; Carlos Haruo Arasaki; Laércio Gomes Lourenço
Introdução
Nós descrevemos um caso de ressecção totalmente laparoscópica de um GIST Gástrico de grandes dimensões.
Material e Método
Paciente feminina, 52 anos, obesa, com diagnóstico de uma lesão exofítica em grande curvatura gástrica medindo
cerca de 7 cm. Foi optado pela ressecção laparoscópica da lesão gástrica. Foram utilizados 4 portais. Identificação da
lesão em parede posterior do estômago, próxima a grande curvatura gástrica, com aproximadamente 10 cm no seu
maior diâmetro. Foi realizada a dissecção da lesão das estruturas adjacentes com cuidado para evitar a sua
perfuração e secção do estômago com margem macroscópica livre com grampeador laparoscópico. A peça foi retirada
por uma incisão de Pfannestiel.
Resultados
Paciente evoluiu bem no pós-operatório com Introdução de dieta no pós-operatório imediato e alta hospitalar no 1°
pós-operatório. Não houve complicações pós-operatórias. Paciente mantêm seguimento ambulatorial sem
intercorrências.
Discussão e Conclusões
Concluímos que a ressecção laparoscópica de um GIST Gástrico de grandes dimensões é segura e factível, desde que
utilizada por equipes especializadas em cirurgia gástrica laparoscópica e disponibilidade dos materiais necessários.
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Introdução
Relatar o caso de tumor GIST gástrico diagnosticado através de Endoscopia Digestiva Alta e USG endoscópico e seu
tratamento através de ressecção videolaparoscópica e correlato com casos semelhantes encontrados na literatura
atual.
Material e Método
Paciente A.M.S., masculino, 66 anos, realizou endoscopia digestiva alta de rotina, que identificou tumoração
submucosa em parede anterior de corpo gástrico alto; no mesmo momento foi realizado ultrassom endoscópico, que
evidenciou tumor submucoso, compatível com GIST, de aproximadamente 2,5 cm. Foi então proposta a ressecção
laparoscópica. Após exames pré-operatórios, foi submetido a gastrectomia em cunha por videolaparoscopia, utilizando
pontos de reparo e grampeador linear, sendo totalmente ressecado, em peça única, utilizando saco extrator. O
paciente evoluiu bem, recebendo alta no 3º dia de pós-operatório, já aceitando dieta branda, sem dor e com
eliminações fisiológicas presentes. A análise histopatológica demonstrou proliferação mesenquimal sem atipias,
dimensão 2,5 cm, localização perigástrica, sem figuras de mitoses em 50 campo de grande aumento ( CGA) e com
margens cirúrgicas livres de comprometimento neoplásico. A amostra foi enviada para exame imunohistoquímico, que
revelou Anticorpo Anti-CD117 (c-kit) positivo difusamente, caracterizando Tumor Estromal Gastrintestinal (GIST)
fusocelular. Devido ao risco muito baixo de doença progressiva, segundo características de imunohistoquímica e
tamanho, não foi necessário tratamento complementar ao paciente, apenas seguimento ambulatorial.
Resultados
Embora configure os tumores mesenquimatosos mais prevalentes do trato gastrintestinal, os GISTs ocupam a terceira
posição na lista de todos os tumores da mesma região, o sítio mais comum deste tumor é o estômago, a positividade
para CD117 e CD34 é o grande diferencial entre tumores do estroma gastrintestinal e os leiomiomas e
leiomiossarcomas e a ressecção cirúrgica constitui o método de escolha para todos os casos de GIST sendo a via
laparoscópica uma opção para realização do procedimento.
Discussão e Conclusões
O caso mostra o tratamento através de ressecção videolaparoscópica de tumor GIST gástrico de aproximadamente
2,5 cm, corroborando com dados da literatura que mostram a opção da via laparoscópica como tratamento possível
para tumores ≤ 5 cm.
Palavras chaves
Tumor do Estroma Gastrintestinal, GIST, Laparoscopia
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ID: 2327
Título: Revisão da Literatura: Complicações e Morbimortalidade após a Gastrectomia para o Tratamento do Câncer
Gástrico
Forma de Apresentação: POSTER
Área: ESÔFAGO, ESTÔMAGO E INTESTINO DELGADO
Instituição: Hospital Municipal Dr. Mário Gatti - Sao Paulo - Brasil
Autores
Débora Puzzi Fernandes
Introdução
Analisar as principais complicações e a morbimortalidade dos pacientes submetidos à gastrectomia por câncer
gástrico.
Material e Método
A presente investigação é uma revisão integrativa de trabalhos científicos nas bases de dados do PubMed, Scielo e
Bireme.
Resultados
Nos diferentes estudos realizados, a taxa de morbidade e mortalidade após a gastrectomia para o tratamento do
câncer gástrico foi de 14,4 a 37,9% e 0,8 a 12,9%, respectivamente. Quanto às complicações pós-operatórias gerais,
os distúrbios pulmonares foram os principais. Quanto às complicações pós-operatórias locais, prevaleceu a fístula da
anastomose esofagojejunal. Vale ressaltar que tais Resultados compunham trabalhos que pesquisavam a
morbimortalidade e complicações pós-operatórias em pacientes de diferentes faixas etárias, com câncer gástrico em
diferentes estádios clínicos e submetidos a diferentes tipos de ressecção gástrica e reconstrução intestinal, seguidos
também por diferentes períodos de tempo.
Discussão e Conclusões
O câncer gástrico ainda é responsável por altos índices de morbimortalidade após o tratamento cirúrgico, visto que no
Brasil, pela dificuldade no acesso à saúde, muitos casos recebem o primeiro atendimento já em estágios mais
avançados do câncer, tendo que ser submetidos às cirurgias mais amplas e radicais e, consequentemente com
maiores índices de complicações pós-operatórias.
Palavras chaves
câncer gástrico, gastrectomia, morbimortalidade, complicações.
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Título: SARCOIDOSE GÁSTRICA: RELATO DE CASO E REVISÃO DA LITERATURA
Forma de Apresentação: POSTER
Área: ESÔFAGO, ESTÔMAGO E INTESTINO DELGADO
Instituição: Clínica Reis Neto - Sao Paulo - Brasil
Instituição: Serviço de Cirurgia Geral do Hospital da PUC-Campinas - Sao Paulo - Brasil
Autores
Bianca Baltar Cury; Raffaela Federico; Ivna Viana Holanda; Antonio Jose Tiburcio Alves Junior; Joaquim Simões Neto
Introdução
Relatar um caso clínico raro na prática médica e realizar revisão da literatura identificando casos publicados de
sarcoidose gástrica.
Material e Método
Foram revisados 46 casos de sarcoidose gástrica relatados na literatura, seus padrões de acometimento, queixa dos
pacientes, achados endoscópicos mais comuns e resposta ao tratamento. Tais dados foram confrontados com os
encontrados no paciente sobre o qual se trata este relato de caso.
Resultados
Este relato de caso trata de paciente de 40 anos com diagnóstico de sarcoidose gástrica.
O primeiro caso de sarcoidose gástrica foi descrito em 1936, desde então, 46 novos casos foram relatados na
literatura, determinando o padrão de acometimento da doença, seus sintomas, achados endoscópicos e tratamento. O
curso clínico da enfermidade pode ser confundido com outras doenças, sendo importante o diagnóstico diferencial
com úlcera péptica, gastrite, tuberculose, histoplasmose, sífilis, doença inflamatória intestinal e neoplasias malignas.
Queixas inespecíficas como dor abdominal difusa, empachamento e saciedade precoce são comuns a todas as
patologias apresentadas acima e estavam presentes no paciente em questão neste relato. A confirmação diagnóstica,
por sua vez, deve ser realizada com biópsia gástrica via endoscópica, sendo que o aspecto normal da mucosa não
exclui o diagnóstico. Mais comumente, entretanto, observam-se úlceras ativas, lesões polipoides, espessamento da
mucosa e lesões infiltrativas difusas. A inflamação granulomatosa pode estar localizada na submucosa e em camadas
mais profundas da parede gástrica, o que faz com que biópsias superficiais não sejam conclusivas. A decisão de tratar
a sarcoidose gástrica é baseada na atividade e extensão da doença. A maioria dos pacientes apresenta resposta
favorável ao tratamento com corticosteroides. Doses iniciais de 30-40 mg de prednisona, seguidos de manutenção
com 10-15 mg/dia por seis meses, costumam resultar em resposta efetiva com melhora importante dos sintomas.
Como opção ao tratamento estão o Metotrexate, a Azatioprina e os biológicos, devendo ser usados quando ocorrer
refratariedade ou efeitos colaterais ao uso do corticoide. Em caso de intratabilidade clínica, o tratamento cirúrgico
pode ser indicado
Discussão e Conclusões
A sarcoidose gástrica é uma doença rara, cujo diagnóstico é realizado por biópsias da mucosa gástrica via
endoscópica revelando processo inflamatório granulomatoso não caseoso. Geralmente apresenta boa resposta ao
tratamento com corticosteroides.
Palavras chaves
Sarcoidose gástrica
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ID: 2189
Título: TORÇÃO DE DIVERTICULO DE MECKEL - UMA CAUSA RARA DE ABDOME AGUDO
Forma de Apresentação: POSTER
Área: ESÔFAGO, ESTÔMAGO E INTESTINO DELGADO
Instituição: HOSPITAL VITAL BRAZIL - SÃO CAMILO TIMOTEO - Minas Gerais - Brasil
Autores
MARCELO FERNANDES MAIA de LIMA; MARCELO ROCHA de OLIVEIRA
Introdução
RELATAR UM CASO DE TORÇÃO AXIAL DE DIVERTICULO DE MECKEL
Material e Método
REVISÃO DE PRONTUARIOS
Resultados
JOHANN FRIEDRICH MECKEL FOI O PRIMEIRO A DESCREVER A ORIGEM EMBRIOLOGICA DO DIVERTICULO DO
INTESTINO MEDIO EM 1809. O DIVERTICULO DE MECKEL RESULTA DA OBLITERAÇÃO INCOMPLETA DA PORÇÃO
PROXIMAL DO DUCTO ONFALOMESENTERICO ENTRE A 5ª E 7ª SEMANAS DO DESENVOLVIMENTO FETAL.
INVARIAVELMENTE É ENCONTRADO NA BORDA ANTIMESENTERICA DO ILEO, COM 90% LOCALIZADO A 90 cm DA
VALVULA ILEOCECAL. É MAIS FREQUENTE NOS HOMENS E SUAS COMPLICAÇÕES SANGRAMENTO RETAL
SECUNDARIO A ULCERAÇÃO DA MUCOSA GASTRICA ECTOPICA, INTUSSUSCEPÇÃO OU VOLVO DE ILEO COMO
CAUSA DE OBSTRUÇÃO INTESTINAL E INFLAMAÇÃOSEGUIDA DE PERFURAÇÃO OU HEMORRAGIA, COMPLICAÇÕES
MENOS FREQUENTES SÃO PERFURAÇÃO POR CORPO ESTRANHO, ESTRANGULAMENTO EM HERNIA DE LITTRÉ,
FISTULA VESICO-DIVERTICULAR . A TORÇÃO AXIAL DO DIVERTICULO DE MECKEL É UMA COMPLICAÇÃO
EXTREMAMENTE RARA . RELATO DO CASO PACIENTE SEXO MASCULINO 32 ANOS, PARDO,CASADO,AGRICULTOR,
NATURAL DE TIMOTEO - MG FOI ADMITIDO NO SETOR DE URGENCIA COM QUADRO DE DOR ABDOMINAL DE
INICIO HÁ 48 HORAS , DE FORTE INTENSIDADE EM REGIÃO DO HIPOGASTRIO E FOSSA ILIACA DIREITA ,
ACOMPANHADO DE VOMITOS E DIARREIA. AO EXAME APRESENTAVA SINAIS VITAIS NORMAIS AO EXAME DO
ABDOME DOR A PALPAÇÃO SUPERFICIAL E PROFUNDA EM REGIÃO SUPRAPUBICA COM DESCOMPRESSÃO
DOLOROSA. EXAMES LABORATORIAIS COM LEUCOCITOSE, USG DO ABDOME TOTAL COM LIQUIDO LIVRE EM
CAVIDADE. INDICADO A LAPAROTOMIA QUE EVIDENCIOU A TORÇÃO AXIAL DO DIVERTICULO DE MECKEL SENDO
REALIZADO ENTERECTOMIA. O PACIENTE APRESENTOU EVOLUÇÃO SATISFATORIA COM ALTA NO 3º DIA.
Discussão e Conclusões
A TORÇÃO DO DIVERTICULO DE MECKEL É UMA CAUSA RARA DE ABDOME AGUDO E SEU DIAGNOSTICO
COMUMENTE É REALIZADO A LAPAROTOMIA, SENDO O TRATAMENTO CIRURGICO MANDATORIO.
Palavras chaves
DIVERTICULO DE MECKEL, ABDOME AGUDO , TORÇÃO AXIAL
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ID: 2120
Título: TRATAMENTO CIRÚRGICO PARA ADENOCARCINOMA ESOFÁGICO EM PACIENTE COM OBESIDADE DE GRAU
III
Forma de Apresentação: POSTER
Área: ESÔFAGO, ESTÔMAGO E INTESTINO DELGADO
Instituição: Pontifîcia Universidade Católica de São Paulo - Sao Paulo - Brasil
Autores
Júlio César MARTINEZ; Mauro RAZUK FILHO; Cristina Schmitt CAVALHEIRO
Introdução
Relatar o caso de um paciente com obesidade grau III e diagnosticado com adenocarcinoma esofágico operado no
Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS) no primeiro semestre de 2013;
Material e Método
Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob número 21088813.7.0000.5373, da Faculdade de Ciências
Médicas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (FCMS/PUC-SP). Todos os procedimentos
realizados e seus registros neste relato foram autorizados pelo paciente por meio de um Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE). Para a realização do relato de caso, foram utilizadas informações obtidas por meio de
anamnese e exame físico do paciente, exames complementares, observação de prontuário, registro fotográfico e
revisão da literatura;
Resultados
Paciente hipertenso e diabético, em bom estado geral, com peso e altura igual à 199kg e 1,81m, respectivamente, e
com Índice de Massa Corpórea (IMC) igual a 60,7kg/m2, caracterizando obesidade grau III, foi encaminhado ao
Serviço de Cirurgia do Esôfago e Estômago do CHS com o diagnostico de Adenocarcinoma na junção Gastresofágica.
Endoscopia Digestiva Alta (EAD) e Ecoendoscopia confirmaram o diagnostico e estadiaram o tumor, conforme a
classificação TNM, em T3NxMx. Foi orientado ao paciente perder peso e indicado uma esofagectomia subtotal transhiatal (ETH), que foi realizada com sucesso. Paciente permaneceu internado na Unidade de Terapia Intensiva por seis
dias em observação, sendo finalmente transferido para a enfermaria no sétimo dia, onde permaneceu até o 14o dia,
quando recebeu alta-hospitalar. Paciente segue em acompanhamento no Serviço de Cirurgia do Esôfago e Estômago
do CHS, sem apresentar complicações;
Discussão e Conclusões
O caso relatado descreve o tratamento cirúrgico dado à um paciente obeso mórbido com o diagnostico de
Adenocarcinoma esofágico;
Palavras chaves
Esofagectomia, Adenocarcinoma Esofágico, Obesidade Grau III.
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ID: 2130
Título: Tratamento de neoplasia esofágica irressecavel com utilização da técnica de tubo gástrico isoperistaltico por
via retroesternal.
Forma de Apresentação: POSTER
Área: ESÔFAGO, ESTÔMAGO E INTESTINO DELGADO
Instituição: universidade de taubate - Sao Paulo - Brasil
Autores
Bruno Goia de Araujo Rossi; Cássio Miranda Barbosa
Introdução
relatar o tratamento proposto para dois pacientes portadores de neoplasia de esôfago em terço médio irressecável
realizado em um hospital de ensino na cidade de Taubaté
Material e Método
As informações foram obtidas por revisão de prontuários, entrevista com os pacientes, registro fotográfico de métodos
diagnósticos os quais os pacientes foram submetidos e revisão de literatura.
Resultados
Ambos pacientes foram submetidos à confecção de tubo gástrico isoperistáltico. Evoluindo sem intercorrências com
melhora da qualidade de vida.
Discussão e Conclusões
Este é um procedimento paliativo que melhora a qualidade de vida do paciente (alimentar-se via oral) portador de
neoplasia esofágica irressecável, que podem ser submetidos futuramente a tratamento complementar (radioterapia e
quimioterapia).
Palavras chaves
neoplasia, esofago, irressecável, tubo gástrico, qualidade de vida, estenose, 1/3 medio
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ID: 2076
Título: Tuberculose intestinal e linfoma MALT - relato de caso
Forma de Apresentação: POSTER
Área: ESÔFAGO, ESTÔMAGO E INTESTINO DELGADO
Instituição: Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia - Minas Gerais - Brasil
Autores
LEONARDO FRANCISCO COSTA; LUCAS MARADEI CARNEIRO REZENDE; JOÃO PAULO MARTINS CAMPOS; MARCO
TULIO RESENDE RODRIGUES CUNHA; VINICIO MARQUES MARTINS; CAIO EDUARDO ANDRADE OLIVEIRA
Introdução
Tuberculose (TB) extrapulmonar representa aproximadamente 20% dos casos de TB entre imunocompetentes e 50%
em pacientes HIV+. TB intestinal representa 1-3% dos casos de TB no mundo, sendo de diagnóstico difícil pelos
múltiplos diagnósticos diferenciais, dentre eles D. de Crohn(DC) e linfoma intestinal, como o caso a seguir.
Material e Método
J.G.P., 60 anos, masculino, apresentou quadro de abdome agudo (AA) obstrutivo em 2004 sendo submetido a
laparotomia exploradora (LE) e enterectomia de segmento de 20cm de íleo terminal com anatomo-patológico (AP)
compatível com DC. Iniciado tratamento com imunossupressores, a doença foi de difícil controle. Após 9 anos
apresentou quadro de semi-oclusão intestinal com colonoscopia sem alterações e resposta ao tratamento clinico. PPD
não reator. Após 8 meses foi iniciado Adalimumabe com boa resposta inicial. Em fevereiro de 2014, apresentou novo
quadro de AA semi-obstrutivo cujos achados dos exames de imagem não foram compatíveis com DC. Revisões do AP
e imunohistoquímica das lâminas da peça cirúrgica de 2004 evidenciaram linfoma MALT. A colonoscopia mostrou
grande lesão ulcerada, com áreas de vegetação em íleo terminal cujo AP foi laudado como TB intestinal. Iniciado o
esquema RIPE com melhora clínica. Porém após 68 dias de terapia, paciente apresentou novo AA obstrutivo, sendo
submetido a LE que confirmou a lesão em íleo terminal a 20cm da válvula ileocecal, aderida a bexiga, lesões
micronodulares em alças intestinais e fígado, pequena quantidade de liquido livre em cavidade. Na ocasião foi
realizado íleo-tiflectomia e AP confirmou TB intestinal. Não foi achado o foco pulmonar primário. Paciente evolui bem
no pósoperatório e completa o esquema RIPE+RI ambulatorialmente. Paralelo a esse quadro (2013), o paciente teve
diagnóstico linfoma MALT gástrico associado ao H. pylori tratado com erradicação da bactéria, obtendo-se sucesso
terapêutico.
Resultados
Paciente apresentando quadro clínico arrastado de episódios AA obstrutivo com 3 diagnósticos diferentes. A TB
intestinal responde bem ao tratamento medicamentoso, evoluindo com redução do tamanho das lesões, sendo que
neste caso houve inicialmente uma resposta contraditória a terapia, observada pela evolução para AA obstrutivo 68
dias após o início do tratamento.
Discussão e Conclusões
O diagnóstico diferencial clínico e anátomo-patológico das ileítes terminais pode ser difícil. No caso relatado, o
primeiro diagnóstico foi equivocado e seu tratamento pode ter favorecido o desenvolvimento da TB intestinal por
imunossupressão.
Palavras chaves Tuberculose intestinal, linfoma MALT, abdome agudo obstrutivo, cirurgia
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Título: TUMOR DE ABRIKOSSOFF - RELATO DE CASO
Forma de Apresentação: POSTER
Área: ESÔFAGO, ESTÔMAGO E INTESTINO DELGADO
Instituição: UNIVERSIDADE DE RIBEIRAO PRETO - Sao Paulo - Brasil
Autores
MARIANA LONGA RIZZO; JOUBERT VIEIRA TOLEDO JUNIOR
Introdução
Avaliar a segurança da ressecção endoscópica de tumores submucosos benignos do esôfago.
Material e Método
Relato de caso: I.A.L., 41 anos, sexo feminino, serviços gerais, iniciou com quadro de disfagia terminal para sólidos
associada a tosse e náuseas quando deitava-se. Quando levantava sentia que a comida descia para o estômago.
AP:colecistectomia há 10anos, 02 cesáreas. Hipertensa em uso de metildopa. Hipotireoidismo em uso de levotiroxina.
Resistência à insulina em uso de metformina. Nega tabagismo e etilismo. Submetida a endoscopia no dia 22/05/2013
que evidenciou lesão submucosa, amarelada no terço distal do esôfago com 1,5cm. Submetida a ressecção
endoscópica da lesão sob diatermocoagulação restando boa escara no local. AP: Tumor de células granulares
circunscrito. Imunohistoquimica com Proteína S100–positivo.
Resultados
A paciente encontra-se assintomática. Submetida a nova endoscopia no dia 18/06/2013 com cicatriz linear branca no
terço distal do esôfago sem estenose.
Discussão e Conclusões
A ressecção endoscópica é método seguro para excisão de tumores submucosos benignos do esôfago.
Palavras chaves
TUMOR DE ABRIKOSSOFF
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Título: TUMOR DESMOIDE INTRA-ABDOMINAL - RELATO DE CASO
Forma de Apresentação: POSTER
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Autores
MARCELO FERNANDES MAIA de LIMA; MARCELO ROCHA de OLIVEIRA
Introdução
RELATAR UM CASO DE TUMOR DESMOIDE INTRA-ABDOMINAL OPERADO NA URGENCIA DEVIDO A PERFURAÇÃO
INTESTINAL
Material e Método
REVISÃO DE PRONTUARIO
Resultados
TUMORES DESMOIDES INTRA-ABDOMINAIS ,TAMBEM CONHECIDOS COMO FIBROMATOSE MESENTERICA,SÃO
NEOPLASIAS SOLIDAS MAIS FREQUENTES DO MESENTERIO,CONTUDO SÃO O TIPO MENOS COMUM DE
FIBROMATOSE.OS DESMOIDES INTRA-ABDOMINAIS SÃO NORMALMENTE ASSINTOMATICOS ,COM POUCO OU
NENHUM
SINTOMA
FOCA,
POSTERIORMENTE
EVOLUEM
COM
DOR
ABDOMINAL
OU
DESCONFORTO,CONSTIPAÇÃO,NAUSEAS, VOMITOS,PERDA DE PESO E SINTOMAS DE COMPRESSÃO DE ORGÃOS.
PODENDO CAUSAR OBSTRUÇÃO INTESTINAL,ISQUEMIA INTESTINAL SECUNDARIA A COMPRESSÃO VASCULAR. A
PERFURAÇÃO INTESTINAL É UM EVENTO EXTREMAMENTE RARA COM POUQUISSIMOS CASOS NA LITERATURA.
MAIOR OCORRENCIA EM MULHERES COM IDADE REPRODUTIVA E DURANTE A GRAVIDEZ. A INCIDENCIA AUMENTA
EM PACIENTES PORTADORES DE POLIPOSE ADENOMATOSA FAMILIAR. O TUMOR DESMOIDENÃO ASSOCIADO A
ESSA ENTIDADE É UM EVENTO EXTREMAMENTE RARO PODENDO SER ASSOCIADO A GRAVIDEZ ,CICATRIZES E
TRAUMAS . RELATO DE CASO M.S.R.,48 ANOS,FEMININO,BRANCA,DO LAR , NATURAL DE TIMOTEO - MG . A
PACIENTE FOI ADMITIDA NO SETOR DE URGENCIA COM QUADRO DE DOR ABDOMINAL INTENSA ASSOCIADA A
DISTENSÃO
ABDOMINAL,VOMITOS
VARIOS
EPISODIOS,
EXAME
FISICO
PACIENTE
DESIDRATADA,
TAQUIPNEICA,TAQUICARDICA, HIPOTENSA, O ABDOME APRESENTAVA-SE DISTENDIDO DOLOROSO DIFUSAMENTE,
COM IRRITAÇÃO PERITONEAL DIFUSA, MASSA PALPAVEL OCUPANDO PRATICAMENTE TODO ABDOME.
ENCAMINHADA PARA LAPAROTOMIA DE URGENCIA QUE REVELOU VOLUMOSA MASSA TUMORAL COM PERFURAÇÃO
DO INTESTINO DELGADO, ENGLOBANDO GRANDE PARTE DESTE, SE ORIGINAVA NO MESENTERIO, REALIZADO
RESSECÇÃO DA MASSA COM ESQUELETIZAÇÃO DA ARTERIA E CEIA MESENTERICA SUPERIOR E APOS ENTEROENTEROANASTOMOSE. A PEÇA FOI PESADA COM 3.000G, ANATOMOPATOLOGICO COMPLEMENTADO PELA
IMUNOHISTOQUIMICA REVELOU SE TRATAR DE FIBROSE MESENTERICA. A PACIENTE EVOLUIU COM QUADRO DE
SEPSIS E INSUFICIENCIA RENAL AGUDA FICANDO INTERNADA POR 90 DIAS, NO MOMENTO EM SEGMENTO
AMBULATORIAL .
Discussão e Conclusões
O CASO RELATADO APRESENTA DUAS CONDIÇÕES POUCO FREQUENTES, APRESENTAR-SE COM PERFURAÇÃO
INTESTINO DELGADO E TAMBEM POR SEU PESO E TAMANHO, SENDO NECESSARIA UMA INTERVENÇÃO NA
URGENCIA COM PACIENTE EM CONDIÇÕES ADVERSAS.
Palavras chaves
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ID: 2331
Título: Uso da videolaparoscopia para o tratamento da suboclusão intestinal
Forma de Apresentação: TEMA LIVRE
Área: ESÔFAGO, ESTÔMAGO E INTESTINO DELGADO
Instituição: Hospital Alemão Oswaldo Cruz - São Paulo - SP - Sao Paulo - Brasil
Autores
Claudio José Caldas Bresciani; Roger Beltrati Coser; Ricardo Kyoiti Sant'Anna; Augusto Quaresma Coelho; Maria Julia
Aro Braz; Guilherme Alexandre Vieira Barucci; Rafael Ulysses Azevedo; Hyo Michell Lee
Introdução
Discutir o emprego da videolaparoscopia em casos de obstrução / suboclusão intestinal.
Material e Método
São apresentados dois casos de suboclusão intestinal que foram submetidos a tratamento cirúrgico videolaparoscópico
e comparados com Resultados da literatura. O primeiro paciente, do sexo feminino, 74 anos, com dores recorrentes
em baixo ventre, vômitos e história de apendicectomia há 50 anos. Foi realizada videolaparoscopia com lise de brida
na FID, tendo o paciente recebido alta no terceiro dia pós-operatório sem intercorrências. O segundo paciente, do
sexo masculino, 47 anos, com história de dor abdominal súbita e sem antecedentes cirúrgicos abdominais. Realizada
videolaparoscopia com tratamento de hérnia interna formada por aderência de apêndice epiplóico do cólon
transverso, com alta no segundo dia pós operatório, evacuando, afebril e sem intercorrências.
Resultados
Comparado com a cirurgia abdominal aberta, os pacientes foram favorecidos com menor trauma cirúrgico e menor
tempo de internação hospitalar devido a abordagem videolaparoscópica.
Discussão e Conclusões
O tratamento da suboclusão intestinal através da videolaparoscopia é factível e seguro em casos selecionados
Palavras chaves
videolaparoscopia, suboclusão intestinal, obstrução intestinal, bridas, aderências
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Forma de Apresentação: POSTER
Área: ESÔFAGO, ESTÔMAGO E INTESTINO DELGADO
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Autores
Gilfred Canuto Pereira; Sandro Scarpelini; Nilo Jorge Carvalho Leão Barreto; Ana Laura Mársico
Introdução
Entre os tumores intestinais, apenas 1-2% acometem o intestino delgado. A incidência anual é de 0,6 para 1.000.000.
O Lipoma é o terceiro tumor benigno mais comum deste grupo e localiza-se preferenciamente no íleo. O objetivo
deste relato é descrever uma apresentação atípica (volvo de jejuno) de uma doença rara (lipoma de delgado).
Material e Método
Paciente de 66 anos admitida em unidade de emergência terciária em Ribeirão Preto- SP, encaminhada à equipe de
clínica médica por suspeita de síndrome coronariana aguda. Referiu história de dor epigástrica de forte intensidade de
15 horas de evolução, associado a náuseas e vômitos e parada de eliminação de gases e fezes. Relatou episódios
anteriores de resolução espontânea há 3 anos. Após realização de ECG e Resultados normais da primeira coleta dos
marcadores de lesão miocárdica, foi solicitado avaliação da equipe de Cirurgia de Urgência e Trauma. A paciente
encontrava-se acordada, com fáscies de dor, taquicárdica (140 bpm), taquipnéica (30 bpm) e hipotensa (90x60
mmHg). Abdômen distendido, com descompressão brusca positiva nos quatro quadrantes. Iniciou-se reposição
volêmica e drogas vasoativas e indicado laparotomia exploradora. O inventário da cavidade demonstrou extenso volvo
de Jejuno, com necrose deste segmento, associado a líquido livre enegrecido e fétido na cavidade, mas sem
perfuração de alça. Diante das condições clínicas e achados, optou-se por ressecção do segmento de jejuno e
confecção de peritoneostomia. Após 48 horas, com estabilização hemodinâmica alcançada, retornou ao centro centro
cirúrgico para revisão de peritoneostomia. Havia ausência de pus na cavidade e a parede abdominal foi fechada sem
dificuldades. A paciente foi extubada após o procedimento e recebeu alta após 15 dias do primeiro procedimento. O
anátomo-patológico evidenciou lipoma de intestino delgado.
Resultados
Os tumores de intestino delgado são raros e apresentam baixo potencial de malignidade. Menos de um terço dos
lipomas de intestino delgado são sintomáticos. Os sintomas mais frequentes são obstrução e sangramento. Costumam
ocorrer na sexta e sétima décadas de vida. Não apresentam potencial maligno, e só devem ser removidos, quando
encontrados incidentalmente, caso a ressecção seja simples. No caso relato, a paciente demonstrou uma
apresentação atípica, com dor abdominal súbita e sinais de obstrução e choque séptico, com extenso volvo jejunal.
Discussão e Conclusões
O caso relatado demonstra uma apresentação grave, com necessidade de ressecção extensa de jejuno por um lipoma.
Palavras chaves
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Título: VOLVO PRIMÁRIO DE INTESTINO DELGADO: UMA CAUSA RARA DE OBSTRUÇÃO INTESTINAL
Forma de Apresentação: POSTER
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Instituição: EPM/UNIFESP - Sao Paulo - Brasil
Autores
Rafael Bernardes Ávila; Daniel Shiraiwa Kitayama; Ricardo Romano; David Carlos Shigueoka; Sun Rei Lin; Ramiro
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Introdução
O volvo de intestino delgado é uma causa pouco frequente de abdome agudo obstrutivo. Acometem com mais
frequência cólon sigmóide seguido por ceco, e, dificilmente, intestino delgado. Dividem-se em primários, quando não
existe anormalidade anatômica predisponente, como aderências, e secundários, quando há a presença destas
anormalidades. Volvo primário de intestino delgado é mais raro, ocorrem geralmente em crianças e jovens, e um fator
desencadeante seria uma refeição isolada com alto teor de fibra, após jejum prolongado. Neste trabalho, relatamos o
caso de um paciente internado no hospital universitário da EPM-UNIFESP com tal diagnóstico.
Material e Método
Relato de caso de paciente internado no hospital universitário da EPM-UNIFESP, com revisão de prontuário.
Resultados
Relato de caso: NO, 74 anos, veio com queixa de dor abdominal difusa com piora progressiva há 7 dias, associado
com náuseas e aumento de volume abdominal. Referiu diminuição na eliminação de fezes, mantendo eliminação de
gases. Negou cirurgias abdominais prévias. Ao exame físico estava taquipneico, com abdome distendido e doloroso à
palpação de fossa ilíaca direita, sem sinais de irritação peritoneal. Na radiografia abdominal foi observada distensão de
alças com aspecto de “empilhamento de moedas” e ausência de gás no reto. Na TC de abdome foi evidenciada
distensão de segmento de alça jejunal, com espessamento de paredes, associado com ingurgitamento vascular e
densificação do mesentério, sugestivos de abdome agudo obstrutivo em alça fechada em região de jejuno, com sinais
de isquemia. Foi indicada laparatomia exploradora, com achado de volvo de jejuno a 150 cm do ângulo de Treitz, com
segmento necrótico de 50 cm. Foi realizada enterectomia deste segmento e anastomose primária. Evoluiu com
insuficiência respiratória no pós-operatório, com evolução favorável, recebendo alta no 15º PO.
Discussão e Conclusões
O diagnóstico de volvo de intestino delgado é difícil, pela sua raridade, cursando com dor de intensidade variável
conforme grau de isquemia. O principal exame para avaliação do volvo seria a TC de abdome, em que,
eventualmente, pode ser visto o “whirl sign”, sinal típico que corresponde ao local de torção dos vasos mesentéricos.
A conduta é cirúrgica, com distorção do volvo, seguida por ressecção de alça intestinal inviável.
Palavras chaves
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Introdução
A intussuscepção intestinal em adultos é uma condição rara, principalmente quando comparada ao acometimento de
crianças (20 crianças para 1 adulto), sendo encontrada em cerca de 1 a 5% dos casos de obstrução intestinal em
adultos, é caracterizada pela entrada de um segmento do intestino em outra parte do mesmo órgão. Devido ao fato
de ser uma enfermidade de baixo acometimento, a maioria dos cirurgiões apresenta pouca experiência quanto ao
diagnóstico e manejo cirúrgico. A partir disso, faz-se a necessidade de se estudar mais a fundo esta entidade.
OBJETIVO
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, com busca de dados no site PUBMED, procurando artigos publicados a partir
de janeiro de 2012 até julho de 2014. Usou-se “adult intussusception” como palavra-chave para a pesquisa. Foram
encontrados 311 artigos dentro do período escolhido, sendo selecionados 31 artigos.
RESULTADOS:
A literatura aponta dor em 100% dos casos. Outros sintomas são alteração do hábito intestinal, constipação,
distensão abdominal, náuseas, vômitos e hemorragia digestiva alta. Massa abdominal palpável é encontrada em 24 a
42% dos casos. As lesões são responsáveis por até 30% dos acometimentos de intestino delgado. Intussuscepção no
intestino grosso é mais propenso a ter etiologia maligna (66%). Um diagnóstico de certeza é baseado nos achados
cirúrgicos. Contudo, exames de imagem podem ser úteis. Radiografia simples pode mostrar sinais de obstrução,
estimando sua topografia. A ultrassonografia é amplamente utilizada (identificando o ‘sinal do alvo’ e ‘pseudo-rim’)
porém, apresenta limitações, como obesidade, presença de ar nas alças distendidas, bem como depende de
interpretação adequada por um radiologista experiente. Assim, a tomografia computadorizada é considerada o
procedimento de diagnóstico padrão, com precisão de 58 a 100%. Os trabalhos são unânimes quanto ao fato de que
laparotomia é o tratamento de escolha, e o tamanho da ressecção ou redução é escolhido a partir de alguns quesitos,
como tamanho da área acometida, o tipo da lesão (maligna ou benigna), tentando, ao máximo, preservar áreas
sadias.
CONCLUSÃO:
A intussuscepção em adultos é uma condição que desafia o cirurgião. Com o constante avanço dos métodos de
imagem, maior número de casos têm sido diagnosticados antes da indicação da cirurgia, que se impõe em todos os
casos. Permanecem, entretanto, controvérsias quanto à melhor abordagem cirúrgica, tais como o tipo de ressecção,
sua extensão e à possibilidade de redução apenas, sem ressecção.
Palavras chaves
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Título: Hemorragia digestiva alta por fístula aorto-esofágica primária: relato de caso tratado com endoprótese
vascular
Forma de Apresentação: POSTER
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Autores
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Introdução
Relato de caso de fístula aorto-esofágica primária.
Material e Método
Relato de caso.
Resultados
MJP, sexo feminino, 73 anos, foi admitida com quadro de hematêmese volumosa, hipotensão e síncope. Era portadora
de HAS, DM tipo 2, DRC dialítica e demência senil. Ao exame, estava hipocorada 2+/4+, FC 120bpm, PA 80x40mmHg.
Exames laboratoriais: Hb 5,3mg/dL, Ht 15,2%, plaquetas 218.000, TAP (INR) 64% (1,33) e TTPa (rel) >180s (>6). A
radiografia de tórax mostrou alargamento de mediastino. A angiotomografia evidenciou aneurisma de aorta torácica
descendente de grandes dimensões com sinais de sangramento recente, tamponado (presença de hematoma
circunscrito à luz do vaso, rechaçando o átrio esquerdo) e compressão esofágica. A endoscopia digestiva alta revelou
esôfago de calibre aumentado, tortuoso, apresentando abaulamento a partir do terço médio, onde se identificou um
orifício fistuloso com cerca de 3cm, com borbulhamento de ar, resíduos alimentares e fibrina em seu interior. O
tratamento endovascular foi decidido frente às condições clínicas da doente e às características do aneurisma. A
aortografia, identificou aneurisma de aorta descendente iniciado após a emergência da artéria subclávia esquerda,
estendendo-se até 6cm da emergência do tronco celíaco, com extravazamento de contraste ao nível de T5. A
endoprótese revestida Braile® de 40X150mm foi posicionada com resultado satisfatório, ocluindo o orifício sem
vazamento. A paciente recebeu antibióticos de amplo espectro e nutrição enteral, não apresentou sinais clínicos
infecciosos relevantes nem recidiva hemorrágica, porém apresentou estado de mal epiléptico não convulsivo, sendo
descartado acidente vascular cerebral. Decidiu-se pela não realização de outros procedimentos invasivos
Discussão e Conclusões
A fístula aorto-esofágica é uma causa rara e grave de hemorragia digestiva alta, na qual a evolução pode ser rápida e
fatal. Sua ocorrência geralmente está associada a aneurisma de aorta torácica descendente (cerca 2/3 dos casos).
Sua identificação requer alto nível de suspeição para que o tratamento seja realizado prontamente. A endoscopia
digestiva alta e a radiografia de tórax trazem elementos para indicar a realização de angiotomografia de aorta para a
confirmação diagnóstica. A correção endovascular, em centros especializados, representa um procedimento eficaz,
definitivo e com menor morbimortalidade do que a cirurgia. Relatamos um caso de fístula aorto-esofágica primária por
aneurisma de aorta roto e tamponado, submetido ao tratamento endovascular com êxito
Palavras chaves
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Introdução
Relato de caso de síncope como sintoma de impactação esofágica de corpo estranho.
Material e Método
Relato de caso.
Resultados
LCS, masculino, 43 anos, admitido por síncopes há 1 semana, sem associação de sintomas vasovagais ou convulsivos.
Referia dor torácica e cervical, associada a sialorréia e tosse. Passado de ferimento por arma de fogo em região
occipital há 18 anos, apresentando, como sequelas: sintomas psicóticos, déficit cognitivo, humor deprimido e
embotamento afetivo. Negava histórico de convulsões. Estava em uso de carbamazepina, haldol e clorpromazina. Ao
exame, estava desidratado, FC 94 bpm, PA 102x62 mmHg, FR 22irpm, S02 de 95%, glicemia de 134mg/dL. Ausculta
cardiopulmonar e exame abdominal normais. Laboratório revelava hipernatremia (150 mEq/L), aumento de VHS
(86mm), PCR (112mg/L) e lactato (18mg/dL), sem leucocitose. Demais exames, incluindo radiografia de tórax e ECG,
sem alterações. Recebeu analgesia e hidratação venosa. Pela suspeita de tumor esofágico, foi realizada tomografia de
região cervical, que mostrou uma lesão esofágica, com áreas de densidade aérea em seu interior. A endoscopia
digestiva alta mostrou impactação de corpo estranho (bolo de carne) em esôfago superior, que foi completamente
removido em procedimento demorado e trabalhoso. Após procedimento, observou-se extensa ulceração esofágica,
sem sinais de perfuração e sem evidência de alteração anatômica que justificasse a impactação. O paciente evoluiu
com melhora clínica, sem novas síncopes.
Discussão e Conclusões
A impactação de corpo estranho no esôfago é uma situação comum, geralmente resolvida espontaneamente, mas que
pode necessitar de intervenção em 10 a 20% dos casos. Nos adultos são reconhecidos como fatores de risco: doenças
neuropsiquiátricas, abuso de álcool e dismotilidade ou alterações da anatomia esofágica. Há predomínio no sexo
masculino (2:1) e o tipo mais comum é o bolo alimentar (fragmento de carne). O quadro clínico pode manifestar-se
com disfagia, dor cervical ou torácica, recusa alimentar, vômitos, dispnéia e sialorréia. Não identificamos na literatura
recente referencias à síncope como sintoma de impactação esofágica. A identificação de impactação pode ser
desafiadora nos portadores de distúrbios neuropsiquiátricos que podem assim permanecer por vários dias, sem referir
a ingestão. Nesta situação a síncope é uma situação incomum que pode ser consequência de hipoglicemia,
desidratação ou dor. Sua identificação permite a terapêutica adequada e resolução do quadro.
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INTRODUÇÃO
O Câncer gástrico situa-se entre as maiores causas de mortalidade oncológica no mundo. Com aumento da
expectativa de vida da população vemos um aumento da incidência oncológica em pacientes idosos e uma discussão
cada vez maior sobre a melhor forma de tratamento para estes pacientes.
OBJETIVO: Analisar a sobrevida de idosos acima de 80 anos após cirurgia curativa em câncer gástrico no Grupo do
Estômago do HC-FMUSP
CASUÍSTICA
102 pacientes com idade igual ou superior a 80 anos, submetidos á gastrectomia entre 1982 e 2010.
MÉTODOS
Revisão retrospectiva de dados de prontuário coletados prospectivamente. Incluídos os pacientes submetidos á
gastrectomia curativa com idade igual e superior a 80 anos e excluídos os pacientes submetidos a procedimento
paliativo e sem seguimento comprovado.
RESULTADOS
Os pacientes incluídos tinham idade média de 83,67 anos, sendo 45% do sexo feminino. Os procedimentos realizados
foram Gastrectomia Subtotal em 68% e Gastrectomia Total em 32%, sendo 23% T1, 27% T2; 40% T3 e 5% T4.
Todos os pacientes foram submetidos á linfadenectomia, sendo 75% D2 e 25% D1: dos pacientes submetidos a D2
34% eram N1, 17% N2 e 6% N3, com ausência de metástase linfonodal em 43%. Na classificação histológica, 51%
eram do tipo bem diferenciado e 49% indiferenciado. Recidiva foi documentada em 27% dos casos e a sobrevida
global em 05 anos foi 28%, com média de 46 meses.
CONCLUSÃO
Em casos avançados de câncer de estômago a gastrectomia é o único tratamento eficaz, devendo ser realizada de
forma completa com intuito curativo, mesmo em faixas etárias elevadas, uma vez que a sobrevida mostrou-se
semelhante à população geral.
Palavra Chave
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INTRODUÇÃO
O Câncer gástrico situa-se entre as maiores causas de mortalidade oncológica no mundo, com incidência maior em
pacientes idosos. Nos pacientes jovens o tumor apresenta um padrão mais agressivo, associado a demora para o
diagnóstico, levando a um pior prognóstico.
OBJETIVO: Analisar a sobrevida de jovens até 45 anos após cirurgia curativa em câncer gástrico no Grupo do
Estômago do HC-FMUSP
CASUÍSTICA:
194 pacientes com idade menor ou igual a 45 anos, submetidos á gastrectomia oncológica entre 1977 e 2010
MÉTODOS:
Revisão retrospectiva de dados de prontuário coletados prospectivamente. Incluídos os pacientes com idade igual ou
menor que 45 anos, submetidos á gastrectomia curativa.
RESULTADOS
Os pacientes incluídos tinham média de idade de 38,45 anos, 41% dos pacientes eram do sexo feminino e 59%
masculino. A maioria dos pacientes foram submetidos a Gastrectomia Subtotal. Em mais de 60 % dos pacientes o
nível de invasão tumoral era T3 ou T4.Todos os pacientes foram submetidos á linfadenectomia, sendo 73% D2 e 27%
D1. Dentre os pacientes submetidos a linfadenectomia D2, o estadiamento linfonodal era: 28% N1, 19% N2 e 13%
N3; em 38% não havia metástase linfonodal. A sobrevida global em 05 anos foi 35%, com mediana de 60 meses.
CONCLUSÃO
Os pacientes jovens com câncer gástrico apresentam doença mais agressiva, com predomínio em estágios avançados
sendo 65% com acometimento alem de muscular própria e 62% com acometimento linfonodal. A despeito destas
características a sobrevida em 05 anos justifica a necessidade de tratamento curativo com linfadenectomia adequada
mesmo em pacientes com doença avançada.
Palavra chave
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INTRODUÇÃO
No câncer gástrico avançado com acometimento por contiguidade de órgãos adjacentes, a ressecção ampliada é
necessária para alcançar radicalidade oncológica. O benefício da ressecção ampliada é questionado na literatura
devido a maior morbimortalidade sem benefício evidente na sobrevida global.
OBJETIVO: Caracterizar os fatores associados a morbimortalidade dos pacientes submetidos a ressecção local
ampliada para tratamento do câncer gástrico avançado no Grupo do Estômago do HC-FMUSP
CASUÍSTICA
Entre 1971 e 2014, 240 pacientes foram submetidos a gastrectomia ampliada com ressecção de outros órgãos por
invasão direta ou por necessidade de linfadenectomia.
MÉTODOS:
Revisão retrospectiva de dados de prontuário coletados prospectivamente. Incluídos os pacientes submetidos a
gastrectomia com ressecção de outro órgão por invasão da neoplasia ou linfadenectomia extendida.
RESULTADOS
A média de idade foi de 62,5 anos no diagnóstico, 27% dos pacientes eram do sexo feminino. Dos 240 pacientes, 201
(84%) foram submetidos a Gastrectomia Total, 36 (15%) a Gastrectomia Subtotal e 4 (2%) a Esofagectomia Subtotal
com Gastrectomia Parcial. Esplenectomia foi realizada como procedimento associado em 79% dos casos,
pancreatectomia em 32%, Colecistectomia em 16%, Colectomia segmentar em 5,4% e hepatectomia não regrada em
4,6%. Todos os pacientes foram submetidos a linfadenectomia, sendo 92% D2 e 8% D3, com presença de
metástases linfonodais em 28% dos pacientes. A mortalidade em 30 dias foi de 7,1% e a incidência de complicações
pós-operatórias foi de 36%. A despeito de recidiva de 29,6%, a sobrevida global em 5 anos foi de 32%.
CONCLUSÃO
É possível alcançar sobrevida a longo prazo com ressecção R0 no câncer gástrico localmente avançado. A ressecção
de órgãos adjacentes acarreta maior morbimortalidade e por isso a decisão de um procedimento de maior porte deve
ser individualizada.
Palavras chaves
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INTRODUÇÃO
A despeito da crescente incidência de ressecção endoscópica para o câncer gástrico precoce, a gastrectomia continua
sendo o tratamento padrão, com altas taxas de sobrevida na literatura.
OBJETIVO: Documentar o desfecho dos casos de câncer gástrico precoce submetidos a gastrectomia no Grupo do
Estômago do HC-FMUSP
CASUÍSTICA
292 pacientes submetidos a gastrectomia por câncer gástrico precoce entre 1971 e 2010
MÉTODOS
Revisão retrospectiva de dados de prontuário coletados prospectivamente. Incluídos os pacientes submetidos a
gastrectomia com relatório anatomo-patológico T1 e excluídos os pacientes passíveis de ressecção endoscópica.
RESULTADOS
Com idade média de 61,4 anos no diagnóstico, 46% dos pacientes eram do gênero feminino. Dos 292 pacientes, 216
(74%) foram submetidos a Gastrectomia Subtotal, 72 (25%) a Gastrectomia Total e 4 (<1%) a Esofagectomia
Subtotal com Gastrectomia Parcial. Todos os pacientes foram submetidos a linfadenectomia, sendo 87% D2 e 13%
D1, com presença de metástase linfonodal em 12%. A mortalidade em 30 dias foi de 5,1% e a incidência de
complicações pós-operatórias foi de 22%. A sobrevida livre de doença em 5 anos foi de 90,4%.
CONCLUSÃO
A gastrectomia é um tratamento seguro e eficaz para o câncer gástrico precoce, devendo ser realizada
linfadenectomia associada pelo risco de metástase linfonodal nos pacientes que não se encaixam nos critérios de
ressecção endoscópica.
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Introdução
Analisar as lesões diagnosticadas nas vítimas de queda de altura, comparando-as com as diagnosticadas em outros
mecanismos de trauma fechado.
Material e Método
Estudo retrospectivo dos protocolos de trauma (coletados prospectivamente) de 2008 a 2010, incluindo as vítimas de
trauma fechado com idade superior a 13 anos admi¬tidas na sala de emergência. A gravidade das lesões foi
estratificada pelo Abbreviated Injury Scale (AIS) e Injury Severity Score (ISS). As variáveis foram comparadas entre o
grupo de vítimas de quedas de altura (Grupo 1) e as demais vítimas de trauma fechado (Grupo 2). Empregamos os
testes t de Student, qui quadrado e Fisher para a comparação entre os grupos, considerando o valor de p<0,05 como
significativo.
Resultados
Foram analisados 4532 casos de trauma fechado, sendo que 555 (12,2%) foram vítimas de quedas de altura. As
lesões graves (AIS>3) foram observadas em extremidades (17,5%), em segmento cefálico (8,4%), torácico (5,5%) e
em abdome (2,9%). As vítimas do grupo 1 apresentaram, significativamente, (p<0,05), maior média etária, de AIS
em extremidades/pelve, de AIS em segmento torácico e de ISS. O grupo 1 também apresentou, significativamente
(p<0,05), maior frequência de intubação orotraqueal na admissão, pneumotórax, hemotórax, fraturas de costelas,
drenagem de tórax, trauma raquimedular, fraturas de pelve, fraturas complexas de pelve e de fraturas em membros
superiores.
Discussão e Conclusões
As vítimas de queda de altura apresentaram maior gravidade anatômica do trauma, maior frequência e gravidade de
lesões em segmento torácico e em extremidades.
Palavras chaves
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Introdução
Analisar a real contribuição da HRG como causa de óbitos em vítimas de trauma fechado com fraturas de pelve.
Material e Método
Realizamos um estudo retrospectivo de prontuários de vítimas de trauma fechado com fraturas pélvicas com idade
superior a 14 anos, admitidos de 2008 a 2010 e que faleceram nos primeiros 30 dias de internação. Estudamos as
seguintes variáveis: dados vitais a admissão, lesões diagnosticadas, tratamento realizado e causas de óbito.
Estratificou-se a gravidade da amostra com a Escala de Coma de Glasgow (ECG), RTS, AIS, ISS, e TRISS.
Classificamos as fraturas pélvicas pelas propostas de Key e Conwell modificada por Kane (KCK) e de Tile. Para cada
caso, foram respondidas questões relacionadas ao papel da HRG e do seu tratamento na evolução destes doentes.
Resultados
Dos 5785 vítimas de trauma fechado admitidas no período, 92 (1,6%) tinham fraturas de pelve e 20 (0,3%)
faleceram, com média etária 47,6±23,0 anos. As médias de PAS, ECG, RTS, ISS, TRISS foram, respectivamente,
63,0±52,4mmHg; 8,1±4,9; 6,7±10,3; 45,4±21,1; 33,9±36,1. Identificaram-se lesões graves em extremidades,
segmento cefálico, torácico, e abdominal, em respectivamente, 60%, 65%, 45%, e 85%. As fraturas de pelve foram
classificadas em KCK 2 em 10% e KCK 3 em 40%. Pela classificação de Tile, tipo B em 20% e C em 15%. As causas
de óbito foram: hemorragia em 40% dos casos, trauma craniencefálico (TCE) associado a hemorragia em 20%, TCE
em 15%, falência de múltiplos órgãos e sistemas/infecção em 15%, arritmia em 5% e não classificável em 5%. Cerca
de 47% dos doentes faleceram até 24h da admissão, 11% entre 24h e 48h, e 42% morreram após 48h da admissão.
Cerca de 50% dos casos apresentaram HRG, sendo que, neste grupo, foi considerada como causa principal em 60%
dos casos. Em outros 25%, a HRG contribuiu para a morte mas não como causa principal. Em 40% foi necessário o
controle cirúrgico de hemorragias extra-pélvicas. A imobilização da pelve na sala de emergência foi necessária em
40% e a fixação externa precoce da fratura de pelve foi indicada em 50%. A angioembolização foi indicada em 40% e
realizada em 25%. Em 20% dos casos o TPP foi indicado e realizado. Realizou-se LE em 40% dos casos sendo 50%
destes LNT.
Discussão e Conclusões
A HRG se mantém como desafio apesar dos avanços em seu controle. É causa principal em 30% das mortes e
contribui para mais 45%. Nossos dados sugerem que isso ocorre apesar da realização dos métodos habituais de
hemostasia provavelmente pela associação com lesões graves em outros segmentos corporais.
Palavras chaves
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Introdução
Analisar o mecanismo de trauma, a apresentação clínica, a avaliação diagnóstica, as lesões associadas e o tratamento
das vítimas de trauma fechado com lesões abdominais diagnosticadas por tomografia computadorizada (TC) e/ou
laparotomia exploradora (LE) mas que se apresentaram sem sintomas ou sinais abdominais à admissão hospitalar.
Material e Método
Foi realizada uma análise retrospectiva das informações do registro de trauma incluindo vítimas de trauma fechado
com idade superior a 13 anos, admitidas entre 2008 e 2010, com diagnóstico de lesões abdominais identificadas a
partir de TC e/ou LE que não apresentavam sintomas ou sinais abdominais à admissão hospitalar. A estratificação da
gravidade anatômica foi realizada com os índices AIS e ISS. Consideramos lesões graves as com AIS≥3.
Resultados
Foram incluídos 95 casos, 81,1% do sexo masculino com média etária de 37,6 ± 15,9 anos. O mecanismo de trauma
mais frequente foi o atropelamento (36,8%), seguido dos acidentes motociclisticos (34,7%). Foram admitidos com
pressão arterial sistólica ≤ 90mmHg, 18 doentes (18,9%) e com escala de coma de Glasgow ≤ 13, 31 pacientes
(32,6%). A média de ISS foi 23,6 ± 15,3. Foram submetidos a intubação orotraqueal 21 casos (22,1%). Realizou-se
86 FAST, e destes 23 foram positivos (26,7%); 48 exames ultrassonográficos completos do abdome, sendo positivos
em 34 doentes (70,8%) e 66 TC de abdome, sendo positivas em 62 (94%). Diagnosticou-se lesões associadas em
segmento cefálico em 35 doentes (36,8%), cervical em 3 (3,1%), torácico em 43 pacientes (45,2%) e em
extremidades 52 (54,7%). As lesões abdominais foram estratificadas como AIS = 1 em 13 doentes (13,7%), AIS=2
em 24 (25,3%), AIS=3 em 31 (32,6%), AIS=4 em 14 (14,7%) e AIS=5 em 13 (13,7%). As lesões mais
frequentemente encontradas foram as esplênicas em 34 casos (35,7%), seguido das hepáticas em 33 (34,7%).
Apresentaram fratura de pelve 24 casos (25,2%). A LE foi realizada em 20 casos (21,1%), sendo não terapêutica em
5 (5,3%).
Discussão e Conclusões
Apesar de não apresentarem sinais ou sintomas abdominais à admissão, muitos doentes tinham lesões graves que
necessitaram de tratamento operatório. A falha na identificação dessas lesões por métodos de imagem foi frequente,
principalmente relacionada ao FAST e ao ultrassom. Esses dados confirmam a necessidade de avaliação objetiva do
abdome nos casos em que o exame físico possa estar comprometido e a manutenção de suspeita para tais lesões
mesmo com os exames de imagem normais.
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Introdução
INTRODUÇÃO: O trauma abdominal é resultante de uma ação súbita e violenta exercida contra o abdome. Alguns
são os fatores que contribuem para morbimortalidade como o mecanismo da lesão, órgãos acometidos e o tempo
gasto do momento do trauma até o tratamento definitivo. OBJETIVOS: Caracterizar através de dados demográficos e
fatores associados uma amostra de pacientes vítimas de trauma abdominal.
Material e Método
METODOLOGIA: Estudo prospectivo com 30 pacientes consecutivos, vítimas de trauma abdominal, admitidos no
Serviço de Urgência e Emergência do Hospital Geral de Carapicuíba, no período de julho de 2013 a fevereiro de 2014.
Os dados foram analisados através do software Epi Info® 7. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
do Centro Universitário São Camilo (Parecer COEP 672.596).
Resultados
RESULTADOS: Dos 30 indivíduos, 7 (23,33%) eram do gênero feminino e 23 (76,67%) masculino. A idade média foi
de 34 anos ± 15 anos. Em relação tipo de trauma, 22 (73,33%) foram penetrantes e 8 (26,67%) fechados. O
atropelamento e acidente motociclístico estiveram associados ao trauma fechado (71,43%) e os ferimentos por arma
de fogo e arma branca ao trauma penetrante (95,65%). Os órgãos mais frequentemente acometidos foram o fígado,
baço, intestino grosso e pequenos vasos, respectivamente, em ordem decrescente. Com relação ao tempo até
admissão das vítimas sobreviventes em 19 (70,37%) ocorreu com até 60 minutos.
Discussão e Conclusões
CONCLUSÕES: A maioria dos pacientes são do gênero masculino, média de idade de 34 anos, que sofreram em sua
maioria trauma abdominal penetrante devido ferimento por arma de fogo ou arma branca.
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Introdução
Reproduzir modelo experimental de hipertensão portal pré-hepática por meio da redução do calibre da veia porta do
rato, permitindo o estudo das alterações de volume do baço nesta situação.
Material e Método
Foram utilizados 15 ratos da linhagem Wistar, divididos em três grupos de cinco. Todos os animais foram operados;
os primeiros cinco foram utilizados como controle (grupo 1), e reoperados após 15 dias (sham-operated), assim como
cinco animais onde foi induzida a hipertensão portal (grupo 2). Os cinco últimos animais, também com hipertensão
portal, foram reoperados após 30 dias (grupo 3). A hipertensão portal do tipo pré-hepática foi provocada através da
ligadura parcial da veia porta no hilo hepático. O baço foi medido durante a primeira e a segunda operação,
permitindo o cálculo de seu volume nos três grupos estudados através de fórmula matemática específica.
Resultados
Não foram encontradas diferenças macroscópicas significativas ou alterações maiores do volume do baço quando
foram comparados os animais que foram reoperados após 15 dias (grupo 2) e os reoperados após 30 dias (grupo 3),
sendo considerado o prazo menor (15 dias), suficiente para avaliação das repercussões no volume após a ligadura
parcial da veia porta. Embora o volume dos baços estudados tanto no grupo 2 quanto no grupo 3 tenha aumentado
após a primeira operação - variando em média de 0,5417 cm3 para 0,6345 cm3 na reoperação, com aumento de
aproximadamente 17% entre a primeira e a segunda fase do estudo -, estes Resultados não apresentaram
significância estatística (p>0,05).
Discussão e Conclusões
Não houve aumento com significância estatística do volume do baço após a ligadura parcial da veia porta quando se
comparou o volume calculado na primeira operação com o volume encontrado na reoperação. Também não houve
diferença quando foram comparados os volumes dos baços dos animais do grupo de reoperados após 15 dias, com o
grupo reoperado após 30 dias.
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Introdução
Objetivo: avaliar o conteúdo tecidual de MPO em segmentos cólicos submetidos a intervenção por 2 e 4 semanas na
colite de exclusão com sucralfato
Material e Método
Trinta ratos foram randomizados em três grupos, que passaram pelo mesmo procedimento cirúrgico sendo feita uma
colostomia proximal(cólon com trânsito) e uma fistula mucosa distal(cólon sem transito).Todos foram irrigados
diariamente sendo o grupo A com SF 0,9%, grupo B sucralfato 1g/kg/dia e grupo C sucralfato 2 g/kg/dia. Metade de
cada um destes três grupos foi submetido ao sacrifício com 2 semanas após a cirurgia e a outra metade com 4
semanas.
Resultados
Ao mensurar-se conteúdo tecidual de MPO nos animais submetidos a irrigação por duas semanas com SF 0,9%,
sucralfato 1,0g/Kg e sucralfato 2,0g/Kg, verificou-se que a os animais irrigados com sucralfato de 1,0g/Kg quando
comparados àqueles irrigados com SF 0,9%, apresentavam conteúdo tecidual de MPO significativamente
reduzido(p<0,01) e nos irrigados com 2,0g/Kg esses valores eram também extremamente significantes (p<0,01).
Quando se mensurou a irrigação dos animais por quatro semanas, verificou-se que o conteúdo tecidual de MPO nos
animais irrigados com sucralfato 1,0 g/kg com os animais do grupo controle, reduzia significativamente (p<0,01) e
nos irrigados por 4 semanas com 2,0g/Kg constatou-se redução do conteúdo de MPO também extremamente
significativo (p<0,01).
Discussão e Conclusões
A aplicação de enemas com sucralfato na colite de exclusão diminui o conteúdo tecidual de MPO quando comparado
ao controle, sugerindo efeito protetor no nível de atividade inflamatória tecidual.
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Introdução
Correlacionar dois métodos para determinação do volume do rim e do baço de ratos, comparando um método direto
de avaliação do volume com o cálculo matemático deste valor.
Material e Método
O volume do rim esquerdo, geometricamente mais regular, e do baço, com seu formato peculiar, de dez animais
foram estabelecidos em centímetros cúbicos após imersão total em água, com auxílio de proveta graduada em
milímetros; estes valores foram comparados com os obtidos através do cálculo do mesmo volume com fórmula
matemática específica: V= 4/3 x π x (r1 x r2 x r3). Os dados obtidos foram comparados e submetidos à análise
estatística pelo teste t de Student.
Resultados
Embora o volume médio obtido tenha sido maior com o método direto, 1,13 cm3 para o rim esquerdo e 0,71 cm3
para o baço, do que os valores calculados com a fórmula matemática, 0,81 cm3 e 0,54 cm3 respectivamente, não
houve significância estatística entre as diferenças dos valores encontrados para os dois órgãos (p > 0,05).
Discussão e Conclusões
Houve correlação adequada entre o cálculo direto do volume do rim e do baço com o resultado do cálculo matemático
destes valores nos animais estudados.
Palavras chaves
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Introdução
O tratamento não operatório (TNO) de lesões de órgãos sólidos em vítimas de trauma abdominal contuso tornou-se
padrão nos grandes centros com condições tecnológicas e recursos humanos para fazê-lo. A lesão abdominal
apresenta níveis superiores a 25% de mortalidade e o choque hemorrágico a principal etiologia sendo destes 20 a
50% de mortes evitáveis. Os relatos de TNO de lesão pancreática no trauma fechado não são muitos, sendo os
Resultados inferiores aos obtidos em crianças.
Material e Método
Relato de caso de vítima de acidente automobilístico, com complicação do TNO. PRM, 35 anos, sexo feminino,
motorista, sem cinto de segurança, colisão traseira, auto x auto, baixa velocidade, 40 Km/h. Trazida pelo resgate, 30
minutos pós-trauma, imobilizada em prancha longa e colar cervical. Inicial ABCD, via aérea pérvea, Sat O2 97%, aa,
FR 19 imp, FC 64 bpm, PA 100x60 mmHg, Glasgow 15. Abdome doloroso em epigástro a palpação profunda sem
sinais de irritação peritoneal. Pelve estável, toque retal sem sangue. Escoriações em mento.
Resultados
Submetida na avaliação secundária a CT crânio e tórax, sem alterações, e abdome com “borramento” na topografia
pancreática. Laboratorial Ht 36,7%, Hb 11,6g%, amilase 110. Optado pelo TNO permanecendo internada. Houve
elevação da amilase para 1937 no primeiro e para 2181 no segundo dia pós-trauma. Submetida a colangioressonância
que não evidenciou lesão do ducto pancreático principal. Boa evolução com queda da amilasemia, melhora da dor
abdominal, aceitando bem dieta via oral com alta hospitalar no nono dia com amilase de 276. Retornou ao pronto
socorro no 160. dia pós-trauma com dor abdominal de intensidade moderada, com abdome doloroso a palpação e
presença de massa ocupando o abdome superior. Laboratorial Ht 35,3%, Hb 10,7g%, leuco 12560, PCR 28,5 e
amilase 921. CT abdome com imagem de pseudo cisto de pâncreas com dimensão de 220 mm no seu maior eixo.
Reinternada permanecendo mais 24 dias recebendo alta assintomática e controle US com múltiplas septações junto a
cauda do pâncreas com 13,4x5,4x7,8 cm, volume 290 ml e amilase 696.
Discussão e Conclusões
Para se indicar TNO de órgãos intra-abdominais é necessário investimento tecnológico e capacitação profissional. São
raros os relatos de TNO de trauma contuso pancreático em adultos, sendo mais comuns em crianças com relato de
permanência de internação de 6 a 52 dias, sendo que muitos dos casos foram resolvidos por punção percutânea.
Palavras chaves
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Introdução
Descrever um caso de tratamento cirúrgico conservador em trauma esplênico penetrante.
Material e Método
Estudo baseado no prontuário do paciente e revisão bibliográfica.
Resultados
GCR, masculino, 23 anos, oriundo da cidade de Borba-AM, vítima de ferimento por arma branca em transição tóracoabdominal à esquerda (7º espaço intercostal, entre as linhas axilar e média e posterior). Admitido no HPS 28 de
Agosto após 18h do trauma: estável hemodinamicamente, eupnéico e sem sinais de irritação peritoneal. Evoluiu com
dor abdominal, feito tomografias computadorizadas de tórax e abdome que mostraram lesão de cúpula frênica
esquerda, líquido livre em cavidade e “borramento” na região esplênica, foi à sala de cirurgia.
Feito à laparotomia mediana, que mostrou lesão Grau II de cúpula frênica esquerda com herniação de epíplon, lesão
esplênica Grau III com laceração profunda e volumoso hematoma local. Realizou-se frenorrafia simples e
esplenorrafia com suturas captonadas em “U” e sobre prótese de Dacron®, com drenagem de tórax à esquerda.
Evoluindo sem complicações.
Ferimentos penetrantes são mais frequentes no fígado, intestino delgado, diafragma e cólon, sendo as lesões
esplênicas menos comuns. Deve-se considerar lesões associadas(7,12,15). O estado hemodinâmico define condutas
para esse tipo de lesões, se estável, encaminha-se para TC de abdome com contraste endovenoso. Caso, instável,
seguira a sala de operações.
O estadio das lesões esplênicas é importante para decisão terapêutica. Existe cinco graus de lesões esplênicas em
ordem crescente de gravidade, desde o hematoma subcapsular < 10% e/ou ruptura capsular com profundidade no
parênquima < 1cm (Grau I) até baço multifragmentado ou avulsão do hilo com desvascularização do órgão (GrauV).
Lesões de grau I a III são de conduta conservadora.
O baço tem como funções: retirada de corpúsculos hematológicos, fagocitose, produção de anticorpos, opsoninas,
tuftisina e propedina, maturação de linfócitos. Sendo, uma barreira imunológica.
Discussão e Conclusões
Diante do exposto, devemos envidar esforços e meios para manutenção do baço ou de massa residual esplênica
funcional. Evitando, assim, complicações infecciosas tardias.
Por apresentar trauma penetrante por lesão múltipla, o paciente acima foi submetido a um tratamento cirúrgico
conservador.
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Introdução
INTRODUÇÃO: A utilização de índices anatomofisiológicos possibilita avaliar a gravidade das vítimas de trauma
abdominal. Assim, uma vez que a lesão é quantificada, os Resultados podem ser aplicados à triagem, recursos,
pesquisa e avaliação da qualidade de atendimento. OBJETIVO: Correlacionar o Revised Trauma Score e Abdominal
Trauma Index com a sobrevivência intra-hospitalar de pacientes vítimas de trauma abdominal.
Material e Método
METODOLOGIA: Estudo prospectivo com 30 pacientes consecutivos, vítimas de trauma abdominal fechado ou aberto,
admitidos no Serviço de Urgência e Emergência do Hospital Geral de Carapicuíba, no período de julho de 2013 a
fevereiro de 2014. Os dados foram analisados através do software Epi Info® 7. O estudo foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa do Centro Universitário São Camilo (Parecer COEP 672.596).
Resultados
RESULTADOS: Foi observada uma relação significativa entre o RTS e a sobrevivência das vítimas (χ2 = 5,47; p =
0,01). Teste Exato de Fisher com p = 0,01 e análise de regressão linear com correlação moderada (r = 0,68). RTS
alterados tenderam a relacionaram-se com escores ATI grave (r = - 0,35; p (corrigido por Yates) = 0,1; Teste Exato
de Fisher = 0,07). Pacientes vítimas de trauma abdominal com RTS normal tiveram 42% mais chance de apresentar
ATI leve do que os com RTS alterado.
Discussão e Conclusões
CONCLUSÕES: Pacientes vítimas de trauma abdominal avaliados pelo ATI são estatisticamente menos propensos do
que os avaliados pelo RTS a obter uma concordância fidedigna com a sobrevivência. A maioria dos pacientes com RTS
normal e ATI <25 sobreviveram.
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Introdução
Cerca de 70% das lesões pancreáticas são de trauma penetrante, sendo a exploração cirúrgica indicada em mais de
80% destes. O tratamento não operatório (TNO) no trauma contuso pancreático é mais descrito no trauma pediátrico.
O objetivo é mostrar a dificuldade de diagnóstico da lesão pancreática no trauma fechado e sua indicação cirúrgica
Material e Método
Dois casos de trauma contuso abdominal com lesão pancreática por mecanismos distintos
Resultados
1 - NSG, 27a, masc, colisão autoXposte, 70 km/h, motorista sem cinto, etilizado. Trazido pelo resgate 30’ pós trauma.
FR 22 ipm, Sat O2 97%, FC 94 bpm, PA 80x50 mmHg, Gl 15, hálito etílico. Abdome normotenso, doloroso em
epigástro. Dor irradiada interescapular. Amilase 246. CT crânio, cervical e tórax sem alterações. CT abdome com
líquido livre, lesão hepática esquerda. Optado por TNO, internado. Piora da dor, elevação da amilase 930; nova CT no
2 DI com aumento do líquido livre, hematoma de retro-peritoneo, imagem de transecção total com aparente lesão
ductal do pâncreas. Laparotomia – sangue livre, 1500 ml, hematoma na região pancreática e transecção total corpocaudal, lesão hepática. Pancreatectomia corpo-caudal com preservação do baço, segmentectomia hepática. 2 – DSR,
28 a, masc, procurou PS, demanda espontânea, queixa de agressão por socos e pontapés há 12 horas, com dor em
hce. FR 18 ipm, Sat O2 98%, FC 66 bpm, PA 125x65 mmHg, Gl 15, abdome doloroso em epigástro, toque retal sem
sangue, hematoma peri-orbital. Amilase 1074. Realizado CT crânio, face, cervical e tórax, sem alterações. CT abdome
com hematoma retroperitoneal, líquido livre, imagem de secção do pâncreas. Laparotomia – sangue na cavidade, 600
ml, hematoma zona I, avulsão completa do corpo e cauda pancreática com necrose. Pancreatectomia corpo caudal,
preservação do baço, drenagem da cavidade. Alta hospitalar 16 PO. Retorno no 30 PO com distensão abdominal e
vômitos. CT abdome padrão obstrutivo. Relaparotomia devido obstrução por bridas
Discussão e Conclusões
No trauma fechado caso se confirme “líquido” no interior da cavidade abdominal com estabilidade hemodinâmica
deverá ser iniciada a avaliação secundária com CT abdominal na expectativa de se concluir se existem lesões
parenquimatosas. De forma geral, segundo a AAST, lesões de grau I e II são conservadores e III, IV e V poderá ser
cirúrgica, devendo permanecer internado em observação pelo menos de 2 a 3 dias. Na mudança do quadro, cirurgia.
Para esse controle há necessidade das condições no Serviço para diagnóstico e tratamento.
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Introdução
O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão atualizada da literatura médica sobre os dois principais métodos de
drenagem pericárdica, a drenagem por cateter percutâneo e a drenagem por pericardiotomia subxifóide, comparando
estes métodos com base em Resultados de estudos publicados ao longo dos últimos anos, no intuito de estabelecer
qual dos métodos tem mostrado melhores Resultados.
Material e Método
Este trabalho foi produzido à partir de pesquisa nas bases de dados PubMed e Scopus, utilizando como descritores os
seguintes termos: Derrame pericárdico, Drenagem por cateter percutâneo e Drenagem por Pericardiotomia
Subxifóide.
Resultados
A pericardiotomia subxifóide apresentou os melhores Resultados globais em relação a drenagem por cateter
percutâneo. Diversos estudos mostram menores taxas de complicações e recidivas com este método. Embora a taxa
de mortalidade para ambos os métodos tenham sido semelhantes, esta é ainda menor quando se utiliza a drenagem
por pericardiotomia subxifóide. A eficácia dos métodos está também sobre influência de determinadas variantes como
etiologia dos derrames e estado hemodinâmico dos pacientes.
Discussão e Conclusões
Os dois procedimentos mostraram-se seguros e são amplamente utilizados no tratamento dos derrames pericárdicos.
As taxas de mortalidade são mínimas para ambos os procedimentos, sendo ainda menor para os submetidos a
pericardiotomia subxifoide. Já no que diz respeito a recorrência e as complicações, estas são claramente mais
frequentes nos pacientes submetidos a drenagem pericárdica por cateter percutâneo, embora este seja o método
menos invasivo e realizado com mais rapidez, quando comparado a drenagem por pericardiotomia subxifóide.
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Introdução
Comprovar se o método de ensino que utiliza esôfagos de suínos para treinamento suturas gastrintestinais para o
curso de graduação em Medicina, promove um maior desempenho sob a técnica de sutura e adesão dos alunos ás
aulas.
Material e Método
O presente trabalho se utiliza de segmentos de esôfagos de suínos. Prepara-se os segmentos com a passagem de
uma sonda nasogástrica e posteriormente com uma ligadura em cada extremidade. Os graduandos treinam suturas
em 2 planos com anastomoses latero lateral e termino terminal. As anastomoses latero laterais ambos os planos são
suturados com pontos contínuos, já as anastomoses latero laterais são suturadas com pontos simples. Afim de testar
a viabilidade dos pontos, injeta-se na sonda 20 ml de água e observa-se possíveis vazamentos.
Após a confecção das suturas e do teste de sua viabilidade os alunos respondem a um questionário para avaliar suas
percepções e projeções sobre o método de ensino. Tais respostas foram analisadas através do teste T Student.
Resultados
Ao se comparar as respostas dos alunos, observou-se que não houve significância estatística entre tais respostas
(sendo um p>0.05).
Discussão e Conclusões
Conclui-se que a percepção dos alunos quando ao modelo de ensino de sutura gastrointestinal é semelhante para
todos os alunos envolvidos e despertou grande interesse destes para com a aula. Além disso, este método de ensino é
de fácil preparação e baixo custo, mostrando-se superior o uso de segmentos intestinais para o treinamento da
mesma técnica.
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Introdução
Comprovar se o método de ensino que utiliza vísceras torácicas isoladas de suíno para demonstração e treinamento
de operações realizadas em cirurgia cardiovascular, durante o curso de graduação em Medicina, promove uma maior
adesão dos alunos ás aulas, despertando interesse e consolidando conhecimentos.
Material e Método
O presente trabalho se utiliza de vísceras conservadas por refrigeração, com o coração, estruturas vasculares do
mediastino, traquéia e pulmões, são fixadas em suporte metálico apropriado com pontos na traquéia, diafragma e
pericárdio, permitindo a exposição do coração e grandes vasos torácicos. Os vasos supra-aórticos são ligados e uma
sonda de Foley é introduzida retrogradamente até o istmo desta artéria para a infusão de água, que distende os vasos
do sistema descrito, inclusive as artérias coronárias. Podem ser demonstradas as técnicas necessárias para o
estabelecimento de circulação extracorpórea, confecção de enxerto aorta-coronária com segmento da artéria carótida
obtido no mesmo bloco de vísceras, substituição da valva aórtica por prótese valvar sintética, correção com material
biológico de defeito previamente realizado no septo atrial, posicionamento dos vários tipos de eletrodos utilizados para
a estimulação elétrica do coração, demonstração de técnicas empregadas para transplante cardíaco, simulação e
correção de ferimentos do coração e da aorta. Um questionário com o mesmo número de perguntas e mesmo
conteúdo interrogativo foi respondido por alunos do internato (6º ano da graduação de medicina) e para os alunos do
4º ano da graduação médica ao final da matéria de cardiologia e cirurgia cardíaca, para avaliar suas percepções e
projeções sobre o método de ensino. Tais respostas foram analisadas através do teste T Student.
Resultados
Ao se comparar as respostas dos alunos do 6º ano com os alunos do 4º ano, observou-se que não houve significância
estatística entre tais respostas (sendo um p>0.05).
Discussão e Conclusões
Conclui-se que a percepção dos alunos quando ao modelo de ensino de cirurgia cardíaca é semelhante para alunos do
4º e do 6º ano da graduação e despertou grande interesse durante a graduação em Medicina.
Além disso, este método de ensino prático de técnicas empregadas em cirurgia cardiovascular é de fácil preparação e
baixo custo, permitindo a realização de operações complexas.
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Introdução
Grande parte das mortes e sequelas na população pediátrica e adolescência são decorrentes de trauma, assim como a
alta morbidade nessa população. Essa faixa de idade merece destaque pois possui importante influência no tipo e
padrão das lesões, principalmente na faixa pediátrica, mais suscetível a traumas graves, superando as principais
doenças na criança e adolescente. Devemos pensar em traumatismos multissistêmicos na criança com trauma fechado
devido suas características físicas e anatômicas.
Material e Método
Estudo prospectivo, transversal dos atendimentos na emergência cirúrgica do Hospital Estadual Vila Alpina –
SECONCI-OSS, no mês de março de 2014, de vítimas de trauma com idade de zero a quatorze anos, avaliando-se a
predominância quanto ao sexo, idade, mecanismos de trauma e tipo de lesão. No período foram atendidos 767
vítimas de trauma sendo selecionados 106 (13,8%) na faixa do estudo, sendo excluídos os atendimentos ortopédicos
sem patologia cirúrgica.
Resultados
Houve predominância de vítimas do sexo masculino (57%) em relação ao feminino (43%), com 35% na faixa etária
dos 9 aos 14 anos, seguida de 26% na faixa dos 3 a 5 anos, 18% dos 6 a 8 anos, 16% de zero aos 2 anos e 5% nos
menores de 1 ano de idade. A causa mais comum de trauma foi devido a quedas (56%), sendo 27% da própria
altura, 16% da escada e de outros, como da cama, berço, muro, vaso sanitário, 13% devido queda da bicicleta, 11%
de ferimentos corto contusos e 10% vítimas de atropelamento, sendo 60% por carro e 40% por motocicleta, em
baixa velocidade.
Discussão e Conclusões
Houve prevalência de trauma no sexo masculino na faixa dos 9 aos 14 anos, decorrente de queda da própria altura,
correspondendo aos achados na literatura mundial, embora raramente resultem em morte, e do atropelamento.
Estratégias para diminuir a incidência de trauma são necessárias, pois na maioria dos casos os mesmos são passiveis
de prevenção. Grande parte dos traumas na faixa infantil são passíveis de prevenção com aplicação de estratégias
simples em casa e na comunidade, evitando o sofrimento da vítima e familiar, assim como os gastos decorrentes do
atendimento e seguimento da criança traumatizada, muitas das vezes, com sequelas graves e irreparáveis.
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Introdução
Relatar o caso de paciente admitido na Unidade Regional de Emergência do Conjunto Hospitalar de Sorocaba (URECHS) com ferimento aberto extenso de tórax provocado por acidente com máquina agrícola.
Material e Método
As informações foram obtidas por meio de anamnese, exame físico e descrição cirúrgica, registro dos métodos de
imagem aos quais o paciente foi submetido e revisão da literatura.
Resultados
Paciente masculino, 46 anos, proveniente de Capela do Alto, chega a URE-CHS encaminhado após atendimento inicial
prestado pelo SAMU, vítima de queda seguido por atropelamento por máquina agrícola (escavadeira). Após o
acidente, a própria vítima procurou por socorro, perdendo a consciência logo em seguida. Chega ao serviço já com
intubação orotraqueal, ferimento extenso em tórax à direita com exposição de parênquima pulmonar, mantendo
murmúrio vesicular presente a esquerda, frequência respiratória de 22 ipm e saturação de oxigênio de 72%. Na
admissão apresentava pressão arterial inaudível e frequência cardíaca de 120 bpm, Glasgow 3 e pupilas midríaticas.
Além da lesão torácica apresentava fratura exposta em calcâneo e braço direitos. Durante a avaliação inicial na URECHS foi realizado curativo plástico oclusivo com fixação em três lados, reanimação volêmica com cristalóides e
concentrados de hemácias, sem melhora do padrão hemodinâmico. Indicada cirurgia imediata para exploração e
fechamento do ferimento. Durante o ato operatório foram observadas fraturas de 5 arcos costais anteriores, secção
parcial dos músculos peitoral e serrátil e lesão de segmento de lobo superior pulmonar direito. Realizada
segmentectomia pulmonar direita e reconstrução de parede torácica, com drenagem em sistema fechado. Logo após,
o paciente foi liberado para abordagem das fraturas em membros pela ortopedia. Paciente evoluiu com deiscência da
sutura da pele, necrose e infecção da ferida operatória, tratados com desbridamento físico e químico, tendo recebido
alta hospitalar no 26º dia de pós-operatório e sendo acompanhado ambulatorialmente pela cirurgia torácica e pela
ortopedia.
Discussão e Conclusões
As feridas torácicas são responsáveis por 20% de todas as mortes por trauma e por mais de 30% das lesões
traumáticas portanto, há necessidade de equipes cirúrgicas bem treinadas para atender o politraumatizado e em
especial o traumatizado em tórax.
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Introdução
Relatar um caso de Hérnia diafragmática traumática devido acidente automobilístico em paciente adulto,
diagnosticado no Hospital Municipal Dr. Cármino Caricchio - Tatuapé - São Paulo - SP.
Material e Método
Revisão de prontuário e pesquisa bibliográfica em literatura.
Resultados
Paciente do sexo masculino, 38 anos, vítima acidente automóvel versus poste; ao exame físico de admissão havia dor
a palpação em hemitórax esquerdo. Após avaliação inicial segundo protocolo ATLS foi solicitado radiografia e
tomografia de tórax que evidenciou hérnia diafragmática à esquerda e fratura de arcos costais ipsilateral. Paciente foi
submetido a laparotomia exploradora seguido de toracotomia à esquerda; foi visualizado rotura diafragmática de
cerca de 15 cm, sendo realizado rafia da lesão. O pós operatório transcorreu sem complicações.
Discussão e Conclusões
As lesões diafragmáticas são incomuns, mas não são raras em centros urbanos onde se concentra um maior número
de traumas. As apresentações clínicas podem variar de estabilidade hemodinâmica até comprometimento grave e
destruição maciça da área toracoabdominal e instabilidade hemodinâmica. Os sintomas e achados físicos são:
dispnéia, ortopnéia, dor torácica, murmúrios vesicular reduzidos, múltiplas fraturas de costelas, rompimento da parede
torácica na forma de um tórax instável, dor e distensão abdominial. A abordagem inicial para o diagnóstico inclui
radiografia de tórax, sendo que os achados podem ser normais até visualização de herniação visceral. Radiografia de
tórax normal não exclui uma lesão diafragmática. O tratamento cirúrgico na comprovação ou suspeita diagnóstica logo
após o trauma (fase aguda) exige uma laparotomia exploradora imediata, toracotomia ou ambas. As lesões do
diafragma diagnosticadas e tratadas na ocasião do trauma têm taxa de mortalidade menor, quando diagnosticado
tardiamente. No caso clínico do paciente relatado, o diagnóstico precoce e a correta abordagem foram essenciais para
o sucesso do tratamento.
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Introdução
Relatar um caso de um paciente com identificação tardia de trauma pancreático associado à fístula pancreato pleural
junto a uma vasta revisão da bibliografia sobre o assunto.
Material e Método
Revisão do prontuário e vasta pesquisa bibliográfica
Resultados
O trauma pancreático é de difícil diagnóstico e tratamento, sendo por vezes identificado em um segundo momento do
atendimento das vítimas de trauma. A suspeita de lesão pancreática deve ser aventada em traumas complexos, em
associação a traumas de coluna torácica. A formação de fístula pancreática pós-pancreatectomia é a principal
complicação e sua mortalidade pode chegar a 28%, principalmente por sangramento e sepse retroperitoneal. Fatores
predisponentes correspondem a textura amolecida do pâncreas, técnica anastomótica empregada e pequeno diâmetro
do ducto pancreático. A drenagem da região subfrênica esquerda e do coto deve ser realizada sempre que possível
pelo risco de fístula pancreática.
Discussão e Conclusões
O trauma pancreático é de difícil diagnóstico pré-operatório e deve ser suspeitado em traumas complexos. No
intraoperatorio é mandatório a inspeção pancreática se hematoma retroperitoneal central, edema peripancreatico,
vazamento de bile em retroperitôneo e espermacetes em região de abdome superior.
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Introdução
Relatar um caso de Infecção Fulminante pós Esplenectomia em paciente vítima de trauma hepático e esplênico com
evolução ao óbito.
Material e Método
A.A.O., 50 anos, branca, feminino, moradora de Ourinhos, deu entrada no PS da Santa Casa após colisão carro x
moto. A paciente, passageira da motocicleta, apresentava, ao exame físico: rebaixamento do nível de consciência,
fraturas de 5 arcos costais à direita (com diminuição da ausculta pulmonar), fratura de sacro e de cotovelo ipsilateral.
Foi realizada, na sala de emergência, drenagem torácica à direita em selo d’água com evidência de
hemopneumotórax. A paciente foi então, submetida à laparotomia exploradora: moderado hemoperitônio, com
presença de lesões estreladas nos segmentos hepáticos VI e VII e lesão do hilo esplênico. Optou-se pela cirurgia de
“damage control”, tendo sido realizada esplenectomia, “packing” hepático confecção de peritoneostomia. Após 48
horas, foi realizada a segunda intervenção cirúrgica com retirada das compressas hepáticas e visualização de
sangramento ativo na lesão previamente tamponada. Decidiu-se então, por um novo tamponamento hepático e pela
reconfecção da peritoneostomia (Figura 1)(Bolsa de Bogotá). Após 96 horas da primeira cirurgia, foi realizada nova
abordagem cirúrgica com estabilização do sangramento hepático e fechamento da peritoneostomia. A paciente evoluiu
com leucocitose importante (maior que 40.000 leucócitos com desvio à esquerda), hipotensão arterial, febre (acima
de 39⁰ C), taquicardia, sem possibilidade de extubação, evoluindo a óbito 6 dias após o trauma e primeira intervenção
cirúrgica.
Resultados
Na maioria dos casos de Infecção fulminante pós Esplenectomia o curso é fatal nas primeiras 48 horas após a
admissão hospitalar, principalmente naqueles casos ocorridos até 2 anos após a remoção do baço. (9, 19, 41, 42). Até
o presente momento, a melhor maneira de evitar esse desfecho é realizando a prevenção que pode ser feita de três
maneiras: educação, imunoprofilaxia (Streptococcus pneumoniae , Haemophilus influenzae tipo B e Neisseria
meningitidi. ) e quimioprofilaxia (com antibióticos de amplo espectro).
Discussão e Conclusões
A mortalidade em pacientes esplenectomizados pós-trauma por infecção fulminante é a pior complicação cirúrgica,
orientando atualmente ao tratamento conservador dos traumas esplênicos.
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Introdução
Apresentar e discutir um caso de um paciente com trauma complexo de membro inferior e períneo e discutir aspectos
do atendimento do trauma
Material e Método
Descrevemos o tratamento de um paciente vitima de trauma no Conjunto Hospitalar de Sorocaba. Foram consultados
dados da literatura sobre lesões complexas de partes moles e lesões perineais na Pubmed central, LILACs, Scielo e
Bireme.
Resultados
WS, 19 anos, vitima de trauma com máquina trituradora de milho em seu serviço. Apresentava-se: A)Vias aéreas
pérvias, sem colar cervical B) Murmúrio vesicular presente bilateralmente sem ruídos adventícios, FR 34 ipm, C)
Bulhas rítmicas normofonéticas sem sopros, FC 140 bpm, PA 70x40 mmHg, com sangramento ativo em região
perineal e membro inferior D) Glasgow 14, Pupilas Isocóricas Fotorreagentes, E) Amputação de membro inferior
direito com exposição óssea proximal do fêmur, laceração de escroto e pênis. Recebeu 2500 ml de cristalóide durante
o transporte.
Foi encaminhado ao centro cirúrgico para hemostasia e reanimação. Transfundimos concentrados de hemácias e
plasma fresco. Na cirurgia, observou-se: amputação traumática de membro inferior direito, com múltiplas lacerações
de bordas irregulares, contaminadas, com múltiplos focos com sangramento ativo. Extensa lesão perineal, com
amputação traumática de escroto e testículos, múltiplas lacerações no pênis, lesão em corpo cavernoso, com
sangramento ativo, 2 lesões em uretra membranácea, lesão em borda anterior do ânus com preservação do esfíncter
anal externo, exposição dos canais inguinais bilateralmente. Procedemos com ligadura da artéria e veia femoral,
hemostasia dos demais focos, sutura do corpo cavernoso, uretra e canais inguinais, sondagem vesical e regularização
do coto da amputação, após lavagem da ferida. O membro superior foi lavado e suturado com pontos separados.
Após 24 horas na UTI, houve estabilização hemodinâmica. Foi submetido a do transito intestinal com colostomia em
alça.
No 11° pós-operatório, reabordamos o coto de amputação e mão, devido à necrose e secreção purulenta. Recebeu
alta após 32 dias de internação. A micção, continência urinária e o mecanismo foram preservados. Foi feito
fechamento da colostomia e colocação de prótese em membro inferior.
Discussão e Conclusões
Trauma é uma das principais causas de morte em nosso meio. Afeta uma grande porcentagem de pacientes jovens
em idade produtiva. Nesse relato, evidenciamos os desafios no tratamento de lesões secundárias ao trauma,
demonstrando o longo período de reabilitação e seqüelas.
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Introdução
O aumento da urbanização teve como resultado a elevação nos índices de traumas por arma de fogo ou arma branca
na população em geral.O grande trauma vascular, como o de veia cava, é um dos aspectos mais difíceis de abordar
no atendimento da vítima, dificuldade esta comprovada pelos altos índices de mortalidade nesse tipo de lesão
chegando de 30% a 90% de mortalidade. Dificuldades no acesso à lesão, sangramentos maciços, alterações
hemodinâmicas graves e inexperiência com diante deste quadro contribuem para essa alta taxa de mortalidade citada.
As porcentagens tendem a aumentar na medida em que a lesão deste vaso ocorre concomitantemente com
comprometimento de outros órgãos como fígado, baço e aorta e é de suma importância para o controle da lesão o
isolamento vascular do fígado o qual pode ser feito por meio de procedimentos complexos com shunt interno ou
procedimentos sofisticados como circulação extracorpórea e pela tríplice oclusão vascular (TOV).Em alguns casos é
necessária mais de uma abordagem cirúrgica para controle da lesão, como ocorre no uso de prótese intracava,
realizada sem abordagem direta do ferimento com a retirada da mesma em um segundo tempo cirúrgico.Este relato
de caso se resume a demonstrar o grau de letalidade desse tipo de ferimento e as dificuldades encontradas na
terapêutica do mesmo.
Material e Método
Descrito um relato de caso de um paciente admitido na emergência do Hospital de Caridade São Vicente de Paula,
Jundiaí - SP, devido trauma abdominal com arma de fogo resultando em lesão de veia cava retro-hepática.

Discussão e Conclusões
As lesões de cava retro hepática são de alto índice de mórbimortalidade e o cirurgião deve sempre ponderar o
momento certo de realizar uma laparotomia abreviada para controle de danos.Acidose, coagulopatia e hipotrmia
compreendem a tríade letal do trauma e, frente a esta situação, a indicação precisa da técnica de Damage Control é
impreterível.A demora para esta indicações ou a tentativa de medidas heróicas do cirurgião em um paciente desta
gravidade pode trazer sérios prejuízos a evolução do paciente além perde-se a oportunidade de um tratamento
otimizado quando comparado à tentativa de resolução de todas a lesões em um mesmo tempo cirúrgico.Mesmo com
toda estrutura , recursos e acesso rápido a lesão , e mesmo com todo suporte de uma equipe em cirurgia de trauma
habituada ao emprego da técnica de Damage control, as lesões de veia cava retro hepática continuam sendo um
desafio ao cirurgião e com altos indicies de mortalidade.
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Introdução
Lesões cervicais penetrantes (LCPs) causam morbi-mortalidade e são definidas como qualquer lesão que ultrapasse o
músculo platisma do pescoço. A gestão seletiva busca identificar os pacientes que poderiam se beneficiar de
tratamento cirúrgico de seus ferimentos tentando reduzir o número de operações desnecessárias e reduzindo a morbimortalidade. O trauma penetrante no pescoço (TPP) é responsável por 5% a 10% de todas as admissões de trauma.
Esse trabalho tem como objetivo apresentar uma revisão bibliográfica sobre o trauma cervical.
Material e Método
Essa revisão foi elaborada a partir de outros estudos sobre o tema, nas bases de dados PubMED, Embase e Scopus,
através da análise descritiva de artigos publicados entre 1987 a 2012.
Resultados
De acordo com a literatura a divisão mais aceita divide a região cervical em 3 zonas específicas, orientando a
compreensão de riscos, prognóstico e evolução. A zona I inicia a 1cm da junção claviculomanubrial e vai até a
cartilagem cricóide. A zona II vai da cartilagem cricóide até o ângulo da mandíbula. A zona III compreende o nível do
ângulo da mandíbula até a base do crânio.
Inicialmente procura-se por sinais de entrada e saída das lesões, avaliando possíveis órgãos acometidos para
direcionar a conduta. Ao exame físico podem ser encontrados: hematoma, sangramento, sopro carotídeo, choque,
pulso radial diminuído, disfagia, rouquidão, enfisema, dispneia e déficits neurológicos. Mas, a ausência desses não
representa ausência de lesão. Em hemodinamicamente instáveis avalia-se a exploração cirúrgica, caso contrário faz-se
uma avaliação diagnóstica completa. A abordagem seletiva permite decidir a necessidade de cirurgia por meio do
exame físico e testes diagnósticos de imagem. A tomografia computadorizada é recomendada para avaliar tecidos
moles, traqueia e laringe. A angiografia é considerada o exame padrão ouro para a detecção de lesões vasculares. O
tratamento inicial de LCPs deve proceder de acordo com o ATLS, havendo indicação de exploração obrigatória quando
a lesão penetrante for acompanhada com um achado que indique gravidade. Todas as lesões de laringe e traqueais
devem ser reparadas cirurgicamente.
Discussão e Conclusões
Trauma cervical penetrante perfaz 10% das admissões por trauma nos serviços de urgência e emergência, sendo
assim, é necessário o conhecimento anatômico dessa região para a realização do exame físico, bem como dos
métodos diagnósticos e abordagens terapêuticas disponíveis.
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Introdução
Relatar um caso em que a arteriografia foi fundamental no tratamento adjunto de trauma hepático
Material e Método
Foi avaliada prospectivamente uma paciente vitima de agressão física por arma branca com múltiplos ferimentos que
teve atendimento no centro de referência hospital de base, cerca de 30 minutos após o trauma, sendo atendida
segundo o ATLS. Ao exame primário: A-vias aéreas pérveas B-ventilação preservada C-choque hipovolêmico grau II
D- déficit motor em membro inferior esquerdo E-múltiplos ferimentos perfuro-cortantes: três em região de escápula
direita; três em hemitórax direito, em terço antero-superior; um em região infra-escapular esquerda; dois em região
supra-clavicular direita. Um ferimento em região epigástrica, sendo realizada exploração digital e evidenciado
perfuração da aponeurose. Indicada laparotomia exploradora devido a penetração da cavidade. Paciente submetida a
laparotomia, sendo evidenciado: presença de grande quantidade de liquido livre, lesão penetrante entre os segmentos
VII e VIII do fígado, anteriores, apresentando sangramento ativo, foi optado por colocar SURGICEL, no interior da
lesão com posterior rafiada mesma, ocorrendo redução do sangramento, que permaneceu após a medida, porém
apenas em babação. Devido instabilidade hemodinâmica optado por controle de danos, sendo realizado curativo tipo
MICULIZ, posicionando duas compressas sobre a lesão hepática. Após procedimento a paciente foi encaminhada a
UTI onde permaneceu com uso de drogas vasoativas e transfusão de hemoconcentrados de hemácias e plasma.
Realizou no segundo pós-operatório uma arteriografia, que evidenciou extravasamento de constraste em ramo de
artéria hepática direita, que foi embolizada.
Resultados
Foi submetida a relaparotomia (second look) sendo retirada as duas compressas da cavidade. Não foram evidenciados
sangramentos ativos. Paciente permaneceu em UTI por 20 dias, onde evoluiu com estabilização hemodinâmica. Teve
evolução satisfatória e recebeu alta 18 dias após o trauma
Discussão e Conclusões
: O tratamento com arteriografia pode ser utilizado como método complementar à conduta cirúrgica, quando houver
dificuldade em conter hemorragias no intra-operatório
Palavras chaves
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Introdução
Avaliar em ratos as alterações ocorridas seis horas após o pinçamento do hilo hepático por trinta minutos contínuos
ou por dois períodos de quinze minutos, intercalados com cinco minutos de reperfusão hepática. Relatar falha ao
realizar em animais de pequeno porte modelo experimental de isquemia e reperfusão hepática normotérmica,
contínua ou intermitente, visando estudar parâmetros bioquímicos e histológicos após a recuperação pós-operatória.
Material e Método
Quinze ratos da linhagem Wistar foram divididos em três grupos com cinco animais cada; todos foram operados, a
cavidade abdominal foi suturada após os procedimentos propostos para cada grupo e os ratos foram observados por 6
horas ou até morrerem, quando foram reoperados. Foram realizados no Grupo 1, controle (sham-operated): dissecção
do hilo hepático; no Grupo 2: pinçamento do hilo hepático por 30 minutos; no Grupo 3: pinçamento do hilo hepático
por 15 minutos, reperfusão do fígado por 5 minutos e mais quinze minutos de pinçamento. Os dados dos grupos 2 e 3
foram comparados com o teste t de Student.
Resultados
Todos os animais do grupo 1 sobreviveram 6 horas. Dois animais do grupo 2 morreram antes das 6 horas necessárias
para a validação do experimento, dois não se recuperaram da primeira anestesia e um sobreviveu até o final. No
grupo 3, quatro animais morreram antes das 6 horas previstas e um sobreviveu o tempo necessário. Apenas um
animal do grupo 2 e um do grupo 3 sobreviveu ou se encontrava em condições para a complementação do estudo.
Não houve significância estatística quando os Resultados dos grupos 2 e 3 foram comparados (p > 0,05).
Discussão e Conclusões
A morte de seis animais antes do período de observação necessário após a primeira operação inviabilizou a proposta
inicial do experimento.
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Introdução
Comparar as repercussões da nefrectomia direita e da ligadura da veia renal direita com preservação deste rim,
analisando a urina dos animais e os rins histologicamente.
Material e Método
Foram avaliados variação do peso, pH, densidade e presença de proteínas na urina, assim como cortes histológicos
dos rins. Quinze ratas foram divididas em três grupos com cinco animais cada. Grupo 1, controle (sham-operated):
realizada dissecção do rim direito e da veia renal sem ligadura. Grupo 2: realizada nefrectomia direita. Grupo 3: a veia
renal direita foi ligada junto ao hilo renal e o rim mantido. Foram colhidas amostras de urina antes da primeira
operação, no terceiro e no sétimo dia pós-operatório, quando os animais foram reoperados. Os dados foram
submetidos à análise estatística pelo teste t de Student.
Resultados
Houve perda de peso, -4,96% nos animais do grupo 2 (nefrectomia direita) e -9,5% no grupo 3 (ligadura da veia
renal direita). O pH inicial da urina, que oscilava entre 6,2 a 6,5, aumentou para 8,4 no grupo 2 e para 8,8 no grupo 3
(p<0,05). A densidade específica média da urina, entre 1017 e 1019 no pré-operatório, diminuiu para 1011 no grupo
2 e para 1010 no grupo 3. As proteínas encontradas na urina, entre 15 e 18 mg/dl antes da operação, aumentaram
para 260 mg/dl no grupo 2 e 440 mg/dl no grupo 3, também com significância (p<0,05). Histologicamente foram
encontrados enfartamento hemorrágico e edema após a ligadura da veia renal direita; também foram evidenciadas
alterações no rim esquerdo tanto do grupo 2 quanto do grupo 3.
Discussão e Conclusões
A nefrectomia unilateral e a ligadura da veia renal direita produziram alterações precoces da filtração glomerular e dos
aspectos histológicos, mais intensas no segundo modelo. O rim contralateral preservado não conseguiu manter
adequadamente a função renal nas duas situações.
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Introdução
Comparar as repercussões da nefrectomia direita e da ligadura da veia renal direita com preservação do rim de ratos
da linhagem Wistar, avaliando sinais de disfunção renal por meio da análise da urina dos animais.
Material e Método
Foram empregadas gaiolas metabólicas individuais e coletada urina para avaliação do pH, densidade e presença de
proteínas, utilizados como parâmetro inicial. Também foi considerada a variação de peso do animal durante o
experimento. Quinze ratos da linhagem Wistar foram divididos em três grupos, um com cinco animais (controle –
sham-operated), onde foi realizada a exposição do rim direito, escolhido pela maior facilidade técnica, a dissecção da
veia renal e a sutura do abdome de forma habitual. No segundo grupo com cinco animais foi realizada a nefrectomia
direita. No terceiro grupo a veia renal direita foi ligada e o rim foi mantido com o fluxo sanguíneo arterial e a via
urinária cuidadosamente preservados. Após três dias da primeira operação foi colhida nova amostra de urina para
confirmar que as alterações esperadas ocorrem precocemente. No sétimo dia foi realizada a terceira coleta de urina,
assim como os animais foram reoperados e os rins enviados para estudo histológico. A variação do peso dos animais e
as alterações dos parâmetros urinários avaliados foram submetidas à análise estatística pelo teste t de Student.
Resultados
Os parâmetros estudados na urina colhida no terceiro dia e no sétimo dia após a primeira operação foram
semelhantes nos animais avaliados em cada um dos três grupos. Com exceção do grupo controle houve perda de
peso nos animais do grupo 2, onde foi realizada a nefrectomia direita (- 4,96%) e nos animais do grupo 3, com
ligadura da veia renal direita (- 9,5%). O pH inicial da urina oscilou em média de 6,2 a 6,5 em todos os grupos, mas
aumentou para 8,4 no grupo 2 e para 8,8 no grupo 3, estes números apresentaram significância estatística (p<0,05).
A densidade específica média da urina, que oscilava entre 1017 e 1019 no pré-operatório diminuiu para 1011 no
grupo 2 e para 1010 no grupo 3. Os valores médios de proteínas encontradas na urina, que variava entre 15 e 18
mg/dl antes da operação passou para 260 mg/dl no grupo 2 e 440 mg/dl no grupo 3, estes valores também
apresentaram significância estatística (p<0,05).
Discussão e Conclusões
Tanto a nefrectomia unilateral quanto a ligadura da veia renal direita com preservação do fluxo sanguíneo arterial
deste rim produziram alterações da filtração glomerular precocemente, sendo mais intensas no segundo modelo.
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Introdução
Introdução: As lesões traumáticas decorrentes da explosão por fogos de artifício têm grande prevalência nos prontossocorros, principalmente em épocas festivas. As lesões mais comuns são queimaduras de 1º e 2º graus, lacerações e
amputações. Geralmente ocorrem com maior prevalência nas mãos, face e no tronco. Lesões ocasionadas por fogos
de artifício localizadas no períneo e genitais são raramente descritas.
Material e Método
Objetivo: Relatar um caso de lesão traumática em região genital e crural por explosão de fogos de artifício.
Resultados
Relato do caso: Homem, 19 anos, deu entrada no PS, consciente e orientado relatando que foi vítima de explosão de
vários fogos de artifício que estavam colocadas no bolso de sua calça. Refere que era estava na garupa de uma
motocicleta quando ao ascender rojão, incidentalmente, explodiram os fogos de artifício de seu bolso. Ao exame físico
apresentava vias aéreas pérvias, com MV + sem RA com saturação de O2 de 99%. Encontrava-se estável
hemodinamicamente, consciente e orientado e com grande lesão em coxa e região inguinal E, com importante perda
tecidual da raiz da coxa esquerda e exposição da musculatura anterior, artéria e crossa da veia femoral que estavam
íntegras. Apresentava também perda cutânea no prepúcio, além de orquiectomia traumática à E com exposição do
testículo D. Pulsos poplíteo, tibial posterior e pedioso E normais. Na sala de emergência foi realizada cistostomia pela
impossibilidade de sondagem uretral e acesso venoso central. No centro cirúrgico foi realizado remoção do tecido
inviável em região peniana e escrotal com ligadura do pedículo testicular E. Realizou-se síntese da pele do corpo
peniano, da glande e escroto. No 3º dia de internação houve necessidade de um segundo desbridamento de tecido
desvitalizado na face superior da coxa E, onde havia importante necrose da região proximal dos músculos abdutor
longo da coxa, grácil e sartório, além de necrose do tecido celular subcutâneo próximo à veia femoral, realizando-se
sutura de pele e curativo local. No pós-operatório recebeu antibioticoterapia com cefalosporina e vacinação
antitetânica. O doente evolui bem, com cicatrização satisfatória da ferida cutânea. Atualmente aguarda colocação de
prótese no local do testículo esquerdo.
Discussão e Conclusões
A relevância deste relato de caso, dá-se devido a localização incomum de lesão por fogos de artifício, bem como o
mecanismo etiopatogenico, não tendo sido encontrado nenhum caso semelhante descrito na literatura.
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Título: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS ATENDIMENTOS DE TRAUMATIZADOS EM PRONTO SOCORRO
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Introdução
Avaliar o perfil dos atendimentos de traumatizados no pronto socorro cirúrgico de causas externas levando-se em
conta tipo de trauma e evolução.
Material e Método
Estudo prospectivo e transversal de vítimas de trauma, independente da gravidade ou complexidade, atendidos no
Pronto Socorro do Hospital Estadual Vila Alpina, SECONCI-OSS, no mês de março de 2014, avaliando-se
predominância das vítimas quanto ao sexo, faixa etária e mecanismo de trauma.
Resultados
No período analisado foram atendidos 767 vítimas de trauma, sendo 456 (59,4%) do sexo masculino e 311 (40,6%)
do sexo feminino, com média de idade de 39 anos, sendo 267 (34,8%) vítimas na faixa dos 20 aos 59 anos. Dos tipos
de trauma, obtivemos 20 (2,6%) de colisão de auto, 8 vítimas eram motorista, sendo 4 homens e 4 mulheres, com
50% com e 50% sem cinto de segurança, 12 vítimas como acompanhante, sendo 4 homens e 8 mulheres, 7 com
cinto e 5 sem cinto de segurança. Acidente de motocicleta em 49 (6,3% ) vítimas, sendo 42 como piloto, com 39
homens e 3 mulheres, estando 31 com capacete e 11 sem capacete, na garupa 7 homens, estando 3 com capacete e
4 sem capacete. Queda de bicicleta em 4 (0,5%) vítimas. Colisão de auto em 8 (1%) vítimas, todos do sexo
masculino. Atropelamento por carro em 11 (1,4%) vítimas, sendo 7 homens e 4 mulheres. Atropelamento por moto
em 7 (0,9%) vítimas, sendo 4 homens e 3 mulheres. Queda da própria altura em 100 (13%) vítimas, com 42 homens
e 58 mulheres. Queda de escada, em média de 4,6 degraus, 19 vítimas (2,4%), sendo 8 homens e 11 mulheres.
Queda de altura média de 2,35 m, em 35 (4,5%) vítimas, todas do sexo masculino. Queda da laje em 4 (0,5%)
vítimas, todas do sexo masculino. Vítimas de agressão por socos, pontapés o objetos em 35 (4,5%) vítimas, com 23
do sexo masculino e 12 do feminino. Outros tipos de trauma leve, com 119 (15,5%) vítimas, sendo 86 homens e 33
mulheres.
Discussão e Conclusões
Houve prevalência do trauma no sexo masculino na faixa do adulto jovem com predominância de queda de altura em
158 (20,5%) vítimas, seguido dos acidentes de trânsito de veículo de quatro ou duas rodas correspondendo a 99
(12,9%) vítimas. O que vale ressaltar é a identificação de vítimas que estavam sem os fatores de proteção como cinto
de segurança ou capacete no momento do trauma. A conscientização da população através de medidas preventivas
de educação, leis rígidas e punitivas, diminuição da agressão interpessoal são fundamentais para diminuição da
violência de causas externas, causadas por atitudes agressivas ou não, pass
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Introdução
O conceito do idoso é controvertido e depende de variáveis intimamente ligadas às condições socioeconômicas.
Grande preocupação mundial é melhorar os índices de sobrevivência, como consequência aumentando o número de
idosos, elevando a idade para avaliação. O objetivo é analisar vítimas de trauma de causas externas com idade de 60
anos ou mais, atendidas na emergência cirúrgica, levando-se em conta o tipo de acidente e sua evolução.
Material e Método
Estudo prospectivo e transversal dos atendimentos realizados na emergência cirúrgica do Hospital Estadual Vila
Alpina, SECONCI-OSS, no mês de março de 2014, de vítimas de trauma com 60 anos de idade ou mais, avaliando-se
prevalência quanto ao sexo, faixa etária, mecanismo de trauma, tipo de lesão, atendimento e evolução.
Resultados
Foram atendidos no período analisado, exclusivamente pela equipe cirúrgica, 444 vítimas de trauma, compreendendo
a 35 (7,9%) vítimas a faixa de 60 a 75 anos, com predominância do sexo feminino, 26 (74,2%) em relação ao
masculino, 19 (25,8%), prevalecendo a queda da própria altura em 11 (31,4%), queda da escada em 5 (14,2%), FAB
em 7 (20%), queda de laje em 1 (2,8%), outros em 5 (14,2%). Na faixa dos 75 aos 102 anos, tivemos 25 (5,6%)
vítimas, prevalecendo o sexo feminino, 20 (80%) em relação ao masculino, 5 (20%), com queda da própria altura em
16 (64%), queda de altura em 3 (12%), queda da escada em 3 (12%), outros traumas em 3 (12%). Não houve
óbitos no período estudado.
Discussão e Conclusões
A maior incidência de trauma no idoso observado no período estudado em nosso Serviço foi decorrente de queda da
própria altura, prevalecendo o sexo feminino, preferencialmente na própria residência ou no entorno da mesma,
relacionado as atividades diárias rotineiras. As características fisiológicas próprias do idoso, assim como as
comorbidades, facilitam o trauma na faixa etária em questão, devendo-se ter em mente todos os fatores de
prevenção, pois muitos dos traumas são devidos a perda da acuidade visual, auditiva, dificuldade de deambulação,
entre outros fatores inerentes ao envelhecimento, sendo factíveis de prevenção.
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Introdução
Reportar um caso raro de lesão em rim ectópico, em posição pélvica, lado direito após trauma abdominal fechado.
Material e Método
Relato de caso de paciente masculino, 44 anos, admitido no pronto socorro devido a abdome agudo hemorrágico após
trauma abdominal fechado. Sem sinais iniciais de peritonite e com imagens ultrassonográficas revelando moderada
quantidade de líquido livre abdominal e rim ectópico direito pélvico.
Resultados
Optado por conduta observadora até contínua queda de índices hematimétricos. Decidido, portanto, pela conduta
cirúrgica onde foi identificado no intraoperatório moderada quantidade de sangue intracavitário, hematoma em
mesentério e laceração de aproximadamente 5 cm em parênquima renal direito optando-se por tratamento cirúrgico
conservador com boa evolução pós operatória.
Discussão e Conclusões
Apesar do trauma no rim ectópico ser uma entidade incomum, as formas conservadoras de tratamento ou as
indicações cirúrgicas para a exploração renal se assemelham ao manejo do trauma renal em sua posição anatômica
normal, conforme encontramos na literatura médica mundial.
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Introdução
Analisar a predominância, localização e complicação nos segmentos corpóreos comprometidos em vítimas de trauma
de baixa energia.
Material e Método
Estudo prospectivo e transversal no período de março de 2014, de 519 pacientes que deram entrada no pronto
socorro cirúrgico do Hospital Estadual Vila Alpina, SECONCI-OSS, encaminhados à sala de pequenos procedimentos.
Destes, 226 (43,5%) foram tipificados como ferimentos abertos (excluindo-se escoriações, contusões e fraturas
fechadas), sendo classificados quanto ao tamanho, necessidade de sutura, antibiótico e vacinação e exames de
imagem complementares.
Resultados
No estudo, 226 (43,5%) tiveram atendimento cirúrgico e 293 (56,5%) ortopédico, sendo os segmentos
comprometidos: cabeça, 40 (7,7%), pescoço, 2 (0,3), face, 35 (6,7%), tórax, 7 (1,3%), abdome, 4 (0,7%), períneo, 1
(0,2%), dorso, 3 ( 0,5%), mão, 128 (24,6%), braço, 9 (1,7%), antebraço, 32 (6,1%), cotovelo, 7 (1,3%), ombro, 15
(2,9%), tornozelo, 3 (0,5%), quadril, 4 (0,7%), coxa, 8 (1,5%), joelho, 35 (6,7%), perna, 31 (5,9%), pé, 92 (17,7%),
tornozelo, 58 (11,1%). Em relação as lesões, 161 (31%) foram catalogadas como pequenas, (>2 cm), 46 (8,8%)
como médias (2 a 5 cm) e 19 (3,6%) como grandes (<5 cm). Necessitaram sutura simples, plano único, 122 (23,5%)
vítimas, 4 (0,7%) sutura em 2 planos e 100 (19,2%) sem sutura, com limpeza e curativo. Foram medicados com
antibiótico, 69 (13,2%) e vacinação antitetânica, 48 (13,2%). Realizado raio X no segmento lesado em 42 (8%)
vítimas, raio X e CT em 7 (1,3%) e CT em 6 (1,1%). Houve prevalência do sexo masculino (59,4%) em relação ao
feminino (40,6%), com trauma de baixa gravidade nos MMSS em 227 (43,7%) e MMII em 189 (36,4%) com
predomínio nas mãos, punhos, pés e tornozelos, em 321 (61,8%). O trauma envolvendo cabeça, pescoço e face
ocorreu em 77 (14,8%) vítimas. Em relação ao tronco tivemos 15 (28,9%) vítimas, sendo a avaliação mais acurada e
necessidade de exames complementares para diagnóstico.
Discussão e Conclusões
Pudemos observar que nos casos analisados as lesões de partes moles que não envolvem o tronco são na maioria de
baixa energia e gravidade de fácil avaliação e sensível quanto a triagem de gravidade. As lesões da cabeça nas
vítimas que apresentam alguma alteração como cefaleia, amnésia lacunar, tontura, vômitos e de tronco que deixam
alguma dúvida ou o exame não é confiável, devemos complementar com exames subsidiários.
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Introdução
Relatar o caso de um paciente que evoluiu com sepse grave decorrente de abscesso subfrênico e empiema pleural
após ferimento por arma branca em região toracoabdominal esquerda, após avaliação primária inadequada; assim
como as sucessivas abordagens cirúrgicas necessárias para drenagem de abscessos multiloculados pulmonares e
subfrênicos a esquerda, alem de decorticação pulmonar e manejo clínico tanto na UTI quanto na Enfermaria que
culminaram com sucesso e reestabelecimento completo após 67 dias de internação hospitalar.
Material e Método
Trata-se de um relato de caso realizado no Hospital Municipal de Paracatu no período de 17/04/2014 ate 23/06/2014.
As informações foram obtidas por meio de revisão do prontuário, entrevista com o paciente, registro fotográfico dos
métodos diagnósticos e filmagem das abordagens cirúrgicas aos quais o paciente foi submetido e revisão da literatura.
Resultados
KDNS, sexo masculino, 19 anos, vitima de ferimento de arma branca em região toracoabdominal anterior a esquerda
ocorrida em Brasilândia de Minas, onde foi realizada uma abordagem primária inadequada. Deu entrada no Hospital
Municipal de Paracatu, 17 dias após o trauma com choque séptico grave, empiema pleural e abscesso subfrênico à
esquerda, após submeter-se a laparotomia e toracotomia em João Pinheiro, MG.
Evolui com drenagem purulenta copiosa pelo dreno de tórax e na reabordagem cirúrgica drenou-se 2 abscessos
pulmonares loculados. Apresentou piora clinica com drenagem purulenta por dreno abdominal. Nova laparotomia
mostrou grande quantidade de secreção purulenta em região subfrênica esquerda, sendo drenada e lavada
exaustivamente.
Tomografia de tórax evidenciou encarceramento pulmonar importante, motivando nova toracotomia com decorticação
de toda superfície pulmonar e posicionamento de 3 drenos torácicos.
Já na enfermaria foi isolada Pseudomonas aeruginosa em liquido pleural, sensível a Gentamicina e Ciprofloxacino e foi
realizado antibioticoterapia por 15 dias. Apresentou melhora significativa dos parâmetros hemodinâmicos e
respiratórios, tendo alta hospitalar com reabilitação total após 67 dias de internação hospitalar, sendo 35 em UTI.
Discussão e Conclusões
São poucas as publicações abordando os traumas da região toracoabdominal e esses devem seguir uma abordagem
sistematizada, sendo que as lesões abertas abaixo do quarto espaço intercostal devem ser investigadas quanto à
perfuração diafragmática e conseqüente dano abdominal associado.
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Introdução
Relatar um caso de trauma abdominal fechado com lesão vascular de intestino delgado e mesocólon e discutir formas
de diagnóstico precoce.
Material e Método
Relato: Paciente MSM, masculino, 32 anos, vítima de acidente automobilístico carro versus caminhão. Apresentava-se
consciente, instável hemodinamicamente, abdome doloroso a palpação difusamente, com sinal do cinto de segurança
de 3 pontos e em tabua, com pelve estável. Não apresentou melhora clínica significativa após expansão volêmica.
Radiografias série do trauma evidenciaram fratura de bacia, e imagem de contusão pulmonar à direita. Foi indicada
Laparotomia Exploradora e drenagem torácica à direita em selo d´água. No intra operatório foi encontrado grande
quantidade de sangue livre na cavidade além de sangramento ativo das artérias sigmoideas e desinserção do colón
sigmoide, 2 pontos de perfuração em jejuno a 110 e 130 cm do ângulo de Treitz com pequena quantidade de fezes
na cavidade, íleo terminal com lacerações extensas e necrose de alça a aproximadamente 40 cm ângulo de Treitz.
Foram realizadas rafias das perfurações, ressecção do íleo terminal lesado com anastomose íleo jejunal latero-lateral
além de retossigmoidectomia com confecção de colostomia terminal e fístula mucosa. Paciente evoluiu
progressivamente bem, com uso de ceftriaxone e matronidazol, recebendo alta da equipe de cirurgia geral no 14º PO,
aos cuidados da ortopedia para redução das fraturas.
Resultados
O trauma abdominal fechado corresponde a 80% das injúrias abdominais em nível de Pronto-socorro, sendo que
lesões intra-abdominais estão presentes em 13% dos casos. O fígado e o baço são os órgãos mais frequentemente
acometidos. Lesões no pâncreas, intestino, mesentério e estruturas retroperitoniais são menos comuns, mas devem
ser sempre consideradas.
Discussão e Conclusões
Apesar das melhorias na resolução da imagem, a TC de abdome continua a ser um teste insensível para AA.
mesentéricas, intestino e lesões ducto pancreático. A Ultrassonografia é um componente integrante da gestão de
trauma usado principalmente para detectar sangue intraperitoneal livre após trauma contuso. A Laparotomia imediata
após trauma abdominal fechado raramente é baseada unicamente em parâmetros clínicos. Conclusão: No caso em
questão, o paciente apresentava instabilidade hemodinâmica, com abdome em tábua e fratura de bacia, que muitas
vezes pode mascarar a lesão intra-abdominal e levar ao atraso diagnóstico.
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Introdução
Relatar caso de trauma tóraco-abdominal do Pronto Socorro Clóvis Sarinho, Natal/RN e suas repercussões clínicas.
Material e Método
Análise do prontuário, anamnese, exames físico e complementares por um mês.
Resultados
CASO: M.G.L, 53a, mulher, casada. Admitida em 17/06/2014 no PS Clovis Sarinho vítima de colisão carro-carro há 4
horas com dores no tórax e abdome. Ao exame, coluna cervical estável, vias aéreas pérvias, MV presentes, sem RA,
SatO2 93%, RCR em 2T, BNF sem sopro, FC 138bpm, pulsos amplos, P.A. 100X50mmHg. Glasgow 14, pupilas
isocóricas. Contusão tóraco-abdominal. ABD: timpânico, dor à palpação superficial. Solicitado TC de cervical e tórax,
USG de abdome total, RX de pelve AP. À USG revelou grande quantidade de gases intestinais em cavidade abdominal,
mais evidente em andar superior e borramento do contorno subdiafragmático esquerdo. TC de tórax com importante
pneumotórax e hemotórax moderado à esquerda, densificação do parênquima adjacente e discreto hemotórax.
Fratura dos arcos costais anteriores à esquerda (do 1° ao 6°), com diástese e desalinhamento esterno-costal.
Enfisema de partes moles. Indicado laparotomia exploradora onde teve como achados grande lesão em aponeurose
infraumbilical, perda de substâncias, herniação de alças intestinais, transecção de sigmoide, e lesões hepáticas em
segmentos VI anterior e VII posterior. Realizada: sigmoidectomia com colostomia à Hartmmam, hemostasia hepática
e drenagem pleural bilateral. Em seguida, foi indicado toracoplastia e drenagem à esquerda com incisão em livro
aberto, posterior fixação de clavícula esquerda e de 1ª e 5ª costelas esquerda. A paciente foi admitida na UTI sob
ventilação mecânica. Evoluiu bem sem intercorrências recebendo alta hospitalar em 14/07/14.
DISCUSSÃO: A paciente do caso foi vítima de uma colisão carro-carro, com traumas importantes em tórax e abdome
o que contribui para as estatísticas. Hipoxemia, hipovolemia, insuficiência cardíaca e instabilidade hemodinâmica são
comumente vistas nessas situações, e MGL com pneumotórax à esquerda, hemotórax moderado, condensação do
parênquima pulmonar por provável contusão do órgão somado à instabilidade decorrente do trauma abdominal
fechado foram críticos para definir uma intervenção cirúrgica de imediato.
Discussão e Conclusões
Acidentes de trânsito decorrem de natureza diversa envolvendo campos físico, psicológico, dentre outros. Causa alto
número de óbitos, incapacidade permanente e temporária, além do dispêndio de recursos financeiros.
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Introdução
Relatar caso em que a angiografia foi utilizada como principal método no tratamento conservador do trauma esplênico
grau IV.
Material e Método
Estudo de um caso em que paciente sexo masculino, 20 anos, vítima de colisão moto x automóvel, sem TCE. Retirado
do local, consciente, levado ao centro de referência mais próximo com prancha rígida e colar cervical, atendido
conforme ATLS. Ao exame primário não se evidenciaram alterações. Ao exame secundário havia lesão abrasiva em
transição tóraco-abdominal esquerda, ferimentos corto-contuso em coxa esquerda, região tibial esquerda e direita
com exposição óssea.
Foi solicitado US FAST, que evidenciou pequena quantidade de líquido livre em espaço espleno-renal. Paciente
manteve-se estável, realizou tomografia de abdome, verificada lesão esplênica grau IV. Permaneceu em observação
em UTI, sendo evidenciada queda da série vermelha, acompanhada de hipotensão e taquicardia, com necessidade de
transfusão de duas unidades de hemo-concentrado de hemácias. Voltou a apresentar queda de série vermelha,
havendo necessidade de nova transfusão de dois hemo-concentrados de hemácias, totalizando quatro em três dias,
foi optado pela equipe por realização de arteriografia.
Resultados
Arteriografia de tronco celíaco evidenciou: Artéria aorta pérvia, sem estenoses; tronco celíaco patente; artéria gástrica
esquerda pérvia, sem sangramento; artéria esplênica pérvia, apresentando fístula arteriovenosa com veia esplênica
em polo inferior do baco. Foi realizada embolização da fístula. Após o procedimento, paciente apresentou estabilidade
dos índices hematimétricos, mantido em UTI por mais um dia e no dia seguinte teve alta para a enfermaria, onde
permaneceu por mais 3 dias, mantendo-se estável hemodinamicamente sem queda de série vermelha, sem alterações
clínicas, teve alta hospitalar. Paciente retornou em ambulatório após uma semana, sem queixas, recebendo alta
definitiva.
Discussão e Conclusões
O tratamento não-operatório do trauma esplênico encontra-se em ascensão perante o tratamento cirúrgico devido a
disponibilidade de novas técnicas menos invasivas como a arteriografia. É de grande importância lembrar que este
tratamento deve ser feito apenas na vigência de estabilidade hemodinâmica, sendo que nos casos de instabilidade
consequente de hipovolemia por sangramento de lesão esplênica, considera-se falha no tratamento conservador
devendo então ser indicada a esplenectomia.
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Título: Variação da taxa de constrição produzida pela ligadura parcial da veia porta na hipertensão portal préhepática induzida em ratos
Forma de Apresentação: FÓRUM DE PESQUISA
Área: EXPERIMENTAL/ TRAUMA
Instituição: Universidade Nove Julho - Sao Paulo - Brasil
Autores
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Introdução
Avaliar se diferentes taxas de constrição produzidas pela ligadura parcial da veia porta interferem nos Resultados de
modelo experimental de hipertensão portal pré-hepática induzida pela redução do calibre da veia porta do rato.
Material e Método
Foram utilizados quinze ratos da linhagem Wistar, divididos em três grupos de cinco ratos cada. Todos os animais
foram operados; os primeiros cinco foram utilizados como controle (grupo 1), e reoperados após quinze dias (shamoperated), assim como cinco animais onde foi induzida a hipertensão portal (grupo 2). Os cinco últimos animais,
também com hipertensão portal, foram reoperados após 30 dias (grupo 3). A hipertensão portal do tipo pré-hepática
foi induzida através da ligadura parcial da veia porta no hilo hepático, sendo o calibre das veias reduzido para 0,9 mm
em todos os animais, independente do diâmetro inicial medido. O cálculo da taxa de constrição da veia foi realizado
através de fórmula matemática específica e os Resultados foram submetidos à análise estatística pelo teste t de
Student.
Resultados
O diâmetro médio inicial da veia porta dos animais onde foi induzida a hipertensão portal foi de 2,06 mm (1,6 mm a
2,5 mm), com taxa de constrição média da veia de 55,88% (43,75% a 64%). Embora o diâmetro inicial da veia porta
nos animais do grupo 2 tenha sido em média de 2,06 mm (taxa de constrição de 55,25%) e de 2,08 mm (taxa de
constrição de 56,51%) no grupo 3, em todos os ratos se conseguiu induzir hipertensão portal. Não foram encontradas
diferenças macroscópicas significativas entre os animais que foram reoperados após 15 dias (grupo 2) e os
reoperados após 30 dias (grupo 3), sendo considerado o prazo menor (quinze dias), suficiente para avaliação das
repercussões da ligadura parcial da veia porta. Quando foram comparados o diâmetro inicial da veia e a taxa de
constrição realizadas no grupo 2 com as do grupo 3, estes números não apresentaram significância estatística
(p>0,05)
Discussão e Conclusões
A hipertensão portal pré-hepática no rato pode ser induzida pela redução de calibre da veia porta para 0,9 mm de
diâmetro, independente do diâmetro inicial da veia e da taxa de constrição a que este vaso foi submetido
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Título: Hérnia inguinal traumática associada à deslocamento testicular bilateral
Forma de Apresentação: POSTER
Área: EXPERIMENTAL/ TRAUMA
Instituição: Universidade Federal de São Paulo - Sao Paulo - Brasil
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Introdução
Relatar o caso de um paciente de 48 anos, masculino, admitido no Pronto-Socorro vítima de colisão de sua
motocicleta com a traseira de um caminhão. O exame físico mostrava via aérea pérvia, assimetria torácica à inspeção
e murmúrio vesicular reduzido à direita. Foi realizada drenagem de tórax à direita. Estava hemodinamicamente
estável, com Glasgow 13. Havia abaulamento inguinal bilateral e bolsa testicular aparentemente vazia. O toque retal
não apresentava anormalidades. Foi realizada passagem de sonda vesical de demora com saída de urina clara. Nos
exames laboratoriais não haviam alterações significativas. Na tomografia computadorizada foram evidenciadas
fraturas de mandíbula, arcos costais e púbis, sinais de contusão pulmonar, hemopneumotórax bilateral e hérnia
inguinal bilateral.
Material e Método
As informações foram obtidas por meio de revisão do prontuário, entrevista com o paciente, registro fotográfico dos
métodos diagnósticos aos quais o paciente foi submetido e revisão da literatura.
Resultados
Foi realizada laparotomia exploradora que identificou hematoma pélvico e destruição da parede posterior do canal
inguinal bilateralmente com migração intra-abdominal dos funículos espermáticos e testículos. Foi realizada a
reconstrução do canal inguinal pela técnica de Lichtenstein e os testículos foram reposicionados na bolsa escrotal. O
paciente apresentou boa evolução, encontra-se no quarto mês de pós-operatório e realiza acompanhamento
ambulatorial, sem sequelas evidentes.
Discussão e Conclusões
O deslocamento traumático dos testículos constitui-se em um evento raro, mas de incidência crescente nas últimas
décadas, relacionado principalmente à traumas de desaceleração envolvendo motociclistas. O diagnóstico pode ser
feito através do exame físico, os achados podem ser bolsa escrotal vazia e palpação de testículos em localização
atípica. Contudo, a grande sensibilidade escrotal, o edema, a presença de hematoma e a obesidade podem dificultar o
diagnóstico. Durante o atendimento inicial do politraumatizado essa condição pode ser negligenciada e identificada
tardiamente, podendo levar à perda da função espermatogênica e à necessidade de orquiectomia. A análise minuciosa
das imagens de Tomografia Computadorizada ou Ultrassonografia pode confirmar o deslocamento testicular e avaliar
a integridade da parede abdominal. Recomenda-se que quando o mecanismo de trauma for relevante, essa situação
seja suspeitada, possibilitando a abordagem oportuna e evitando complicações.
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ID: 2014
Título: ABDOME AGUDO OBSTRUTIVO SECUNDÁRIO A ÍLEO BILIAR - RELATO DE CASO
Forma de Apresentação: POSTER
Área: FÍGADO, VIAS BILIARES E PÂNCREAS
Instituição: FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ - Sao Paulo - Brasil
Autores
MARCELA BORASCHI MARÇAL; LUCIANA MARIA PIRES DOS SANTOS; ALEXANDRE VENÂNCIO DE SOUSA
Introdução
Este trabalho tem por objetivo relatar um caso não muito comum de abdome agudo obstrutivo causado pela migração
de um cálculo biliar. Devemos sempre lembrar desta possibilidade em abdome agudo obstrutivo em pacientes que são
portadores de Colecistopatia calculosa.
Material e Método
Relato de caso raro pautado em revisão bibliográfica do tema a partir de pesquisa nas bases de dados Scielo e
PubMed.
Resultados
O artigo apresenta o caso de uma paciente de 74 anos, com Íleo biliar, que foi cirurgicamente tratada com a
realização de uma laparotomia exploradora, na qual foi realizada retirada de cálculo em jejuno (enterotomia). Não
foram realizados os procedimentos de colecistectomia e correção de fístula colecistoduodenal em um primeiro
momento.
Discussão e Conclusões
O Íleo biliar é uma complicação rara da colecistite, que pode cursar com um quadro de obstrução intestinal mecânica
que, se não tratada a tempo, pode cursar com altos índices de morbidade e mortalidade. Assim, essa condição deve
ser lembrada especialmente em caso de pacientes idosos e do sexo feminino, com quadro de obstrução intestinal. A
conduta deve adaptar-se às circunstâncias de cada caso.
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Título: ABSCESSO HEPATICO COMO COMPLICAÇÃO DE COLECISTITE AGUDA PERFURADA INTRAHEPATICA
Forma de Apresentação: POSTER
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Introdução
RELATAR UM CASO DE COLECISTITE AGUDA CALCULOSA QUE APRESENTOU COMO COMPLICAÇÃO UM ABSCESSO
HEPATICO
Material e Método
REVISÃO DE PRONTUARIO
Resultados
A PERFURAÇÃO DA VESICULA BILIAR É UMA COMPLICAÇÃO INCOMUM NA HISTORIA NATURAL DA COLELITIASE
DURANTE A COLECISTITE AGUDA (0,8-3,2%). AS PERFURAÇÕES DA VESICULA BILIAR FORAM CLASSIFICADAS
SEGUNDO AS PROPOSTAS DE NIEMEIER EM 1934. A VESICULA PODE PERFURAR PARA A CAVIDADE LIVRE OU PARA
ALGUM ORGÃO PROXIMO CAUSANDO VARIAS APRESENTAÇÕES CLINICAS. A PERFURAÇÃO INTRAHEPATICAÉ UMA
CONDIÇÃO EXTREMAMENTE RARA, NORMALMENTE COM RELATOS NA LITERATURA MUNDIAL. ABSCESSO HEPATICO
CAUSADO POR PERFURAÇÃO DA VESICULA BILIAR PODE SER UMA COMPLICAÇÃO POTENCIALMENTE FATAL (5,6%
DE MORTALIDADE). O TRATAMENTO DE ESCOLHA É A ABORDAGEM CIRURGICA COM DRENAGEM DO ABSCESSO E
COLECISTECTOMIA. RELATO DE CASO J.L.F., 64 ANOS,MASCULINO,BRANCO ,APOSENTADO, NATURAL DE CORONEL
FABRICIANO- MG . O PACIENTE FOI ADMITIDO NO SETOR DE URGENCIA COM QUADRO DE DOR ABDOMINAL
INTENSA DE INICIO HÁ QUATRO DIAS,ASSOCIADO A DISTENSÃO ABDOMINAL,VOMITOS VARIOS EPISODIOS,FEBRE
E PROSTRAÇÃO. AO EXAME FISICO PACIENTE DESIDRATADO,TAQUIPNEICO,TAQUICARDICO, O ABDOME
APRESENTAVA-SE DISTENDIDO,DOLOROSO EM HIPOCONDRIO DIREITO,COM PLASTRÃO E IRRITAÇÃO
PERITONEAL. REALIZOU EXAMES LABORATORIAIS COM LEUCOCITOSE 18.000/mm³, NÃO APRESENTANDO OUTRAS
ANORMALIDADES NOS EXAMES LABORATORIAIS , USG COM SINAIS DE COLECISTITE AGUDA LITIASICA, REALIZOU
TC DE ABDOME COM IDENTIFICAÇÃO DE COLECISTITE AGUDA COMPLICADA COM ABSCESSO HEPATICO.
ENCAMINHADO PARA LAPAROTOMIA DE URGENCIA QUE REVELOU COLECISTITE AGUDA LITIASICA BLOQUEADA
COM GRANDE OMENTO, REALIZADO COLECISTECTOMIA , DRENAGEM DO ABSCESSO HEPATICO E DRENGEM DA
CAVIDADE ABDOMINAL . O EXAME ANATOMOPATOLOGICO FOI NEGATIVO PARA MALIGIDADE CONFIRMANDO SE
TRATAR DE COLECISTITE AGUDA O PACIENTE EVOLUI DE FORMA SATISFATORIA SEM OUTRAS OMPLICAÇÕES CM
ALTA NO 10º DIA DE POS-OPERATORIO.
Discussão e Conclusões
A PERFURAÇÃO DA VESICULA BILIAR INTRAHEPATICA COM FORMAÇÃO DE ABSCESSO DEVE SER CONSIDERADA
COMO ENTIDADE CLINICA RARA.MESMO COM OS MODERNOS METODOS DIAGNOSTICOS O DIAGNOSTICO
DIFERENCIAL COM NEOPLASIAS É DIFICIL. O TRATAMENTO CIRURGICO É O DE ESCOLHA E DE PREFERENCIA POR
LAPAROTOMIA.
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Introdução
Relatar a abordagem cirúrgica de paciente masculino de 65 anos, com histórico de 11 laparotomias prévias e presença
de volumosa hérnia incisional, que apresentou achado incidental de nódulo hepático sugestivo de carcinoma
hepatocelular de 2 cm no segmento 8.
Material e Método
Após discussão em reunião multidisciplinar foi indicada a ressecção hepática. O paciente foi posicionado em
semidecúbito lateral esquerdo com os membros inferiores afastados. O pneumoperitônio foi realizado através da
técnica aberta próximo ao rebordo costal direito. Outros 3 portais foram posicionados: 5mm na linha média no
epigástrio, 12mm na linha axilar média no 11º espaço intercostal e 10mm na linha axilar anterior no 9º intercostal. Os
portais transtorácicos penetraram através do diafragma até a cavidade peritoneal. A ressecção em cunha do nódulo
supradescrito foi realizada através da transecção do parênquima hepático com pinça bipolar de alta potência. O
espécime foi extraído em uma bolsa plástica. O diafragma foi fechado e não foram deixados drenos na cavidade
torácica ou abdominal.
Resultados
O tempo operatório foi de 75 minutos e a perda sanguínea estimada, de 20 ml. O paciente apresentou evolução pósoperatória sem intercorrências e recebeu alta hospitalar no 2º dia após o procedimento. O relatório da patologia
confirmou carcinoma hepatocelular moderadamente diferenciado, com margens livres. Tomografias de controle 4 e 8
meses após a cirurgia não evidenciaram sinais de recidiva.
Discussão e Conclusões
A abordagem minimamente invasiva de lesões hepáticas de difícil acesso requer técnicas avançadas de
videolaparoscopia. O acesso transtorácico permite o tratamento de lesões nos segmentos póstero-superiores com
resultado cirúrgico e oncológico adequado.
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Introdução
Relatar um caso de Adenomatose benigna de Ampola de Vater com boa evolução.
Material e Método
V.A.M., masculino, 73 anos, brasileiro, deu entrada no pronto socorro com quadro de icterícia 3+/4, negava dor,
náuseas, vômitos ou quaisquer outros sintomas gastrintestinais. Realizado USG de abdome que evidenciou
Colecistopatia Crônica Calculosa, sem sinais de dilatação ou obstrução do colédoco. Exames Laboratoriais: BT:
18,6mg/dl às custas de BD: 12,4mg/dl. Foi então, realizada CPRE, evidenciando lesão polipoide (figuras 1,2) em
papila duodenal (Ampola de Vater) de aproximadamente 0,5cm. Foi realizada polipectomia e o material (10
fragmentos) foi enviado para anatomia patológica, tendo como diagnóstico: Adenoma Hiperplásico Benigno. No
retorno, solicitado nova bilirrubina total sérica com valor 2,4mg/dl, orientado a manter observação e
acompanhamento ambulatorial.
Resultados
A CPRE é o método preferido para diagnóstico, pois possibilita a realização de biópsias e tratamento endoscópico com
ampulectomia para tumores menores que 2 cm. Não há guidelines definitivos sobre o tratamento desses adenomas e
sobre a necessidade ou não de exérese (cirúrgica / endoscópica) ou o simples acompanhamento (duodenoscopia a
cada 6 – 12 meses com biópsia).
Discussão e Conclusões
Há três opções de tratamento: pancreatoduodenotomia (Whipple), ampulectomia cirúrgica (lesões grandes, com
presença de carcinoma ou acometimento linfonodal) ou endoscópica (lesões pequenas, sem carcinoma, risco cirúrgico
alto – 2,3cm). A CPRE é o melhor exame para diagnóstico de patologias da ampola de Vater, podendo também
realizar o tratamento com a polipectomia e ampolectomia via endoscópica para tumores menores que 2 cm, sendo
que tumores maiores que 2 cm necessitam de exéreses amplas até pancreatoduodenectomia.
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Introdução
Orientar quanto à possibilidade de agenesia de vesícula biliar em pacientes com quadros dispépticos.
Material e Método
JJS, 34 anos, masculino, branco, história de dor abdominal em cólica em hipocôndrio direito há 1 ano sempre após
alimentação gordurosa. US abdome de maio 2013 com imagem sugestiva de colelitíase, programado abordagem
cirúrgica para Agosto de 2013.
Resultados
Paciente submetido a procedimento cirúrgico com ausência de vesícula biliar e ducto cístico; realizado
colangioressonância em Setembro de 2013 que confirmou ausência de ducto cístico e vesícula biliar.
Discussão e Conclusões
As anomalias da vesícula biliar não são infrequentes. No entanto, a agenesia da vesícula biliar e ducto cístico é uma
malformação rara, com incidência de 0,01-0,04% das intervenções cirúrgicas das vias biliares. Sua baixa frequência,
sua possível apresentação clínica com dor abdominal e dispepsia, e a confusão ecográfica com litíase biliar faz com
que quase sempre se chegue ao diagnóstico durante uma exploração cirúrgica. Bennion e col classificaram esses
pacientes em três grupos: os assintomáticos (35%), sintomáticos (23-50%) e os que possuem outras má formações
(15-65%), assim, o diagnóstico pré-operatório de agenesia de vesícula biliar exige um exame ecográfico minucioso
que possibilite averiguar a sua ausência e que sugira um estudo de maior complexidade para confirmar a
malformação, poupando o paciente de uma cirurgia desnecessária e perigosa.
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Introdução
Este relato apresenta um caso de Linfoma Não Hodgkin (LNH) intra-abdominal restrito, de localização retroperitoneal,
encontrado em uma paciente sem qualquer manifestação clínica de linfoma durante um ato operatório de
colecistectomia, não relacionado à doença em questão.
Material e Método
Paciente de 73 anos, branca, natural do Rio de Janeiro – RJ, atendida no ambulatório de Cirurgia Geral do Hospital
Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG), por apresentar dor em hipocôndrio direito após as refeições, com duração de
aproximadamente uma hora, há um ano. Já portava ultrassom de fígado e vias biliares que demonstrou múltiplos
cálculos de vesícula biliar sem dilatação da via biliar principal. Nos antecedentes, apresentava hipertensão arterial
sistêmica, hipotireoidismo secundário a tireoidectomia total por doença benigna, sem história familiar de neoplasias.
Negou uso de drogas, etilismo e tabagismo.A paciente foi encaminhada ao centro cirúrgico do HUGG no dia
20/05/2011 para realização da colecistectomia sob anestesia geral. Durante o inventário da cavidade palpou-se uma
massa retro-gástrica de consistência fibro-elástica aderida à segunda porção do duodeno. Foi então realizada punção
aspirativa com agulha fina (PAAF) da massa para análise citológica, não sendo a vesícula retirada nesse tempo
operatório.
Resultados
Após este primeiro procedimento, a paciente foi submetida a tomografia computadorizada de abdôme, que evidenciou
lesão expansiva, homogênea, arredondada, de contorno lobulado medindo 47x40x43mm, na segunda porção do
duodeno, rechaçando a cabeça do pâncreas e em íntimo contato com a veia porta. CEA e CA 19.9 normais. A citologia
demonstrou esfregaços dessecados e hipercelulares às custas de numerosas células de tamanho intermediário a
grande, escasso citoplasma, núcleo irregular, por vezes lobulado com cromatina grosseira e nucléolo evidente. De
permeio há leucócitos, hemácias e fibrina, positivo para malignidade, sugerindo lesão linfoproliferativa. Foi submetida
à nova abordagem cirúrgica, ocasião em que foram realizadas exérese da massa retroduodenal e retrocoledociana,
bem como a colecistectomia.
Discussão e Conclusões
o Anatomo-Patológico concluiu que a massa se tratava de um Linfoma não-Hodgkin de células B difuso, de grandes
células, de alto grau. Com o diagnóstico, a paciente foi encaminhada ao serviço de Oncologia e submetida a
quimioterapia com Rituximabe associado à Ciclofosfamida,Vincristina e Predinisona (R-CHOP).
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Introdução
Avaliar a associação de doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) com neoplasias malignas primárias e
secundárias do fígado (NMPSF), comparando as prevalências desta associação nos diferentes tipos histológicos de
tumores.
Material e Método
Estudo retrospectivo de 120 casos de NMPSF avaliados histologicamente na Instituição, de 2007 a 2011. As amostras
foram avaliadas quanto à presença de fatores de risco para DHGNA, e quanto à presença de esteatose hepática (EH),
esteatohepatite não alcoólica (EHNA) e fibrose hepática (FH), tendo sido quantificada a associação entre eles. Os
pacientes foram divididos em grupos de cada neoplasia e respectivos grupos-controles, contendo as demais
neoplasias.
Resultados
No grupo total não houve diferença de associação de EH em relação à população geral (34,2% e 30%
respectivamente; Intervalo de confiança- IC95% 25,8-43,4). Avaliando por neoplasia, a EH foi mais prevalente no
grupo-metástase colorretal(MCR) (Odds Ratio-OR= 3,99; IC95% 1,78- 8,94; p<0,001) mas não no grupo-carcinoma
hepatocelular(CHC) (OR=0,60; IC 95% 0,18-2,01; p=0,406) ou no grupo-colangiocarcinoma intra-hepático (CCIH)
(OR= 0,70; IC95% 0,18 - 2,8; p=0,613). Já a FH foi mais frequente no grupo-CHC (OR= 3,50; IC95% 1,06-11,57;
p=0,032) do que no MCR ou no CCIH (OR= 0,47; IC95% 0,21-1,02; p=0,053 e OR= 1,85; IC95% 0,51- 6,68;
p=0,343). Não houve casos de EHNA em nenhum dos três tipos de tumores, mas sim nos seus controles (p=0,552;
1,000 e 1,000, respectivamente). Quanto à relação da presença de EH, FH e EHNA com os fatores de risco, não foi
observada associação em nenhuma neoplasia estudada.
Discussão e Conclusões
Houve associação estatística de DHGNA com MCR no grupo estudado, mas não com CHC ou colangioCA.
Palavras chaves
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Introdução
O objetivo do estudo é avaliar o perfil da coagulação sanguínea em pacientes com pancreatite aguda.
Material e Método
Foram submetidos ao estudo pacientes consecutivos do Pronto Socorro Central (PSCT) da Santa Casa de São Paulo
com diagnóstico de pancreatite aguda. Os critérios de inclusão foram pacientes que tiverem o diagnóstico de
pancreatite aguda confirmado. Os doentes foram indagados sobre a presença de doenças tromboembólicas prévias. A
avaliação da coagulação nesses pacientes foi feita considerando: avaliação laboratorial através da dosagem de
plaquetas, fibrinogênio, TP, TPPA, TP50, TPPA50, TT, dímero-D, fator V e fator VIII. Estas avaliações foram feitas no
momento em que o diagnóstico de pancreatite aguda foi confirmado e 48 horas após deste diagnóstico. Os dados
foram avaliados e comparados com a gravidade da pancreatite aguda seguindo a Classificação de Atlanta, além dos
determinantes de gravidade, classificando-a em leve e não-leve. A categoria não-leve engloba os doentes classificados
em moderada, grave e crítica. As diferenças entre os grupos foram avaliadas através do teste t Student e do Chiquadrado, considerando p<0,05 como significativo.
Resultados
Foram avaliados 57 pacientes e, para melhor avaliar o perfil da coagulação nesses pacientes, optamos por dividi-los
em duas categorias quanto à gravidade: pancreatite leve e não-leve. Houve diferença significativa entre os grupos
pancreatite leve e não leve quando o dímero D apresentava valores acima de 1000.
Discussão e Conclusões
Observou-se que tanto para a pancreatite leve quanto para a não-leve a maioria era de etiologia biliar seguida de
alcoólica, sendo que na não-leve, a média de idade foi maior, o que permite concluir que há uma relação entre idade
avançada e formas mais graves da doença. Foi possível observar que para a dosagem de Dímero-D houve uma
diferença entre os valores para a pancreatite leve e não-leve, tendo em vista que para a não-leve, todos os valores
estavam fora da normalidade. Observou-se ainda diferença nas dosagens de TT, TTPA e fator VII entre os grupos.
Com relação à dosagem de plaquetas, fibrinogênio, TP, TP50, TTPA50 e Fator V, não houve diferença entre os dois
grupos.
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Introdução
Avaliar prospectivamente os doentes com pancreatite aguda atendidos em um hospital universitário
Material e Método
Trata-se de uma coleta prospectiva de doentes com pancreatite aguda em um único centro. Foram incluídos todos os
doentes admitidos no Pronto Socorro entre julho de 2012 e julho de 2014. Aqueles transferidos de outros hospitais
foram excluídos. Todos os doentes com pancreatite aguda eram avaliados e tratados conforme um protocolo
previamente definido, que consistia na avaliação da etiologia e da gravidade conforme a classificação de
determinantes de prognóstico em leve, moderada, grave ou crítica. Os doentes ficavam em jejum por um período de
até 48 horas, recebendo preferencialmente nutrição enteral. Os doentes com necrose pancreática acima de 30%
recebiam antibióticos com o intuito de reduzir as complicações infecciosas pancreáticas.
Resultados
Foram avaliados 132 doentes, sendo 83 (62,9%) do sexo feminino com média etária de 44,9 anos (+ 16,5). Com
relação à etiologia, 80 doentes (60,6%) tinham causa biliar, 25 doentes tinham etiologia alcoólica (18,9%), quatro
tinham a CPRE como causa (3%), em 11 doentes (8,3%) a causa não foi definida durante a internação e 12 (9,1%)
apresentavam outras causas. Suas classificações foram de 68 (51,5,%) doentes com a forma leve, 38 (28,8%) com a
forma moderada, 19 (14,4%) graves e 3 (2,3%) críticos. A porcentagem dos pacientes que apresentou SIRS na
entrada foi de 23,5% , o APACHE II da admissão foi de 6,2 (+3,9), o escore de SOFA de 1,9 (+2,0) e o escore de
Marshall de 0,6 (+1,5). O número de doentes submetidos à tomografia foi de 59 (44,7%), destes 11(18,6%) eram
leves, 31(52,5%) eram moderados, 13(22%) graves e 1(1,7%)críticos. A necrose estava presente em 19 doentes
(14,4%). Dois doentes (1,5%) foram operados devido a complicações da pancreatite e ambos morreram. A
mortalidade total foi de 5 doentes (3,8%), sendo 3 graves e dois críticos (22,8% entre graves e críticos) sendo que
dois apresentavam etiologia alcoólica.
Discussão e Conclusões
Os Resultados obtidos permitem concluir que a pancreatite aguda biliar foi a etiologia mais frequente; os casos de PA
grave ou crítica estiveram semelhantes ao dados de literatura, porém com menor mortalidade; a tomografia
computadorizada foi usada em menos da metade dos doentes; poucos doentes precisaram ser operados; e a
mortalidade esteve relacionada com a necessidade de cirurgia.
Palavras chaves
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Introdução
Relatar abordagem cirúrgica em paciente feminina, portadora de cirrose hepática secundária a hepatite por vírus C,
com função hepática preservada, que teve como primeira manifestação da doença hepática episódio de dor abdominal
aguda decorrente de rotura de hepatocarcinoma (CHC).
Material e Método
A paciente apresentou boa evolução após o quadro agudo com o tratamento conservador, sendo encaminhada ao
nosso serviço para confirmação da suspeita diagnóstica de CHC roto e definição terapêutica. Após discussão em
reunião multidisciplinar foi indicado ressecção hepática. O procedimento realizado consistiu em uma
bissegmentectomia 2-3 videolaparoscópica. A paciente foi posicionada em decúbito dorsal com os membros inferiores
afastados. Foram utilizados 4 portais nas seguintes localizações: umbigo, hipocôndrio direito, hipocôndrio esquerdo e
epigástrio. A transecção do parênquima foi realizada com CUSA e bisturi bipolar de alta potencia. Os pedículos portais
e a veia hepática esquerda foram seccionados com grampeador laparoscópico. O espécime foi extraído em uma bolsa
plástica através de uma incisão auxiliar de Pfannenstiel.
Resultados
O tempo operatório foi de 300 minutos. Não houve necessidade de transfusão de hemoderivados. A paciente
apresentou boa evolução pós-operatória e recebeu alta hospitalar no 4o dia após a cirurgia.
Discussão e Conclusões
O manejo do CHC é essencialmente multidisciplinar. As ressecções hepaticas estão indicadas em pacientes com
função hepatica preservada, preferencialmente sem hipertensão portal. A via videolaparoscópica nesse contexto é
factível e segura em casos selecionados.
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Introdução
Relatar caso incomum de neoplasia de vesícula, o Carcinoma espinocelular, tratado na ISCMSP.
Material e Método
Foram usados dados da história da doença do paciente e aspecto gerais da anamnese dirigida para a neoplasia
tratada, com investigação imaginológica até diagnóstico anatomopatológico.
Resultados
Mulher de 72 anos referia dor abdominal há dois anos, tipo cólica no hipocôndrio direito (HCD) não associada à
alimentação. Relata piora do quadro há seis meses quando identificou aumento do volume abdominal e perda
ponderal de 8 kg nos últimos três meses. Paciente veio para São Paulo para iniciar a investigação. Nega icterícia,
colúria ou acolia fecal. Hipertensa e Diabética. Ao exame físico etava emagrecida, corada e hidratada. Abdome plano,
flácido com tumoração visível em HCD até flanco direito, endurecida, indolor e pouco móvel. Realizada tomografia que
evidenciou formação sólida de 10 x 8 cm com aspecto neoplásico envolvendo a região fúndica da vesícula biliar, com
calcificações focais de permeio e área central necrótica, associado a densificação da gordura e neovascularização
locorregional, com compressão extrínseca sobre o ângulo hepático do cólon. Paciente foi então submetida a
colecistectomia convencional, sem intercorrências, com envio da peça ressecada para análise patológica.
Anatomia Patológica: Carcinoma Adenoescamoso de provável origem no trato biliar com margens livres de neoplasia.
Ausência de metástase linfonodal (0/12). CEA: 1,9 (24,9 pré- operatório).
Discussão e Conclusões
O Câncer de células escamosas da vesícula, apesar de significar um numero diminuto em meio a considerável
prevalência do adenocarcinoma, deve sempre ser lembrado na suspeita de neoplasia de via biliar extra-hepática. Sua
diferenciação clinica e evolutiva muitas vezes não se desliga do que se espera encontrar no adenocarcinoma, e
portanto clínicos e patologistas devem ficar atentos em sua vaga apresentação clínica.
Palavras chaves
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Introdução
Relatar uma complicação rara após colecistectomia com coledocolitotomia videolaparoscópica.
Material e Método
Revisão de prontuário médico de doente internado no serviço, especificando: história clínica, exame físico, exames
subsidiários pertinentes e terapêutica realizada.
Resultados
Sucesso terapêutico da complicação ocorrida, pela realização da colangiopancreatografia endoscópica retrógrada.
Discussão e Conclusões
Relato de uma complicação rara em pós-operatório de operação frequente, cujo tratamento efetivo foi executado por
procedimento endoscópico.
Palavras chaves
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Introdução
A colecistectomia é a cirurgia abdominal mais realizada. Segundo IBGE a expectativa
de vida brasileira atual é de 75 anos. Pacientes acima de 80 anos poderiam ser chamados de
super idosos, pois ultrapassaram a expectativa de vida.
Caracterizar e comparar os Resultados de colecistectomias em pacientes com mais de 80
anos em relação aos mais jovens.
Material e Método
De 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2010 foram realizadas 225 colecistectomias
consecutivas, excluímos 5 doentes devido a cirurgias múltiplas. Analisamos retrospectivamente
220 (70% sexo feminino, média de idade 59,2 anos, dividindo em 3 grupos (menores de 60
anos, 60-79 anos e acima de 80 anos)
Resultados
A media de idade foi de 41, 69 e 84 anos, respectivamente. As comorbidades estavam
presentes em 47, 78 e 94%, respectivamente. O tempo de internação médio foi de 1, 3 e 5 dias,
respectivamente. A mortalidade foi de 0, 2 e 9%, respectivamente.
Houve diferença estatística na taxa de comorbidades e mortalidade (p<0,01) entre os
grupos, entretanto comparando apenas os grupos de idosos, não existe diferença estatística.
Discussão e Conclusões
Não existe diferença de Resultados de mortalidade nos pacientes idosos (ate 79 anos) e
super idosos (>80 anos) na colecistectomia.
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Introdução
Analisar as características e Resultados de colecistectomias videolaparoscópicas eletivas em pacientes com 80 anos de
idade ou mais conforme diferentes condições clínicas.
Material e Método
Estudo retrospectivo dos prontuários de 85 pacientes com 80 anos ou mais submetidos a colecistectomia
videolaparoscópica eletiva em um hospital escola da cidade de São Paulo no período entre janeiro de 2007 e agosto
de 2014. As indicações cirúrgicas foram estratificadas em Ambulatoriais, de indivíduos internados somente para o
procedimento, e Internados, que foram internados pelo Pronto Socorro da instituição para tratamento de
complicações decorrentes de cálculo biliar, como coledocolitíase, pancreatite biliar e cólica recorrente. As variáveis
analisadas foram idade, sexo, ASA (Associação Americana de Anestesiologia), tempo cirúrgico e de internação pósoperatória, complicações e mortalidade.
Resultados
A média de idade dos pacientes foi de 83,31 (80-94 anos), dentre os quais 48 (56,5%) eram mulheres. As principais
comorbidades foram hipertensão em 61(71,8%), cardiopatia em 36 (42,4%), diabetes em 20 (23,5%). Vinte e sete
(31,8%) eram ASA III ou IV. Vinte e nove (34,1%) indivíduos no grupo Ambulatoriais, e, dentre os Internados, 24
(28,2%) foram operados após resolução de quadro de coledocolitíase, 24 (28,2%) após resolução de pancreatite
aguda biliar e 8 (9,4%) por cólica recorrente. O tempo cirúrgico médio dentre todos foi de 116,86 minutos. O tempo
médio de internação hospitalar foi de 2,54 dias. Dos 12 (14,1%) que tiveram complicações, 8 pertenciam ao grupo
Internados. Nove (10,6%) tiveram complicações cirúrgicas Clavien-Dindo I ou II e 2 (2,35%) tiveram IIIa. Ocorreu
um óbito (1,2%), em doente com aderências firmes e abscesso pericolecístico à laparoscopia, e se fez necessária
conversão para laparotomia. Necessitaram de recuperação operatória em UTI 30 (35,3%), com permanência média
de 1,34 dias nesse setor. Esse grupo foi constituído por pacientes com quadro clínico mais severo desde o início da
internação, comorbidades mais severas e teve maior percentual de complicações.
Discussão e Conclusões
Concluímos que a Colecistectomia videolaparoscopica eletiva é procedimento com morbimortalidade aceitáveis e,
frente a tais Resultados, recomendamos que a abordagem cirúrgica em caso de colelitíase sintomática, seja feita
precocemente e, aquela complicada, com pancreatite biliar, coledocolitíase ou cólica recorrente, seja realizada de
forma semi-eletiva, na mesma internação, assim que o quadro clínico estiver controlado.
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Introdução
Descrita pela primeira vez em 1886 por Hochstetter, a vesícula biliar do lado esquerdo continua a ser uma entidade
rara.1 Em um estudo multicêntrico pacientes submetidos a colecistectomias videolaparoscópicas sua prevalência foi de
0,3%.2
A sinistroposiçao da vesícula biliar e definida quando esta é encontrada a esquerda do ligamento falciforme, nos
segmento III ou IV (lobo esquerdo). O conhecimento da anatomia ductal em vesículas em sinistroposição é de
extrema importância, pois é classicamente descrito sua implantação no ducto hepático no lado direito em forma
semicircular da direita para a esquerda.3,4
Relatamos um caso raro extremamente raro de uma paciente com sinistroposição da vesícula biliar descoberto no
intraoperatório durante colecistectomia videolaparoscópica.
Métodos
Paciente é uma mulher de 34 anos, sem comorbidades conhecidas. Foi admitida no hospital eletivamente para
colecistectomia videolaparoscópica por colelitiase crônica manifestada por cólica biliar.
Testes de função hepática e enzimas canaliculares eram normais assim como os demais exames pré-operatórios. A
ultrassonografia de abdome mostrava vesícula biliar com múltiplos cálculos no seu interior, o maior com 1,2 cm de
diâmetro sem sinais de colecistite ou malignidade, não evidenciando a sinistroposiçao da vesícula biliar.
Resultados
A vesícula biliar do lado esquerdo (sinistroposição) ocorre como um componente de situs inversus porem sua
identificação isoladamente é uma anomalia muito rara.1 Existem descritos 2 tipos de mau posicionamento da vesícula
biliar: medioposição e sinistroposiçao.3 A medioposição, a vesícula biliar e deslocada medialmente a superfície inferior
do segmento IV, mas ainda esta a direta do ligamento falciforme. A sinistroposição, a vesícula biliar esta sob o lobo
esquerdo (segmento III), à esquerda do ligamento falciforme.
Em uma série de 10.235 colecistectomias videolaparoscópicas houve um relato de 8 casos de vesícula biliar no lado
esquerdo.2 Em sinistroposição, a artéria cística sempre passa a frente do ducto biliar comum da direita para a
esquerda podendo se implantar no lado esquerdo ou direito do ducto hepático comum ou diretamente no ducto
hepático direito.
É importante resaltar que o diagnostico pré-operatorio desta malformação pode ser difícil. A anomalia não impede a
colecistectomia laparoscópica, porem exige cuidados que limitam o uso de diatermia, evitando lesões iatrogênicas de
estruturas vasculares e da via biliar principal.5
A colangiografia intra-operatoria e recomendada em todos os casos de variação anatômica podendo ajudar a
identificação da anatomia e confirmar a posição da via biliar em relação ao ducto cístico.5,6
Conclusão
A vesícula biliar a esquerda, sem situs inversus é uma entidade rara que pode proporcionar surpresas durante o ato
operatório laparoscópico. Ter conhecimento da anatomia biliar e imprescindível para se modificar a técnica cirúrgica
com ajuda da colangiografia intraoperatória para tornar seguro o manejo desta entidade.
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Introdução
Analisar 13 pacientes submetidos à colecistectomia pela técnica “single site”, somente com a utilização de materiais
cirúrgicos minimamente invasivos convencionais.
Material e Método
Treze pacientes foram submetidos a colecistectomia videolaparoscópica pela técnica “single site”, utilizando-se apenas
materiais cirúrgicos convencionais. Colangiografia intraoperatória foi empregada em todos os pacientes.
Resultados
Dos 13 pacientes operados, 12 foram do sexo feminino e 1, do sexo masculino, sendo a média de idade de 31 anos.
Os achados clínicos encontrados com maior frequência foram: paciente assintomático (61,5%), dor epigástrica
(15,38%), cólicas (15,38%) e pancreatite em um caso (7,69%). O tempo cirúrgico médio foi de 103,46 minutos. Em
todos os casos a colangiografia intraoperatória foi realizada e levou um tempo médio de 22,30 minutos. O tempo total
de anestesia foi, em média, 150,76 minutos. Não foram necessárias conversões cirúrgicas e não houveram
complicações pós operatória. A média de dias de internação foi de 1,77 dias.
Discussão e Conclusões
A colecistectomia “single-site” é factível e segura. A técnica permite potencialmente melhor recuperação pós
operatória, além de apresentar melhores Resultados estéticos, porém não há trabalhos prospectivos comparativos
disponíveis. Melhorias no instrumental cirúrgico minimamente invasivo disponível e progressão na curva de
aprendizado possibilitarão ampliar as indicações deste método.
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Autores
Angelo Angelin Filho; Caio Holanda Lacerda; Josafá Alves Amaral; Cloyfe Pedro Galante Sudati; Bhárbara Soares de
Andrade Batista; Luis Roberto Nadal; Jose Francisco de Mattos Farah
Introdução
Comparar os Resultados de colecistectomia em pacientes com 80 anos ou mais, em períodos de tempo distintos, de
acordo com diferentes apresentações clínicas.
Material e Método
Estudo retrospectivo baseado em prontuários de pacientes com 80 anos ou mais submetidos a colecistectomia em um
hospital escola da cidade de São Paulo . Dividimos os períodos em período 1 (P1): 81 doentes operados entre janeiro
de 2007 e julho de 2011; e período 2 (P2): 119 operados entre agosto de 2011 e agosto de 2014. Os pacientes foram
estratificados segundo indicações cirúrgicas em três grupos: (i) ambulatoriais (internados somente para o
procedimento); (ii) situação semieletiva (internados por causa de complicações decorrentes de cálculo biliar) e, (iii)
urgência (internados por quadro compatível com colecistite aguda). As variáveis analisadas foram idade, sexo, ASA
(Associação Americana de Anestesiologia), tempo cirúrgico e de internação pós-operatória, complicações e taxa de
mortalidade.
Resultados
Quando comparados os indivíduos dos períodos P1 e P2 observamos que a média de idade foi 83,5 anos e a maioria
mulheres (59%). O número de operações eletivas se manteve, sem aumento de complicações, porém com um óbito
no P2. A demanda por procedimentos semieletivos se manteve, com maior opção por resolução pela via laparoscópica
(p=0,03), sem diferença no índice de complicações Clavien-Dindo III ou IV. Já as operações em caráter de urgência
aumentaram de 29 para 75 (p=0,0003) em P2. Apesar disso, os pacientes apresentaram menor risco cirúrgico
(p=0,001), o que levou a menos tempo de internação em UTI (p=0,04) e reduzida morbimortalidade (p=0,04 e
p=0,006, respectivamente) com relação aos pacientes do P1.
Não foi observado aumento geral no índice de complicações mais graves (3,7% para 10%, em sua maior parte
clínicas e relacionadas a condições prévias), ou queda na mortalidade geral (14,8% para 12,6%).
Discussão e Conclusões
O aumento na realização de colecistectomia em idosos extremos não trouxe maior número de complicações ou
mortalidade. Faz-se mandatória seleção cuidadosa dos doentes e atenção especial ao suporte pós-operatório,
principalmente quanto às comorbidades existentes. Novas alternativas para cuidado agudo ao doente com
comorbidades limitantes devem ser consideradas no suporte à urgência.
Palavras chaves
colecistectomia, idosos extremos
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Instituição: UNISA - UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO - Sao Paulo - Brasil
Autores
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Introdução
Relatar dois casos de vitimas de trauma abdominal fechado com lesão de vesícula biliar e avaliar por meio de pesquisa
de dados da literatura a incidência, métodos diagnósticos, tratamento assim como complicações.
Material e Método
Serão relatados dois casos de trauma abdominal fechado que apresentaram lesões de vesícula biliar tratados no
Serviço de Cirurgia do Trauma do Hospital Geral do Grajaú/ UNISA, além de apresentarmos os dados obtidos por meio
de extensa revisão bibliográfica do tema.
Resultados
São eventos extremamente raros. Incidência de 0,63%, sendo 0,86% com ferida penetrante e 0,37% por trauma
abdominal fechado. Em 90% dos casos há lesão de um ou mais órgãos.Os sinais e sintomas aparecem em um
intervalo de 1 a 6 semanas, por conta da presença de bile na cavidade. O diagnóstico é geralmente firmado na
laparotomia exploratória. Os casos apresentados se encaixam nos achados literários.
Discussão e Conclusões
Complicações agudas da vesícula biliar decorrentes de trauma abdominal fechado são eventos extremamente raros
sendo que em 90% dos casos se apresentam associadas à outras lesões abdominais. Uma busca minuciosa e um grau
de suspeita elevado são elementos importantes para o diagnóstico e o tratamento precoce em casos de lesões
traumáticas da vesícula biliar, que muitas vezes só ocorre no intraoperatório, sendo que em alguns casos as
manifestações clínicas são tardias, levando por vezes dias para se manifestarem pela característica da bile de
promover irritação do peritônio de maneira menos intensa do que por exemplo a secreção gástrica. Elementos como
mecanismo do trauma, localização da dor e características de estudos de imagem com espessamentos de parede,
presença de sinais sugestivos de sangue no interior da vesícula ou coleções perivesiculares devem remeter o
examinador a tal possibilidade diagnóstica. O tratamento sempre que possível for deverá ser realizado por meio de
colecistectomia com exploração radiológica das vias biliares a fim de se excluir lesões associadas.
Palavras chaves
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Título: Conduta em tumor de pancreas
Forma de Apresentação: POSTER
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Instituição: Universidade Federal do Amazonas - Amazonas - Brasil
Autores
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Introdução
Descrever um caso de pancreas e a conduta realizada.
Material e Método
Estudo baseado no prontuário da paciente e revisão bibliográfica.
Resultados
Tumores periampolares localizam-se na porção cefálica do pâncreas, na ampola de Vater, na segunda porção
duodenal e no colédoco distal. Os tumores primários da ampola correspondem a 6% de todas as lesões que ocorrem
no pâncreas, sendo as neoplasias de Vater o segundo mais frequente de todos os tumores periampolares e o de
melhor prognóstico. Sua origem pode ser idiopática, surgindo a partir da sexta década de vida. Porém a maioria está
ligado à síndromes genéticas, incidindo a partir da terceira década de vida.
Em 1914, Hirschel realizou a primeira duodenopancreatectomia bem sucedida. Atualmente, este tipo de tratamento é
considerado pela literatura o mais adequado.
Paciente M. S., 56 anos, sexo feminino, proveniente de município de Manacapuru-AM, evoluindo há 8 meses com
intolerância a glicose, tratamento baseado em mudança do hábitos, emagrecimento de aproximadamente 20kg
(>10% do peso), há 6 meses iniciou quadro de vômitos intermitentes e icterícia muco cutânea progressiva. Trabalha
como agricultora e tem dieta rica em farináceos, durante a infância foi exposta à fumaça proveniente do tratamento
da castanha do Pará. Nega história de câncer na família.
Realizou os exames: TC de abdome onde observou-se importante dilatação das vias biliares intra e extra-hepáticas e
do ducto de Wirsung até suas porções distais, vesícula biliar distendida, presença de duas lesões císticas, acoladas de
paredes finas e conteúdo homogêneo no segmento VI hepático de 3,7 x 2,5 cm e 6,4 x 3,8cm; Colangiorressonância
com importante dilatação das vias biliares intra e extra-hepáticas e do ducto de Wirsung e CPRE mostrando
tumoração polipóide séssil na papila impedindo a visualização e cateterização do seu óstio.
Submetida a duodenopancreatectomia com preservação pilórica, em setembro de 2013, sem evidência de metástase,
invasão duodenal proximal e linfonodos peripilóricos, com duodeno-jejunostomia termino-terminal, pancreáticojejunostomia ducto-mucosa termino-lateral e colédoco-jejunostomia látero-lateral em "Y de Roux".
Discussão e Conclusões
Mesmo que, atualmente, não haja grandes diferenças entre os procedimentos, cremos que a preservação pilórica é
mais fisiológica e minimiza complicações da gastroenteroanastomose como Dumping, ulcera de boca anastomótico.
Palavras chaves
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Título: Corpo Estranho Retido no Leito Vesicular Pós-Colecistectomia Convencional Eletiva.
Forma de Apresentação: POSTER
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Autores
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Introdução
relatar uma complicação iatrogênica sintomática, sete anos após colecistectomia convencional eletiva.
Material e Métodos
revisão do prontuário médico de doente operado no serviço, especificando: história clínica, exames periódicos
solicitados, terapêutica empregada e evolução pós-operatória.
Resultados
Sucesso da terapêutica utilizada.
Relato de caso:
J.S.F., 33 anos, sexo feminino, queixava-se de dor em hipocôndrio direito contínua, episódica e frequente há 2 meses,
com intensidade crescente, que piorava com a ingestão de alimentos gordurosos e melhorava com antiespasmódicos.
Negava febre, náuseas, vômitos, icterícia, colúria e acolia fecal. Durante esse período foi atendida e medicada por 4
vezes no serviço de urgência, pela mesma queixa, com diagnóstico clínico de gastrite aguda. Colecistectomia
convencional eletiva, por colecistolitíase sintomática há 7 anos em outro município e bypass gástrico
videolaparoscópico por obesidade mórbida há 2 anos em nosso serviço, ambos sem intercorrências. Em uso de
bloqueador de bomba de próton 20mg, duas vezes ao dia e complexo vitamínico. Em 07/2013 realizou
ultrassonografia de abdome, que revelou imagem sacular, de 4,0 x 4,0 cm de diâmetro, com calcificações em seu
interior, na projeção da vesícula biliar.
Nessa ocasião esse exame foi complementado por tomografia
computadorizada de abdome superior, com semelhante interpretação (na época, doente assintomática).
Em 07/07/2014 realizou endoscopia digestiva alta, que não revelou anormalidades e nova ultrassonografia de abdome
cuja interpretação foi a de coledocolitíase, pelo radiologista. Estava em seguimento com gastroenterologista que
encaminhou-a ao serviço de cirurgia geral para tratamento operatório. Em relação ao exame físico, encontrava-se em
bom estado geral, eutrófica, com presença de cicatriz subcostal direita e dor à palpação no hipocôndrio direito, sem
tumor palpável, com normalidade do restante do exame clínico.
Realizada laparotomia subcostal direita eletiva em 12/08/2014, com identificação de tumor inflamatório encapsulado,
de 5,0 x 5,0 cm de tamanho, localizado no leito vesicular e em não continuidade com o hepatocolédoco, que
encontrava-se discretamente dilatado. Procedeu-se à ressecção desse tumor, com posterior colangiografia por punção
do colédoco, que revelou-se normal e drenagem do espaço sub-hepático com 2 drenos de Penrose no.4, por contraabertura e subsequente sutura da parede abdominal por planos.
À abertura do espécime operatório, encontramos 2 gazes de material têxtil.
A evolução clínica transcorreu sem anormalidades, com retirada dos drenos de Penrose no 7º dia e dos pontos da
pele no 15º. dia de pós-operatório.
Revisamos o vídeo integral do bypass gástrico realizado no serviço há 2 anos e não encontramos evidência de corpo
estranho olvidado durante aquele ato operatório.
Conclusão
relato de uma complicação infrequente, iatrogênica e mórbida.
Palavras chaves
Granuloma de corpo estranho. Colecistectomia. Complicações pós-operatórias. Iatrogenia.
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Introdução
Avaliar as correlações existentes entre dados clínicos e terapêuticos em pacientes com pancreatite aguda leve
atendidos em serviço de cirurgia geral de hospital filantrópico de grande porte.
Material e Método
Foi realizado estudo retrospectivo em 55 prontuários médicos de pacientes internados por pancreatite aguda leve para
análise de associação entre idade, leucocitose, dosagem sérica de transaminase glutâmico-oxalacética (TGO) e de
desidrogenase lática (LDH), glicemia, antibioticoterapia, tempo de internação e escores de Ranson, por meio de
regressão linear, correlação de Pearson, odds ratio e testes exato de Fisher e qui quadrado.
Resultados
Houve associação positiva entre cuidados intensivos menores (hidratação rigorosa, analgesia e monitorização de sinais
vitais), antibioticoterapia precoce (monoterapia), retorno precoce da dieta após 48 horas e controle laboratorial dos
níveis séricos de amilase e lipase (elevados na primeira semana e descrescentes após 10 dias, porém sem valor
prognóstico).
Discussão e Conclusões
Nas últimas décadas, mudanças no manejo de pacientes com pancreatite aguda leve, tais como nutrição enteral, uso
racional de antibióticos de menor espectro e cuidados intensivos têm contribuído significativamente para a redução do
tempo de internação e da mortalidade.
Palavras chaves
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Introdução
A colecistectomia eletiva apresenta boa segurança e baixa morbimortalidade nos octogenários. Quando os mesmos
doentes se apresentam com quadro de colecistite aguda, entretanto, o procedimento tem considerável
morbimortalidade.
Objetivos: Analisar os pacientes com colecistite aguda observando possíveis preditores de desfecho desfavorável.
Método
Análise retrospectiva de 200 prontuários de pacientes com 80 anos ou mais submetidos a colecistectomia em um
hospital escola entre 2007 e 2014. Para este estudo foram selecionados apenas os 87 pacientes com
anatomopatológico de colecistite aguda. As variáveis analisadas foram idade, sexo, ASA (Associação Americana de
Anestesiologia), tempo cirúrgico e de internação pós-operatória, complicações e mortalidade. Os pacientes foram
divididos em 2 grupos: pacientes com desfecho favorável a sua condição, e pacientes que evoluiram a óbito.
Resultado
Não houve diferença de idade ou distribuição de gênero entre os grupos. O risco cirúrgico mostrou 44,8%
classificados como ASA III/IV. As indicações eletivas ou semi eletivas ocorreram em 19,5% dos casos sendo que 1%
evoluiu a óbito. A via de escolha foi a videolaparoscópica com 57,5% das indicações. Houve conversão no ato
cirúrgico para via laparotômica em apenas 8% dos pacientes. As principais comorbidades encontradas foram
cardiopatia em 33,3 % e diabetes em 35,6%, restando 11,5% para cada condição renal ou pulmonar. 41,4%
sofreram complicações no pós operatório, sendo 13,8% sepse relacionada a colecistite dentre esses 57,1% evoluiram
a óbito, e 14,9% de complicações não relacionadas a cirurgia evoluindo para óbito. Do grupo dos óbitos 2 foram por
conlangite, 2 evoluiram com fístula biliar no PO , ambos pneumopatas morreram de infecções pulmonares e 3/4 dos
cardiopatas morreram por complicações cardíacas (IAM, FA). No desfecho favorável, 1/3 dos cardiopatas tiveram
complicações cardíacas, nenhum pneumopata teve complicações pulmonares. O tempo médio entre a data do
procedimento até óbito foi de 18 dias, mostrando que a alta precoce ocorre no grupo que tiveram o desfecho
favorável. Dentre os óbitos, 6,9% apresentaram empiema como achada intra-operatório e 3,4% abscesso.
Conclusão
Colecistectomia em vigência de colecistite aguda em pacientes octogenários tem morbimortalidade considerável.
Sugerimos otimização clínica prévia ou, na impossibilidade desta, que sejam considerados procedimentos
minimamente invasivos para resolução do quadro de urgência com colecistectomia em momento oportuno.
Palavras chaves
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Título: Destelhamento de Cisto Hepático por videolaparoscopia
Forma de Apresentação: VIDEO LIVRE
Área: FÍGADO, VIAS BILIARES E PÂNCREAS
Instituição: Hospital Alemão Oswaldo Cruz - São Paulo - SP - Sao Paulo - Brasil
Autores
Claudio Jose Caldas Bresciani; Roger Beltrati Coser; Rafael Ulysses Azevedo; Augusto Quaresma Coelho; Felipe
Alexandre Fernandes; Matheus Louzada Yamaki; Ricardo Kyoiti Sant'Anna; Michel Oliveira Souza
Introdução
Discutir o tratamento cirúrgico minimamente invasivo do cisto hepático sintomático.
Material e Método
Apresentação de vídeo ilustrando a realização de um Destelhamento de Cisto Hepático por via Laparoscópica para
tratamento de paciente com cisto hepático gigante em lobo hepático direito.
Resultados
Paciente H.O., 86 anos, sexo feminino com queixa de inchaço em membros inferiores e diagnóstico prévio de cisto
hepático gigante há 5 anos. Ao exame físico apresentava circulação colateral epigástrica, hepatomegalia dolorosa e
edema de membros inferiores (+++/++++). Realizou USG de abdome que indicou suspeita de compressão da veia
cava inferior pelo cisto, confirmado posteriormente por tomografia computadorizada de abdome. Foi indicado
tratamento cirúrgico do cisto (Destelhamento de Cisto Hepático por via Laparoscópica), no qual foi realizada aspiração
do conteúdo do cisto e ressecção da parede anterior do mesmo.
Discussão e Conclusões
O tratamento cirúrgico de cisto hepático gigante por via laparoscópica é o método de escolha para o tratamento do
cisto hepático solitário não parasitário, em paciente sintomático. É um procedimento efetivo, com baixa morbidade e
menor tempo de internação comparado a cirurgia aberta, sendo incomum a sua recorrência.
Palavras chaves
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Introdução
Relato de caso de paciente portadora de Doença de Caroli complicada por abscesso hepático
Material e Método
Paciente do sexo feminino, 26 anos de idade, previamente hígida, admitida com queixa de dor no hipocôndrio direito
e epigastro, vômitos e picos febris diários acompanhados de calafrios, de início há sete dias da admissão. Exame
físico: estado geral regular, hemodinamicamente estável , abdome sem hepatoesplenomegalia com dor a palpação em
hipocôndrio direito. Foram realizados ultrassonografia (USG) de abdome sem alterações e TC de abdome com
múltiplos abscessos hepáticos. Após internação e tratamento com antibióticos por sete dias, a paciente evoluiu com
remissão dos sintomas e recebeu alta hospitalar para acompanhamento ambulatorial. Após seis dias da alta, retornou
ao serviço com recorrência da febre e dor no hipocôndrio direito. Foi realizada nova tomografia computadorizada
abdominal, que identificou significativo aumento no numero e nas dimensões das múltiplas imagens
hipoatenuantes/hipovasculares dispersas pelo parênquima hepático de parede espessadas , medindo até 5,4cm
(média 1,8cm). Submetido a drenagem cirúrgica aberta, com visualização de múltiplas lojas hepáticas com coleção
biliosa. Realizada drenagem de conteúdo e biopsia para anatomopatológico. No pos operatório imediato, paciente
evoluiu com queda dos parâmetros hematimétricos e óbito. Resultado do anátomo patológico e necropsia compatível
com doença de Caroli.
Resultados
A doença de Caroli é uma má-formação congênita rara caracterizada por dilatações multifocais dos ductos biliares
intra-hepáticos que predispõem a colestase e episódios recorrentes de colangite.O diagnóstico radiológico é
estabelecido pela visualização das lesões císticas de tamanhos variáveis distribuídas dentro do fígado ou em um
segmento hepático em comunicação com a árvore biliar, por meio de métodos de imagem: USG, TC , CPRE ou
colangiorressonância.
Discussão e Conclusões
O curso da doença é marcado por episódios recorrentes de colangite bacteriana. Pacientes com maior número de
episódios por ano possuem prognóstico em longo prazo reservado e apresentam piora gradual de sua qualidade de
vida. Geralmente a morte destes pacientes está relacionada com abscessos hepáticos e septicemia.
Palavras chaves
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Introdução
Apresentar a técnica de drenagem endogástrica de pseudocisto de pâncreas localizado em região retrogástrica
Material e Método
Via de acesso endogástrica utilizando-se 2 trocartes com balão para manter o estômago insuflado e ancorado na
parede abdominal.
Resultados
O procedimento foi realizado com o paciente sob anestesia geral. Dois trocartes (12mm) com balão foram utilizados
para acesso endoluminal gástrico. Com o uso de grampeador laparoscópico foi confeccionada uma anastomose entre
o pseudocisto e a parede posterior do estômago. Após revisão de cavidade abdominal, as incisões da parede gástrica
foram suturadas em dois planos através das incisões da parede abdominal.
Discussão e Conclusões
A drenagem interna de grandes pseudocistos de pâncreas retrogástricos pode ser realizada de forma segura e eficaz
através da cirurgia endogástrica.
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Introdução
As fístulas biliodigestivas espontâneas são comunicações anormais das vias biliares extra-hepáticas com vísceras ocas
adjacentes. Constituem uma complicação pouco frequente da colecistopatia calculosa, sendo observadas em 0,8%
dos casos. O pequeno número de observações relativas a pacientes com fístulas biliares internas espontâneas,
especialmente a fístula colecistogástrica encontrada no relato em questão, motivou o estudo de caso atendido no
Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Passos-MG.
Material e Método
As informações contidas neste trabalho foram obtidas por meio de revisão do prontuário, entrevista com o paciente,
registro fotográficos dos métodos diagnósticos, aos quais a paciente foi submetida e revisão da literatura.
Resultados
Radiografia de abdome mostrou aerobilia; Ultrassonografia de abdome evidenciou presença de ar em via biliar
principal (aerobilia) e vesícula biliar com imagens sugestivas de microcálculos em seu interior; Tomografia de abdome
com aerobilia em ductos intra-hepáticos por provável fístula bilioentérica espontânea e vesícula biliar contendo ar e de
aspecto irregular; Colangiorressonância com discreta dilatação da árvore biliar intra-hepática, notando-se sinais de
aerobilia e hepatocolédoco preenchido em parte por conteúdo, podendo corresponder a bile com alto teor proteico ou
a presença de conteúdo gastrointestinal e vesícula biliar com nível hidroaéreo em seu interior. Os Resultados dos
exames de imagem sugerem formação de fístula biliodigestiva.
Discussão e Conclusões
O caso reportado constitui uma situação clínica de fístula biliodigestiva, secundária à litíase biliar, com apresentação
clínica inespecífica. Com a crescente utilização de técnica laparoscópica para o tratamento de afecções biliares, tornase imprescindível o conhecimento destas complicações sob pena de provocar lesões graves do trato biliar ou do
digestivo. Por se tratar de uma afecção rara com quadro clínico pouco específico e difícil diagnóstico pré-operatório é
importante suspeitar da presença de tais lesões quando se encontra processo inflamatório da vesícula ou via biliar a
vísceras adjacentes. Conclui-se que a doença calculosa biliar pode provocar o aparecimento de complicações graves,
razão pela qual deve-se pensar na indicação da colecistectomia eletiva, particularmente em doentes sintomáticos e
com risco cirúrgico baixo, independentemente da idade.
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Introdução
A fístula colecistocólica (FCC) é uma rara complicação de colelitíase, a segunda fístula biliodigestiva mais comum e
compreende apenas 0,13% dos casos, sendo observada uma a cada 1000 colecistectomias. São geralmente
descobertas durante a cirurgia e passíveis de lesões iatrogênicas na via biliar e no cólon. Este trabalho tem o objetivo
de relatar e demonstrar, com fotos e ilustrações, um raro caso de fístula colecistocólica, o qual diverge de alguns
dados publicados.
Material e Método
Paciente 40 anos, feminino, comparece eletivamente para colecistectomia. Refere início de dor há 2 anos, em
hipocôndrio direito, em cólica, irradiando para epigástrio, durante os últimos meses de gestação, com necessidade de
internação. Desde então, nega outras crises. Nega alterações de hábito intestinal ou urinário. US de abdome descreve
apenas colecistopatia calculosa. Submetida a colecistectomia aberta com incisão de Kocher em hipocôndrio direito.
Observou-se presença de moderada quantidade de aderências perivesiculares. Com a exposição do trígono de Callot,
notou-se FCC do fundo vesicular com cólon transverso (flexura hepática), assemelhando-se ao apêndice vermiforme
sendo englobado pela vesícula. Vesícula escleroatrófica, com 1,8 cm, e cálculo exteriorizando-se ao lado da fístula. A
artéria hepática direita encontrava-se anteriormente ao ducto hepático comum, tortuosa por retração tecidual e
justaposta à vesícula, podendo ser confundida com a artéria cística. Realizada colecistectomia e fechamento da fístula
colônica com ligadura do coto e invaginação do mesmo.
Resultados
Paciente evoluiu satisfatoriamente, recebendo alta no 5º dia pós-operatório.
Discussão e Conclusões
As FCCs são uma rara complicação, em que os sintomas são poucos e geralmente são descobertas no intraoperatório. É um desafio inesperado ao cirurgião, que face às inúmeras variações anatômicas, deve estar também
alerto às enfermidades locorregionais para evitar lesões iatrogênicas.
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Introdução
Nós descrevemos um caso de gastroduodenopancreatectomia realizada por videolaparoscopia em paciente portador
de adenocarcinoma de papila duodenal.
Material e Método
Paciente DQL, 73 anos, diagnóstico de adenocarcinoma de papila duodenal, com lesão vegetante em papila duodenal
e sinais tomográficos de dilatação de via biliar principal e ducto pancreático principal, optado pela
gastroduodenopancreatectomia videolaparoscópica. Foram utilizados 6 portais. Foi realizado a ressecção do antro
gástrico, do arco duodenal, 15 cm de jejuno proximal e cabeça e colo pancreático. Foram realizadas a anastomose
biliodigestiva término-lateral manualmente, pancreatojejunoanastomose término-lateral manualmente e com cateter
de orientação e gastrojejunoanastomose latero-lateral com grampapeador laparoscópico. A reconstrução foi realizada
em alça comum. A peça foi retirada por uma incisão mediana prévia de 3 cm.
Resultados
Paciente evoluiu bem no pós-operatório com alta da unidade de tratamento intensivo no 5º dia e alta hospitalar no
10º dia. Não houve complicações pós-operatórias. Paciente mantêm seguimento ambulatorial sem intercorrências e
sem sinais de recidiva da doença.
Discussão e Conclusões
Concluímos que a gastroduodenopancreatectomia videolaparoscópica é uma abordagem segura e factível em casos
selecionados, preferencialmente em lesões pequenas e com dilatação ductal, desde que utilizada por equipes
especializadas em cirurgia pancreática laparoscópica e disponibilidade dos materiais necessários.
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Introdução
Nós descrevemos um caso de hepatectomia direita realizada por videolaparoscopia em paciente portador de
hepatocarcinoma em fígado cirrótico por Hepatite C.
Material e Método
Paciente masculino, 57 anos, diagnóstico de hepatocarcinoma, acometendo setor posterior direito e parte do
segmento 5 e 8, optado pela hepatectomia direita videolaparoscópica. Foram utilizados 6 portais. Foi realizado a
dissecção, isolamento e ligadura com grampeador laparoscópico carga vascular da artéria hepática direita, veia porta
direita, ducto hepático direito e veia hepática direita. A secção hepática foi realizada através de energia bipolar e
selador harmônico. A peça foi retirada por uma incisão de Pfannestiel.
Resultados
Paciente evoluiu bem no pós-operatório com alta da unidade de tratamento intensivo no 1º dia e alta hospitalar no 5º
dia. Não houve complicações pós-operatórias. Paciente mantêm seguimento ambulatorial sem intercorrências e sem
sinais de recidiva da doença.
Discussão e Conclusões
Concluímos que a hepatectomia direita videolaparoscópica é uma abordagem segura e factível em casos selecionados,
desde que utilizada por equipes especializadas em cirurgia hepática laparoscópica e disponibilidade dos materiais
necessários.
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Introdução
O Câncer de Mama em homens e uma doença rara, menos de 1% de câncer em homem e 0,8% dos diagnósticos de
câncer de mama. A metástase hepática do câncer de mama em homem e uma raríssima apresentação. Apresentamos
um caso de metástase hepática de câncer de mama no sexo masculino.
Material e Método
M.A.P., masculino, 40 anos em acompanhamento com a Oncologia e em tratamento adjuvante com quimioterapia oral
e em pos operatório tardio de mastectomia direita por carcinoma ductal. Durante este seguimento observou-se
elevação de marcador tumoral(CA 15-3) sendo solicitado exames de imagem(TC, RM e cintilografia) para confirmação
de possível foco de recidiva, porem não foi esclarecedor. Optado pela realização de PET-CT com evidencia de área
hiper-metabólica no segmento VII do fígado. Paciente foi submetido a hepatectomia do segmento VII, a qual
transcorreu sem intercorrências e com alta hospitalar no 4° DPO. O anatomopatológico revelou tratar se de carcinoma
ductal metastático e com margens livres de ressecção (R0). O paciente encontra-se bem e livre de doença até o
momento.
Resultados
o câncer de mama em homem e raro e acomete predominantemente as décadas mais avançadas e vida. A presença
de metástase hepática representa um estadiamento avançado da doença e esta associado a um mau prognostico. A
quimioterapia adjuvante contribui com melhora nos Resultados quando existe a ocorrência linfonodal da doença. O
tratamento cirúrgico se impõe quanto ha evidencia de doença localizada e com intenção RO.
Discussão e Conclusões
A metástase hepática de câncer de mama em homem e uma raríssima apresentação e seu prognostico e incerto
devido aos poucos estudos prospectivos existentes.
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Introdução
Relatar o caso de um paciente diagnosticado com quadro de abdome agudo obstrutivo devido a cálculo biliar
impactado a nível de jejuno, originário de fistula colecistoduodenal, abordado cirurgicamente em tempo único, com
resolução do abdome agudo obstrutivo através de enterolitotomia e correção da fistula colecistoduodenal.
Material e Método
As informações foram obtidas por meio de revisão do prontuário, entrevista com o paciente, registro
imaginológico e fotografico dos métodos diagnósticos aos quais o paciente foi submetido. Seguiu-se então
levantamento e revisão bibliográfica com revisão da literatura especializada.
Resultados
Paciente tratado em tempo único para correção do abdome agudo obstrutivo e fístula colecistoduodenal, devido a íleo
biliar, apresentou desfecho favorável no pós-operatório durante o seguimento.
Discussão e Conclusões
O caso relatado traz à luz a discussão sobre as estratégias cirúrgicas de abordagem do íleo biliar. Segundo a
literatura, a terapêutica pode ser realizada em um ou dois tempos cirúrgicos, com melhores Resultados e menores
índices de complicações no primeiro cenário, no qual é realizada juntamente com a enterolitotomia a abordagem da
fístula colecistoduodenal. Uma vez que seu pico de incidência é na população idosa, comumente portadora de outras
patologias, a escolha da técnica adequada deve ser baseada, entre outros fatores, nas condições clínicas do paciente
no momento da cirurgia.
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Introdução
A aquisição de múltiplos órgãos exige um bom conhecimento anatômico e o transplante simultâneo de pâncreas e rim
ganhou aceitação como modalidade terapêutica para pacientes em estágio final de doença renal secundária ao
diabetes mellitus. Cirurgiões transplantadores devem estar familiarizados com todas as técnicas de transplante de
pâncreas. Atualmente, existem poucas inovações cirúrgicas, como colocação de enxerto de pâncreas retroperitonial
atrás do cólon direito ou duodenoduodenostomia. O objetivo deste trabalho é avaliar a técnica para a aquisição de
pâncreas em um doador de múltiplos órgãos, procedimentos em trabalho de mesa, operação do receptor com bexiga
sistêmica e drenagem entérica para a secreção pancreática exócrina, bem como a drenagem venosa sistêmica e
portal.
Métodos
Descrevemos os aspectos anatômicos e a técnica cirúrgica do transplante de pâncreas. Houve a operação de doador,
o trabalho de mesa e a operação do receptor.
Resultados
A prevenção de falha técnica continua a ser o principal objetivo para os cirurgiões de transplante de pâncreas.
Conclusão
Devido às múltiplas variáveis associadas ao transplante de pâncreas, nenhuma técnica cirúrgica simples é
universalmente ideal, portanto, os cirurgiões devem estar familiarizados com diferentes técnicas para a tomada de
decisões sábias intraoperatórias.
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Introdução
Apresentar um caso de paciente submetido a pancreatectomia corpo-caudal com esplenectomia através de
videolaparoscopia por cistoadenoma mucinoso de pâncreas.
Material e Método
Paciente feminina, 47 anos, obesa, dor abdominal esporádica, com lesão cística septada e paredes espessas de cerca
de 3 cm em cauda pancreática. Foi optado pela ressecção laparoscópica do pâncreas distal e esplenectomia.
Identificação da lesão cística e dissecção da borda inferior do pâncreas. Ligadura da artéria e veia esplênica e secção
do parênquima pancreático ao nível do copor com grampeador laparoscópico. Ressecção corpo-caudal do pâncreas e
esplenectomia. A peça foi retirada por uma incisão de Pfannestiel.
Resultados
Paciente apresentou fístula pancreática do tipo C, tratada com radiologia intervencionista. Recebeu alta após sem
intercorrências. Paciente mantêm seguimento ambulatorial sem queixas.
Discussão e Conclusões
Concluímos que a pancreatectomia distal com esplenectomia por videolaparoscopia é uma técnica segura e factível,
mas ainda não parece ter diminuído as complicações locais, como a fístula pancreática.
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Introdução
relatar um caso de complicação de pancreatite aguda que cursou com necrosectomia e recuperação após 62 dias de
internação.
Material e Método
revisão de prontuário.
Resultados
O.A.O., 60 anos, masculino, branco. Foi atendido com queixa de forte epigastralgia, vômitos sem sangue, sem febre.
Apresentava mal estado geral, descorado leve, desidratação grave, anictérico. Abdome globoso, flácido, doloroso a
palpação em epigastro, sem sinais de irritação peritoneal. Ruídos hidroaéreos presentes. Apresentava internação
anterior com diagnóstico de pancreatite aguda há 52 dias e etilismo. A tomografia computadorizada, realizada na
admissão, mostrou o parênquima pancreático com realce heterogêneo, áreas hipovascularizadas que correspondem a
necrose e menor densificação da gordura peripancreática, além de moderado derrame pleural à esquerda.
Após 6 dias de tratamento em unidade de terapia intensiva, foi indicado necrosectomia, com retirada de grande
quantidade de tecido enegrecido na topografia de corpo e cauda pancreática e moderada quantidade de pus. Três
dias após, foi necessário nova abordagem do paciente para revisão e lavagem da cavidade abdominal. O paciente foi
mantido em peritoneostomia com curativo de pressão negativa, com trocas e limpeza a cada quatro dias (foram
realizadas 15 no total).
Após dois meses internado em unidade de terapia intensiva, o paciente recebeu alta hospitalar e, atualmente, segue
em acompanhamento ambulatorial.
Discussão e Conclusões
A pancreatite aguda é um processo auto-digestivo do pâncreas no qual enzimas pancreáticas causam injuria levando a
resposta inflamatória local e sistêmica. Cerca de 15% a 20% são pacientes graves, com mortalidade chegando a 50%.
Trata-se de uma condição de tratamento inicialmente clínico, porém a intervenção cirúrgica pode ser necessária no
manejo de pancreatite aguda grave com necrose infectada. A maior parte das necroses é do tipo estéril e a
probabilidade de infecção aumenta com a extensão da necrose. Na suspeita de necrose infectada, o padrão para o
diagnostico é a punção por agulha fina guiada por tomografia, com cultura para o aspirado. Uma vez confirmado,
deve ser instituído o tratamento com antibiótico e intervenção cirúrgica com desbridamento do tecido pancreático.
Caso seja realizada laparotomia, o abdome deve ser mantido em peritoneostomia, preferencialmente com curativos de
pressão negativa.
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Introdução
RELATAR E ANALISAR DE FORMA DESCRITIVA E ESTATÍSTICA OS RESULTADOS DA CPRE NO HOSPITAL DE BASE
COM BASE EM PROTOCOLO DE ESTUDO
Material e Método
NO PERÍODO DE JUNHO 2009 A JUNHO 2014 FORAM REALIZADAS MAIS DE 1300 COLANGIOPANCREATOGRAFIA
RETRÓGADA ENDOSCÓPICA (CPRE). NO PROTOCOLO DO ESTUDO EM QUESTÃO, ENTRARAM 247 PACIENTES EM
QUE FORAM AVALIADAS AS PRINCIPAIS INDICAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO EXAME E AS RESPECTIVAS
COMPLICAÇÕES. FORAM DOSADOS NÍVEIS SÉRICOS DE AMILASE E SÉRIE VERMELHA NAS DOZE HORAS INICIAIS E
APÓS ESSE PERÍODO PARA AVALIAR OS DOIS PRINCIPAIS RISCOS E COMPLICAÇÕES DO PROCEDIMENTO
ENDOSCÓPICO: HEMORRAGIA DA PAPILA OU INTRADUCTAL E PANCREATITE PÓS-MANIPULAÇÃO DO
PROCEDIMENTO E POR REFLUXO DE BILE.
Resultados
A AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DA CPRE MOSTRARAM QUE EM CERCA DE 80% DOS CASOS É NECESSÁRIO A
PAPILOTOMIA PARA DESOBSTRUÇÃO DEVIDO IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DE CÁLCULOS COM O BASKET DO
APARELHO. EM APROXIMADAMENTE 23% DOS PACIENTES É NECESSÁRIA A INSERÇÃO DE UMA PRÓTESE NA VIA
BILIAR PARA ESVAZIAMENTO DA BILE E MELHORA CLÍNICA DA ICTERÍCIA E DE UMA POSSÍVEL COLANGITE. NA
DESCRIÇÃO DAS COMPLICAÇÕES, A MÉDIA DO NÍVEL DE AMILASE MENSURADA ANTES E DEPOIS DAS DOZE
HORAS, SOFREU QUEDA DE 306 U/dL PARA 267 U/dL, COMPROVANDO QUE A CPRE É UM BOM MÉTODO PARA
DRENAGEM DA VIA BILIAR ALIVIANDO A PANCREATITE (QUE LABORATORIALMENTE PODE SER DIAGNOSTICADA
COMO UM AUMENTO DE TRÊS VEZES O VALOR DE REFERÊNCIA DA AMILASEMIA).
SEPARANDO O GRUPO EM QUE FOI REALIZADO PAPILOTOMIA, VEMOS QUE HOUVE UM SANGRAMENTO AVALIADO
COM UMA QUEDA DO ERITROGRAMA EM MÉDIA DE 0,7%. APESAR DE TER SIGNIFICÂNCIA ESTATÍSTICA, NÃO
POSSUÍ RELEVÂNCIA CLÍNICA UMA HEMORRAGIA QUANTIFICADA DESSA FORMA. AINDA NESSE GRUPO SUBMETIDO
À PAPILOTOMIA, 25,6% APRESENTOU HEMORRAGIA COM QUEDA DE 2 PONTOS NO HEMATÓCRITO DEPOIS DAS 12
HORAS, RESULTANDO NUMA TAXA BAIXA DE COMPLICAÇÕES.
Discussão e Conclusões
APESAR DE UM PROCEDIMENTO CONHECIDO POR SEUS RISCOS E SUA MORBIDADE, E DE SER DIRETAMENTE
RELACIONADO À EXPERIÊNCIA DO ENDOSCOPISTA; A CPRE CONFIGURA NO CENÁRIO NACIONAL E
INTERNACIONAL; COMO UM IMPORTANTE E BEM ESTABELECIDO MÉTODO PARA DIAGNÓSTICO PRECISO DE
PATOLOGIAS OBSTRUTIVAS DAS VIAS BILIARES. E COMO OPÇÃO TERAPÊUTICA PARA PACIENTES SELECIONADOS
POR SUAS COMORBIDADES, QUE NA NOSSA CASUÍSTICA MOSTROU-SE TÃO EFICIENTE E COM BAIXO NÚMERO DE
COMPLICAÇÕES, SEMELHANTES À LITERATURA MUNDIAL.
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Introdução
Os cálculos biliares são bastante prevalentes na maioria dos países ocidentais. Nos EUA, o terceiro National Health
and Nutrition Examination Survey (NHANES III) revelou uma prevalência global de cálculos biliares de 7,9% nos
homens e de 16,6% nas mulheres. (HARRISON, 2013). A colecistectomia videolaparoscópica é uma abordagem de
acesso mínimo para a retirada da vesícula biliar juntamente com seus cálculos. Contudo, náuseas e vômitos pósoperatórios (NVPO) continuam sendo a mais comum das complicações e são fatores limitantes no desempenho inicial
de pacientes que realizaram cirurgia. Estes alegam que a prevenção de NVPO é de maior preocupação do que evitar a
dor no pós-operatório, estando dispostos a financiar um antiemético mais eficaz (GAN et al, 2003). Apesar do avanço
das técnicas anestésicas, do uso de fármacos de curta duração e do desenvolvimento de novos antieméticos, a
incidência permanece em cerca de 20% a 30% (SAESP, 2007). O objetivo da pesquisa foi avaliar a necessidade da
profilaxia antiemética no pós-operatório de pacientes submetidos à colecistectomia videolaparoscópica no Hospital
Geral de Carapicuíba e, analisar se há diferença estatisticamente significativa entre o uso de Dimenidrato ou
Metoclopramida na prevenção de NVPO de colecistectomia videolaparoscópica.
Material e Método
Foi realizado um estudo prospectivo descritivo randomizado. A amostra foi constituída de 90 pacientes, randomizados
em 3 grupos: Grupo A e Grupo B que receberam como prescrição de rotina Metoclopramida e Diminidrato
respectivamente e, Grupo C que não recebeu medicamento para NVPO de forma profilática, mas somente se for
sintomática.
Resultados
Com o estudo, 20% dos pacientes do grupo C e 10% do grupo B apresentaram NVPO. Não foi constatado os sintomas
no grupo A. Por meio do Teste Exato de Fisher, p = 0,037, observou-se que o grupo C apresentou diferença
estatisticamente significativa quanto a presença de náuseas e vômitos e medicação de resgate quando comparados
com os outros dois grupos.
Discussão e Conclusões
Em conclusão observamos a necessidade do uso de medicação profilática de horário no pós-operatório de
colecistectomias videolaparoscópicas. Não observamos diferenças entre o uso de Dimenidrato ou Metoclopramida,
ambas as drogas foram efetivas nas doses padrão.
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Introdução
Os Autores apresentam um protocolo eletrônico que poderá ser cadastrado e acompanhado via web para orientação,
seguimento e composição de banco de dados de portadores de afecções cirúrgicas hepáticas.
Material e Método
Foram definidas as 14 (quatorze) doenças hepáticas mais significativas de indicação cirúrgica do fígado. Seus critérios
de diagnóstico (clínico, laboratorial, imagiológico endoscópico de anatomia patológica) tratamento e evolução foram
estabelecidos de tal maneira permitir padronização no acompanhamento destes pacientes.
Discussão e Conclusões
São discutidos aspectos das diferenças entre prontuário eletrônico e protocolo eletrônico, e os benefícios que um
protocolo eletrônico poderá trazer para melhor assistência de ensino da cirurgia hepática nos seus diferentes
contextos e principalmente a oportunidade de produção científica clinica de pacientes tratados em nosso meio.
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Introdução
Descrever caso incomum de adenoma hepático em homem
RESULTADOS:
Paciente J.H.G.A., masculino, 23 anos, previamente hígido foi admitido no Pronto Atendimento com dor epigástrica
contínua, lancinante, de forte intensidade, que irradiava para região dorsal há 2 dias da admissão. Ao exame físico,
apresentava dor a
palpação de todo abdome superior, fígado palpável, Traube ocupado, sem sinais de peritonite. Estava em bom estado
geral, porém descorado, ictérico e taquicárdico. Encaminhado para uma Tomografia Computadorizada que evidenciou
massa de grandes dimensões 13,7 x 17,2 x 16,1cm que ocupava lobos direito e esquerdo do fígado, com
vascularização central e padrão washin e wahsout com contraste endovenoso.
Optado por laparotomia exploradora de urgência ao invés de embolização da veia porta, pelas dificuldades técnicas
por ser uma massa gigante. Na cirurgia foi realizado ressecção parcial da massa e em seguida evacuação do
hematoma central, localizado no segmento V, que já se encontrava parcialmente roto. Anatomopatológico da peça
cirúrgico comprovou suspeita radiológica de adenoma hepático, sem sinais de malignização.
O paciente evoluiu bem no pós-operatório e mantém acompanhamento ambulatorial para investigação da etiologia do
adenoma, em programação para dosagem do marcador beta-catenina que pode expressar como um oncogene para
malignização e rastreio para surgimento de carcinoma hepatocelular.
DISCUSSÃO E CONCLUSÃO:
O adenoma hepático é um tumor benigno raro, que predomina em mulheres em idade reprodutiva em uso de
anticoncepcional hormonal (ACHO). A incidência anual é de aproximadamente 1:1.000.000 de mulheres que nunca
usaram ACHO, e de 30-40:1.000.000 que usam ACHO por longo período. A relação homem/mulher é de 4:1 a 11:1, e
na maioria dos pacientes masculinos há um fator de risco basal. O prognóstico do adenoma ainda não está bem
estabelecido, mas está associado à ruptura, hemorragia espontânea e à malignização em cerca de 5-10% dos casos.
O diagnóstico deve ser baseado na combinação da análise do quadro clinico, que pode se apresentar por dor
abdominal, hipotensão arterial secundária e hemorragia intra-abdominal por rotura do adenoma; e por exames de
imagem como ultrassonografia e tomografia computadorizada. Geralmente achado incidental em exames de imagem
de rotina, a ressecção do tumor é indicada para evitar complicações.
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Introdução: Enriquecer o escasso acervo científico existente sobre essa entidade.
Justificativa: Por tal raridade, trabalhos como este são indispensáveis para a comunidade científica, acadêmica e
profissional por tratar de um tema não comum com características peculiares.
Este estudo foi feito a partir do acesso a base de dados com discussões e Resultados de artigos recentes, nas bases
de dados BIREME, como também de revisão ao prontuário do paciente. Descrição do caso: mulher, 71 anos, obesa
mórbida com IMC 42, com queixa de dor em hipocôndrio direito há dez dias, sinal de Murphy positivo, porém sem
esboçar peritonite. Ultrassonografia de abdome mostrava litíase biliar com espessamento de parede sugestivo de
neoplasia. Submetida a tratamento cirúrgico após compensação do quadro infeccioso. No intra-operatória identificado
vesícula biliar recoberta por epíplon, bloqueada pelo colón transverso e duodeno. Desfeito aderências, realizado
colecistectomia e segmentectomia da porção anterior dos segmentos IV e V após confirmação em congelação de
malignidade. O anatomopatológico (HE e imuno-histoquímica) da peça cirúrgica apontou para carcinoma de células
escamosas moderadamente diferenciado ulcerado.
Discussão: Carcinomas escamosos são poucos frequentes, sendo então a literatura escassa e às vezes divergente.
Sendo diagnosticada em fases avançadas por ser uma doença silenciosa nas fases iniciais. A paciente em questão
apresentava clínica típica de colecístite, sem sinais de perda ponderal ou vesícula palpável, em concordância com a
literatura, no qual a maioria dos diagnósticos são no intraoperatório, devido a semelhança do quadro clínico. O
comportamento biológico do câncer de células escamosas é caracterizado por um rápido crescimento, disseminação
metastática precoce e apresenta infiltração local e regional, o que também aconteceu com a paciente do relato, sendo
encontrado no ato operatório a vesícula biliar recoberta por epíplon, bloqueada pelo colón transverso e duodeno, além
do acometimento hepático, após confirmação por congelação. Embora a paciente do estudo, apresentasse aumento
de enzimas canaliculares em seus exames realizados, não foi evidenciado acometimento da via biliar.
Conclusão: O caso relatado e publicações levantadas levam a concluir que por ser um tipo histológico raro,
consequentemente sem uma literatura ampla, muitos dados como o real prognóstico desses pacientes, o tempo de
sobrevida são subestimados e difícil de encontrar um dado significativo.
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Introdução
Apresentação de um caso de um carcinoma espinocelular da vesícula biliar, entidade pouco frequente e de
prognóstico reservado.
Material e Método
Foram usados dados da história da doença do paciente e aspecto gerais da anamnese dirigida para a patologia e da
abordagem cirúrgica.
Resultados
MGMS, 51 anos, sexo feminino, branca, natural da Bahia, procedente de São Paulo, chega ao serviço com queixa de
dor abdominal há cinco dias. Refere dor intermitente em hipocôndrio direito, associado a aumento de volume
abdominal e febre. Refere também hiporexia, astenia e icterícia há duas semanas. Apresenta antecedentes de
depressão, miomatose e fazia uso de reposição hormonal.
Ao exame físico, apresentava-se em regular estado geral, descorada 2+/4+, ictérica +/4+, acianótica, afebril,
orientada. Abdome flácido, globoso, doloroso à palpação em hipocôndrio direito, fígado palpável a 5cm do rebordo
costal direito e vesícula palpável.
O ultrassom abdominal mostrou achados que poderiam corresponder a vesícula repleta de cálculos.
A paciente foi submetida a colecistectomia aberta, drenagem de abscesso hepático e estudo anatomopatológico de
lesão em segmento V, que caracterizou carcinoma espinocelular e metástase em parênquima hepático.
O estudo anatomopatológico da vesícula caracterizou carcinoma espinocelular moderadamente diferenciado,
comprometendo toda a extensão da mucosa da vesícula biliar, o leito hepático, margem do ducto cístico e presença
de invasão perineural, vascular sanguínea e linfática.
Paciente evolui com coleção abdominal, sepse grave e óbito.
Discussão e Conclusões
O carcinoma espinocelular não apresenta sintomatologia exuberante em fases precoces, e por isso, quando
diagnosticado, costuma estar em estágios avançados. Sendo assim, o estudo de tal afecção é importante a fim de que
haja um maior conhecimento sobre a doença e que a detecção precoce seja realizada, pois apesar de rara, apresenta
um prognóstico muito reservado.
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Introdução
A duplicação da vesícula biliar é uma anomalia congênita rara, cuja incidência é cerca de 1:3800 (1). Configura-se em
sua maioria como achados ocasionais de autópsias ou intra operatório. Achados intra-operatório de duplicação da
vesícula biliar com dois ductos císticos pode levar a dificuldade diagnóstica ou lesão iatrogênica da via biliar principal.
Métodos
Realizado o relato de caso de uma paciente submetida à colecistectomia no Hospital São Bernardo, no ano de 2013,
pela equipe de cirurgia geral.Para a confecção da parte teórica, foi realizada a busca eletrônica na base de dado
LILACS e Medline desde o ano de 1992 até 2008, selecionando-se estudos clínicos sobre o tema abordado. A inclusão
de artigos obedeceu a critérios de presença de pelo menos um dos descritores, duplicação de vesícula biliar,
colecistectomia videolaparoscópica, vesícula biliar. Foram selecionados 6 artigos sobre a temática.
Resultados
Paciente feminina 57 anos, com história de sintomas inespecificos há 10 meses, com USG revelando litiase biliar e
endoscopia digestiva alta com diagnóstico de doença do refluxo gastroesofagico, indicado colecistectomia
laparoscopica. No intraoperatorio identificado estrutura cística aparentando a presença de dois dúcteis em sua base
com a saída de cálculo, no anatomopatológico revelando vesícula biliar acessória.
Conclusão
O tratamento por videolaparoscopia apresenta vantagens ao comparar com o método convencional, desde o
diagnóstico, até a exclusão de lesão de vias biliares.
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Introdução
Objetivo: apresentar caso raro de abdome agudo obstrutivo decorrente de cálculo impactado em íleo distal
ocasionado por fístula colecistoduodenal.
Material e Método
Materiais e métodos: análise de prontuário de paciente masculino, 32 anos, em acompanhamento ambulatorial por
colelitíase sintomática em programação para colecistectomia eletiva. Admitido no Pronto Socorro deste nosocômio
devido ao quadro de abdome agudo obstrutivo. Na ocasião, apresentava abdome distendido, vômitos, ruídos
hidroaéreos de luta, além de parada de eliminação de fezes e flatos há um dia. Leucócitos totais 16100mm3; PCR
105,33mg/L; sódio 141mmol/L; potássio 4,1mmol/L; glicemia 173mg/dL; uréia 33mg/dL; creatinina 1,4mg/dL;
amilase 45U/L. Raio-X de abdome agudo demonstrou distensão de alças de intestino delgado e níveis hidroaéreos.
Ultrassonografia de abdome total, demonstrou vesícula biliar de paredes finas, de conteúdo anecóide, com cálculo de
2,1 cm. Frente ao caso foi indicado laparotomia exploradora de urgência. No intraoperatório foi diagnosticado íleo
biliar com cálculo impactado no íleo distal e perfuração de segmento de alça intestinal bloqueado, associado a
Síndrome de Mirizzi, com compressão da via biliar pela bolsa de Hartmann e fístula colecistoduodenal, grau Vb.
Procedeu-se a enterectomia de segmento ileal e retirada de cálculo vesicular, com anastomose primária;
colecistectomia e rafia do orifício da fístula em dois planos. Paciente apresentou boa evolução no pós operatório e
permanece em segmento ambulatorial de cirurgia geral.
Resultados
Trata-se de um caso de íleo biliar associado à fístula colecistoduodenal.
Discussão e Conclusões
Conclusões: o presente relato evidencia um caso raro, em paciente jovem, masculino, de abdome agudo obstrutivo
causado por íleo biliar, secundário a uma fístula colecistoduodenal caracterizando a Síndrome de Mirizzi grau Vb,
segundo a classificação revisada de Csendes, cuja mortalidade varia de 15 – 18% na população quando não
diagnosticado precocemente.
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Introdução
Relatar a experiência de hepatectomia esquerda por videolaparoscopia em uma paciente com pseudotumor
inflamatório do fígado.
Material e Método
Relato de caso de paciente MCGCS, 57 anos, sexo feminino, procurou serviço médico queixando-se de dor abdominal
epigástrica e plenitude pós-prandial há 30 dias associado a perda ponderal de 4kg no período. Na investigação inicial
a ultrassonografia de abdome evidenciou lesão em lobo hepático esquerdo, realizando-se então um estudo
tomográfico confirmando lesão hipodensa não captante de 4,9 x 4,0x 3,9 cm em segmentos II e III do fígado com
calcificação periférica de aspecto inespecífico. Marcadores tumorais (alfafetoproteína, CA 19-9 e CEA), endoscopia
digestiva alta e colonoscopia apresentavam-se normais.
Resultados
Foi realizado uma hepatectomia segmentar (II e III) por videolaparoscopia com sucesso, com duração de 150
minutos, sangramento estimado de 100ml, evoluindo bem no pós-operatório e recebendo alta no 3º dia pós
procedimento. O histopatológico constatou pseudotumor inflamatório do fígado.
Discussão e Conclusões
O pseudotumor inflamatório é uma neoplasia rara, localizada em uma variedade de órgãos e tecidos, benigna e sua
importância clínica deve-se particularmente à dificuldade no diagnóstico diferencial com doença maligna, dentre elas o
hepatocarcinoma. A laparoscopia evoluiu e torna-se uma técnica aplicável e com bons Resultados na cirurgia hepática,
sendo o segmento lateral esquerdo de características que o tornam favorável à abordagem operatória.
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Introdução
Relatar o caso de uma paciente com câncer de cabeça de pâncreas, submetida a pancreatoduodenectomia associada
a quimioterapia pré e pós-operatória que, ao contrário do que demonstra a literatura, não mostrou qualquer indício de
recidiva da doença, mesmo após 17 anos do término do tratamento.
Material e Método
Relato: P.M.F ,sexo feminino, 71 anos. Aos 54 anos foi diagnosticada com adenocarcinoma na cabeça do pâncreas de
1,5 cm e lesão hepática compatível radiologicamente com metástase. Foi indicada quimioterapia e posteriormente o
tratamento cirúrgico (pancreatoduodenectomia- operação a modo Whipple). Após a cirurgia foi indicada quimioterapia
adjuvante e feito controle periódico. Atualmente realiza controle anual (tomografia computadorizada do abdome,
marcadores tumorais, função hepática e tireoidiana, RX de tórax) e endoscopia digestiva alta a cada 3 anos. Não
apresenta evidência de doença.
Resultados
O carcinoma de pâncreas é uma das neoplasias mais letais. Por ser de difícil detecção, diagnóstico tardio e de
comportamento agressivo, apresenta alta taxa de mortalidade, com uma incidência mais significativa em homens, a
partir dos 60 anos. No Brasil, é responsável por cerca de 2% de todos os tipos de câncer diagnosticados e por 4% do
total de mortes por essa doença. A pancreatoduodenectomia é um procedimento complexo e de alto risco cirúrgico,
mas é o único tratamento potencialmente curativo. O tempo médio de sobrevida para pacientes com carcinoma ductal
de pâncreas, que são submetidos à ressecção, é de 14,3 meses.
Discussão e Conclusões
O prognóstico para pacientes com câncer pancreático metastático é extremamente pobre, com um tempo médio de
sobrevida de 3-6 meses. As taxas de sobrevida de cinco anos ainda são de apenas 10 a 25% e a sobrevida média
entre 10 e 20 meses. Atualmente a mortalidade perioperatória é inferior a 4%, o que representa um declínio de mais
de 15% quando comparado à década de 1970. Para todos os pacientes que foram submetidos à ressecção de um
câncer no pâncreas exócrino (incluindo aqueles com doença T1N0) deve ser oferecida terapia adjuvante. Trata-se de
um câncer com um prognóstico ruim, mesmo quando realizada ressecção completa. As taxas de recidiva à distância
estão acima de 80% e local acima de 20%. A paciente em questão foi submetida a pancreatoduodenectomia
associada a quimioterapia pré e pós-operatória que, ao contrário do que demonstra a literatura, não mostrou qualquer
indício de recidiva da doença, mesmo após 17 anos do término do tratamento.
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Introdução
Relatar caso incomum de células renais puramente sarcomatóide tratado na ISCMSP
Métodos
Foram usados dados da história da doença do paciente e aspecto gerais da anamnese, com investigação radiológica
até diagnóstico anatomopatológico.
Resultados
Mulher de 31 anos com queixa de hematúria macroscópica associada há dor em flanco direito há dois meses
associado à massa palpável local. Ex-tabagista 20 anos/maço. Submetida à tomografia que revelou massa
expansiva/infiltrativa, originada na metade superior do rim direito, com componente exofítico maior que 50%,
medindo cerca de 9x9x7 cm, apresentando realce periférico e heterogêneo pelo meio de contrate iodado, delimitando
extensa área central hipoatenuante, compatível com necrose/liquefação. Superoanteriormente, a lesão infiltra o
parênquima hepático, nos segmentos VI e VII. Sem evidência de acometimento de veia ou artéria renal. Demonstrase ainda, linfonodomegalia portocaval, medindo 1,1 cm no menor eixo. Após discussão do caso, foi optado pela
realização de nefrectomia radical direita com linfadenectomia local e segmentectomia não-regrada dos segmentos V,
VI e I. Devido ao achado intra-operatório de invasão do plano muscular do diafragma, foi optado por sua ressecção
próximo ao gradil costal direito, com sutura posterior. O resultado da peça anatomo-patológica revelou Carcinoma de
células renais puramente sarcomatóide com extensas áreas de necrose (80%), com extensão ao tecido adiposo perirenal, adrenal direita e segmentos hepáticos, com tamanho de 7,5 x 7,5 cm. Grau 4 de Furhman, com invasão
angiolinfática e margens livres (uretral, hepática e circunferencial). Presença de metástase em 3 de 8 linfonodos.
Estadiamento T4N1M0.
Conclusão
É importante a tentativa da identificação deste tipo tumoral no pré-operatório destes pacientes, uma vez que o
prognóstico e o tratamento adjuvante podem ser bastante diferentes do CCR. A biópsia ou a aspiração com agulha
fina é defendida por alguns Autores, no entanto o achado de tecido sarcomatóide é encontrado em menos de 50%
das biópsias destes tumores. O achado anatomopatológico do carcinoma de células renais sarcomatóide revela um
pior prognóstico ao paciente, bem como a má-resposta a quimioterapia adjuvante disponível. O tratamento padrão é a
nefrectomia radical, porém esta não acrescenta grande sobrevida ao paciente. O diagnóstico pré-operatório é
desejável, porém incomum.
Palavras chaves
Agenesia; vesícula biliar
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Introdução
Avaliar os Resultados perioperatórios, segurança e exequibilidade das ressecções hepáticas videolaparoscópicas
(RHVL) em um centro terciário especializado.
Material e Método
Foram analisados a partir de um banco de dados prospectivo os Resultados perioperatórios (até 90 dias) de 190
pacientes submetidos a 194 RHVL, no período entre junho de 2007 e julho de 2014. As ressecções em segmentos
hepáticos anterolaterais (segmentos 2, 3, 4b, 5 e 6) e a bissegmentectomia 2/3 foram realizadas rotineiramente pela
modalidade totalmente laparoscópica. As modalidades videoassistida (híbrida) e com auxílio da mão (“hand-assisted”)
foram consideradas opções técnicas nas ressecções em localização desfavorável (segmentos 1, 4a, 5 e 8), na doença
multinodular e nas ressecções maiores (≥ 3 segmentos).
Resultados
A média de idade foi de 52,2 anos (18 a 79 anos), sendo 112 (58,9%) pacientes do sexo feminino. Foram realizadas
150 (77,3%) ressecções hepáticas totalmente laparoscópicas, 36 (18,6%) videoassistidas e oito (4,1%) com auxílio da
mão. Do total, 124 (64,0%) RHVL tiveram como indicação patologias malignas, sendo as principais, as metástases
hepáticas de câncer colorretal (n=66 - 53,2%) e o carcinoma hepatocelular (n=43 - 34,7%). Dentre as patologias
benignas (n=70) o adenoma foi a etiologia mais prevalente (n=48 - 68,6%). Foram ressecadas ao todo 209 lesões (1
a 4 por paciente). Em 8 pacientes portadores de metástases de câncer colorretal foram realizadas ressecções
hepáticas e colorretais simultâneas. Os procedimentos realizados foram: ressecções não regradas (n=85),
bissegmentectomia 2/3 (n=58), segmentectomias (n=25), hepatectomia direita (n=20), bissegmentectomia 6/7
(n=16), hepatectomia esquerda (n=8). Foi necessária a transfusão de hemoderivados em 7,2% dos pacientes. A
conversão para abordagem convencional ocorreu em 5,2% pacientes, sendo a principal causa sangramento.
Complicações perioperatórias foram observadas em 14,4% dos pacientes, sendo 67,8% destas classificadas como
Dindo-Clavien I ou II. Mortalidade perioperatória ocorreu em um (0,5%) paciente portador de cirrose hepática que
faleceu no 24º PO em virtude de complicações infecciosas.
Discussão e Conclusões
As RHVL são exequíveis e seguras, mesmo para ressecções maiores, em serviços com experiência em cirurgia
hepática e videolaparoscopia avançada. A abordagem laparoscópica pode ser considerada padrão ouro na abordagem
de lesões hepáticas anterolaterais e bissegmentectomia 2/3 em centros especializados.
Palavras chaves
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Introdução
A escassez de ilhotas é um obstáculo significativo ao uso generalizado de ilhotas para o alotransplante. Além de
muitos doadores de pâncreas não se adequarem a extração de ilhotas, por não satisfazerem os critérios de seleção e
o fato da inadequada manipulação das ilhotas, apenas um pequeno número de transplantes de ilhotas pode ser
efetuado. É, portanto, essencial o desenvolvimento de uma fonte ilimitada de células capazes de secretar insulina. O
objetivo do presente estudo é organizar os parâmetros envolvidos em tentativas experimentais de alotransplante em
roedores, a fim de elaborar o modelo mais adequado para suprir a escassez de doadores de ilhotas.
Material e Método
Realizamos sistematicamente a revisão utilizando o banco de dados Pubmed para pesquisar artigos publicados que
contenham a palavra-chave "rodent islet transplantation". Foram incluídos estudos sobre experimentos envolvendo
alotransplantes com ilhotas de roedores e analisamos as listas de referências das publicações recuperadas que eram
elegíveis. Foram excluídos artigos relacionados ao isotransplante, autotransplante e xenotransplante, assim como o
transplante em outras espécies.
Resultados
Um total de 25 estudos relacionados ao alotransplante foram selecionados para a revisão sistemática com base em
sua relevância e na atualização de seus dados.
Discussão e Conclusões
O alotransplante de ilhotas pancreáticas em roedores é promissor e continua em desenvolvimento. As taxas de
sobrevida de aloenxertos aumentaram com a descoberta de novos medicamentos imunossupressores e a utilização de
diferentes sítios de enxerto. Esse fato pode suprir a escassez de doadores de ilhotas e possibilitar avanços no
tratamento do diabetes tipo 1.
Palavras chaves
Ilhotas Pancreáticas, Transplante das Ilhotas Pancreáticas, Transplante Homólogo, Imunossupressores
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Introdução
Nós descrevemos um caso de segmentectomia lateral esquerda realizada por videolaparoscopia em paciente
portadora de um adenoma hepático.
Material e Método
Paciente do sexo feminino, 29 anos, diagnóstico de adenoma hepatocelular, acometendo todo segmento lateral
esquerdo, optado pela segmentectomia lateral esquerda videolaparoscópica. Foram utilizados 5 portais. Foi realizado a
dissecção, isolamento e ligadura com grampeador laparoscópico carga vascular do pedículo glissoniano do segmento
2 e 3 e da veia hepática esquerda. A secção hepática foi realizada através de energia bipolar e selador harmônico. A
peça foi retirada por uma incisão de Pfannestiel.
Resultados
Paciente evoluiu bem no pós-operatório com alta da unidade de tratamento intensivo no 1º dia e alta hospitalar no 4º
dia. Não houve complicações pós-operatórias. Paciente mantêm seguimento ambulatorial sem intercorrências.
Discussão e Conclusões
Concluímos que a segmentectomia lateral esquerda videolaparoscópica é uma abordagem segura e factível, desde
que utilizada por equipes especializadas em cirurgia hepática laparoscópica e disponibilidade dos materiais
necessários.
Palavras chaves
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Introdução
Discutir as indicações e avaliar os Resultados, segurança e exequibilidade das ressecções hepáticas
videolaparoscópicas em pacientes portadores de adenomas hepáticos.
Material e Método
Foram analisados a partir de um banco de dados prospectivo os Resultados de 47 pacientes com diagnóstico
anatomopatológico de adenoma hepatocelular, submetidos a 48 procedimentos minimamente invasivos, no período
entre junho de 2007 e julho de 2014. As indicações para ressecção foram: sexo masculino e lesões sintomáticas ou >
5cm no sexo feminino.
Resultados
A média de idade dos pacientes foi de 34,2 anos (18 a 50 anos), sendo 43 (91,5%) do sexo feminino. Do total de
mulheres, 74,4% apresentavam história de uso de anticoncepcionais. Todos os pacientes foram operados
eletivamente, sendo realizadas 43 (91,5%) ressecções hepáticas totalmente laparoscópicas e cinco (10,4%)
videoassistidas. Os procedimentos realizados foram: bissegmentectomia 2/3 (n=18), ressecções não regradas (n=17),
hepatectomia direita (n=8), segmentectomias (n=3), bissegmentectomia 6/7 (n=2). Foram ressecadas 55 lesões (1 a
4 nódulos por paciente). O tamanho médio dos nódulos ressecados foi de 6,5 cm (3 a 14 cm) e as margens cirúrgicas
foram livres em 97,9% dos espécimes analisados. Foi necessária a transfusão de hemoderivados em dois (4,2%)
pacientes, em um paciente houve lesão da hemicupula diafragmática direita, corrigida no intra-operatório sem a
necessidade de drenagem torácica. Não houve necessidade de conversão. Complicações pós-operatórias ocorreram
em dois (4,2%) pacientes, não havendo mortalidade perioperatória. O tempo médio de internação foi de 3,9 dias (2 15 dias). Em um seguimento médio de 38 meses (2 a 83 meses), todos os pacientes estão vivos e sem sinais
recorrência.
Discussão e Conclusões
As ressecções hepáticas videolaparoscópicas são exequíveis e seguras, cursando com baixa morbimortalidade em
pacientes portadores de adenomas hepáticos. A abordagem laparoscópica deve ser considerada de escolha para este
subgrupo de pacientes em centros com experiência em cirurgia hepática e videolaparoscopia avançada.
Palavras chaves
Adenoma hepatocelular, Hepatectomia, Laparoscopia, Cirurgia Videoassistida
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Introdução
Apresentar método alternativo para tratamento da coledocolitiase após 2 tentativas de CPRE.
Material e Método
Paciente 27 anos feminina, deu entrada pelo PS com história de dor epigástrica há 2 dias com irradiação para
hipocôndrio direito associada a vômitos e colúria. Exames laboratoriais de entrada sugestivos de síndrome colestatica
e USG de abdome superior com vesícula biliar de paredes espessadas e cálculos no seu interior de até 1.2cm,
colédoco de 0.6cm e ectasia de vias biliares intra hepática. Optado por realização de Colangio RNM que evidenciou
discreta ectasia das vias biliares intra hepáticas e do colédoco até sua porção distal (10mm) onde se observam
imagens de 3 falhas de enchimento, cálculos adjacentes entre si de 6mm mais caudal e outros 2 menores de 5mm
cada. Indicado CPRE que mostrou pancreatografia retrógada normal, não sendo possível cateterização da via biliar e
realizado papilotomia tática com infundibulotomia, sugerido nova tentativa do procedimento em 5 dias. Nova CPRE
sem sucesso, realizado apenas ampliação da papilotomia. Realizado colecistectomia com coledocotomia por via
laparoscópic e retirada dos 3 cálculos com auxilio de sondas de nelaton numero 8 e 10 acoplado a sistema de pressão
negativa por seringa, Após o clareamento procedeu-se a drenagem a Kherr. Evolução sem complicações, recebendo
alta no 5° PO com dreno de Kherr e retirada do dreno siliconado da cavidade abdominal. Realizada colangiografia no
28° PO sem evidencias de cálculo e bom esvaziamento da via biliar , USG de abdome superior sem alterações e
exames laboratoriais com normalização das enzima colestaticas. Retirada do dreno de Kherr sem intercorrência.
Resultados
O tratamento cirúrgico da coledocolitiase, em geral, esta indicado nos casos de falha de tratamento endoscópico ou
não acessibiladade da papila duodenal. Esse vídeo visa demonstrar a viabilidade da remoção da litíase de colédoco por
vlp com uso de materiais de ampla disponibilidade e acessibilidade, sem uso de materiais especiais como basket,
cateter, fogart.
Discussão e Conclusões
O tratamento da litíase de colédoco por vlp pode ser eficaz utilizando materiais de disponibilidade e baixo custo,
servindo como alternativa para os casos onde se faz necessária exploração cirúrgica das vias biliares.
Palavras chaves
colangiopancreatografia, laparoscopia
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Introdução
O objetivo deste trabalho é avaliar o desfecho e a eficácia da drenagem percutânea no tratamento da necrose
pancreática e suas complicações (necrose infectada, coleção necrótica “sem parede” [WON], abscesso [APFC] e
pseudocisto).
Material e Método
Avaliação retrospectiva de prontuários de pacientes submetidos a drenagem percutânea guiada por imagem no
Hospital do Servidor Público Estadual – São Paulo, de 2011 a 2014. A drenagem foi realizada pela mesma equipe
utilizando-se de dreno tipo “pigtail” numero 10-12 FR. Os Resultados foram avaliados quanto ao tipo de complicação
da pancreatite, tempo de internação e sucesso terapêutico. Os pacientes foram estratificados quanto à gravidade de
acordo com a Classificação de Atlanta (2012), sendo 5 (50%) pancreatite moderada grave e 5 (50%) pancreatite
grave. Dos 10 pacientes avaliados, 5 eram homens (50%) e 5 mulheres (50%); a média de idade foi de 54,6 anos
(variando de 34 a 76 anos). Quanto à etiologia, quatro (40%) eram de causa biliar (incluindo coledocolitíase residual),
2 (20%) pós CPRE, 2 (20%) alcoólica e 2 (20%) de causa idiopática. Sete pacientes (70%) tinham coleção necrótica
sem parede delimitada (WON) e três (30%) abscesso peripancreático (APFC).
Resultados
Nove casos foram solucionados com tratamento percutâneo exclusivo variando de 1 a 3 abordagens (média de 1,8)
com tempo médio de internação de 71 dias (variando de 28 a 125 dias). Dois pacientes (20%) apresentaram
complicação da drenagem - fístula pancreática com resolução espontânea em acompanhamento ambulatorial. Foi
necessária por 3 vezes realocação do cateter em 3 pacientes e houve falha de tratamento em um caso, sendo
indicada laparotomia exploradora. A bactéria isolada mais freqüentemente foi Klebisiella pneumoniae (33%). A
mortalidade global foi de 10% (1 paciente).
Discussão e Conclusões
Nesta casuística o tratamento percutâneo auxiliou no manejo da necrose pancreática e suas complicações sendo
resolutiva em 90% dos casos.
Palavras chaves
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Introdução
Relatar um caso de trauma pancreático em criança com abordagem de tratamento conservador.
Material e Método
Foi realizada uma coleta de dados no prontuário da Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTI) da Santa Casa de
Misericórdia de Anápolis-GO, associado a uma revisão de literatura.
Resultados
E.N.S., 8 anos de idade, vítima de queda de bicicleta e choque do guidão desta contra região epigástrica.
Apresentava-se com regular estado geral, corado, hidratado, afebril, anictérico, acianótico, eupnéico. Encontrava-se
abdome tenso, levemente distendido e doloroso à palpação, com ruídos hidroaéreos presentes. Houve dois episódios
de vômitos e relato de constipação intestinal. Paciente evoluiu com abdome doloroso à palpação e foi identificada
massa arredondada com limites precisos na região epigástrica, indicando possível formação de pseudocisto
pancreático. Após Realização de tomografia computadorizada (TC) de abdome, revelou-se lesão pancreática grau IV
com trauma de cabeça de pâncreas. Para o tratamento foi prescrito dieta por sonda nasoentérica (SNE) com 120ml de
3/3h, hidratação venosa, octreotide e meropene e repouso absoluto. Solicitaram-se exames laboratoriais, dentre eles
amilase de 2337U/L (valor de referência: 25 a 125 U/L) e PCR de 20,4mg/L (valor de referência: positivo maior que 6
mg/L), e colangiorresonância magnética (CRNM). Paciente evoluiu bem durante a internação em UTI, o meropene e o
octreotide foram suspensos no décimo e decido segundo dias de internação, respectivamente e esteve sob
acompanhamento da equipe de cirurgia pediátrica. Recebeu alta hospitalar no décimo sétimo dia de internação,
mostrando que a abordagem conservadora em lesão pancreática grau IV melhorou o quadro do paciente.
Discussão e Conclusões
As lesões traumáticas do pâncreas são raras porque este se localiza em posição retroperitoneal, mas possuem alta
mortalidade, principalmente quando o diagnóstico é feito tardiamente. Na faixa etária pediátrica, o trauma é a
principal causa de morte e incapacidade, sendo que 80% destes são contusos. A lesão pancreática ocorre em até
10% dos traumas em pediatria. O tratamento pode ser conservador ou cirúrgico e neste caso optou-se pela primeira
abordagem, obtendo sucesso no tratamento. Para isso é necessário um diagnóstico precoce, tratamento
farmacológico e dieta adequados e uma integração entre a equipe cirúrgica e a intensivista, tendo em mente que, se
necessário, deve-se recorrer à cirurgia.
Palavras chaves
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Introdução
Relatar caso raro de tumor miofibroblástico inflamátorio de vesicula biliar.
Métodos
Relato de caso retrospectivo com base em dados de prontuário médico.
Resultados
Um paciente do sexo masculino de 62 anos procurou atendimento com queixas de dor em cólica em hipocôndrio
direito, náuseas e piora com a alimentação há aproximadamente cinco meses. Apresentava antecedente de
hipertensão arterial sistêmica controlada com anti-hipertensivos e dieta.
Paciente apresentava ao exame dor discreta em hipocôndrio direito a palpação profunda, com sinais de colecístite
aguda. Paciente apresentava uma ultrassonografia de abdome com vesícula biliar distendida e tomografia de abdome
demonstrando múltiplos cálculos de até 13 mm impactados no infundíbulo e paredes espessadas de 8 mm de
espessura, com dilatação intra e extra hepática com colédoco extra-pancreático de 10 mm.
Feito o diagnóstico de colecistite aguda litiásica foi indicado colecistectomia convencional e colângiografia
intraoperatória que não sem evidenciou cálculos no colédoco, o procedimento cirúrgico procedeu sem intercorrências.
Tumores miofibrobláticos inflamatórios (TMI) são tumores benignos raros de etiologia desconhecida. Característica
especifica é a presença de miofibroblastos com capacidade de imitar malignidade. O exame histopatológico revela a
presença predominante de linfócitos, células plasmáticas e histiócitos entre as células fusiformes e tecido fibroso.
O TMI foi descrito primeiramente por Brunn, entretanto detalhes da patologia foram descritos por Umiker e Iverson
em 1954. Duas teorias foram descritas para explicar a etiopatogenia do TMI: a primeira e uma resposta anormal do
hospedeiro ao dano tecidual pelo processo inflamatório contínuo e a segunda ocorre pela desordem da resposta
imunológica.
Os TMI são tumores benignos sem capacidade de metastizar, no entanto é conhecido por infiltrar tecidos adjacentes
devido sua proliferação, portanto, conhecidos por recorrência local após ressecção do tumor.
Os TMI podem ocorrer em qualquer órgão, sendo mais frequentes nos pulmões. No entanto, podem ocorrer no
sistema nervoso, mediastino, órgãos intra-abdominais e retroperitônio.
Conclusão
Tumores miofibroblásticos inflamatórios de vesícula biliar podem simular quadro de colecistite aguda. O método
terapêutico deve ser a ressecção cirúrgica para evitar recorrência local. O diagnostico pré-operatório é difícil e deve-se
ter alto índice de suspeição mesmo em pacientes sem achados radiológicos.
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Vesícula Biliar; Neoplasias da Vesícula Biliar; Tumor miofibroblástico inflamatório.
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Introdução
apresentar um caso de uma paciente com lesão cística pancreática (tumor solido pseudopapilar), bem como uma
discussão sobre o tema.
Material e Método
Foi feito levantamento de dados na literatura sobre lesões císticas pancreáticas nas bases de dados da LILACs,
Bireme, Scielo e Pubmed. O caso foi acompanhado prospectivamente desde sua primeira consulta no ambulatório do
Conjunto Hospitalar de Sorocaba em 2013 até o último retorno ambulatorial neste ano (julho de 2014).
Resultados
SRC, mulher, branca, 36 anos, apresentava dor abdominal difusa há 18 meses, em cólica, forte intensidade, sem
irradiação, sem relação com alimentação, sem fator de melhora ou piora. Durante este período, teve 8 episódios de
dor. Nega perda de peso. Nega alterações nas fezes, icterícia, colúria e febre. Nega história de trauma, comorbidades,
internações ou cirurgias prévias. Hábitos e vícios: nega tabagismo e etilismo. Sedentária. Apresentava-se em bom
estado geral, corada, hidratada, anictérica, acianótica, afebril ao toque. Sem alterações no exame do aparelho
cardiovascular e respiratório. Abdome plano, flácido, indolor à palpação, sem massas palpáveis, sem visceromegalia,
ruído hidroaéreo presente. Sem gânglios palpáveis.
A Ultrassonografia de abdome evidenciava componente hipoecóico e heterogêneo no hilo esplênico de 8,9 x 6,6 cm.
Procedeu-se com investigação através de TC abdome com contraste endovenoso, cujo laudo indicava: Massa cística
complexa de cerca de 9,5 cm no hipocôndrio esquerdo, apresentando íntimo contato com estômago, pâncreas, baço e
rim esquerdo, porém, aparentemente sem invasão destes .
No ato cirúrgico evidenciamos lesão cística de 9 cm na cauda do pâncreas, com plano de clivagem, porém, aderida ao
baço, sem evidência de implantes tumorais na cavidade abdominal ou presença de líquido na cavidade. Foi feita
pancreatectomia caudal e esplenectomia. Teve boa evolução, com alta no 9° pós-operatório. O estudo anatomopatológico revelou: Tumor sólido pseudopapilar do pâncreas, com margem de ressecção livre de neoplasia. Nos
retornos ambulatoriais, prosseguiu sem queixas, com exames de imagem sem evidência de recidiva. Há 1 ano faz
acompanhamento no nosso serviço.
Discussão e Conclusões
Tumores císticos pancreáticos são lesões pouco freqüentes, entretanto são responsáveis por uma quantidade
significativa de ressecções pancreáticas. Tumor de Frantz é uma lesão rara, manifestada, sobretudo em pacientes
jovens do sexo feminino. Tal lesão cursa com bom prognóstico.
Palavras chaves
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266

TRABALHOS DE
GINECOLOGIA /
MASTOLOGIA

267

ID: 2197
Título: CARCINOSSARCOMA GRAU III DE ENDOMÉTRIO- RELATO DE CASO
Forma de Apresentação: POSTER
Área: GINECOLOGIA/ MASTOLOGIA
Instituição: Universidade Potiguar - Rio Grande do Norte - Brasil
Autores
Elio José Silveira Silva Barreto; Thais Faria Collier Andrade; Leonardo Silveira Silva Barreto; Tiago Bezerra Freitas
Diniz; Senival Alves Oliveira Júnior; Daniel Santos Ferreira; José Saint-Clair Torrês Filho
Introdução
Relatar um caso de neoplasia de endométrio admitido em nosso serviço.
Material e Método
Relata-se o caso de uma paciente do sexo feminino, 58 anos, que procurou nosso serviço com queixa principal de
sangramento transvaginal intenso na pós menopausa. Paciente referiu considerável aumento do volume abdominal
associado a constantes queixas álgicas. Foi diagnosticada em 2012 com neoplasia de endométrio, sendo submetida
em 07 de setembro de 2012 á procedimentos cirúrgicos de HTA ampliada com linfadenectomia pélvica e
retroperitoneal, omentectomia e apendicectomia.
Resultados
Durante a abordagem cirúrgica foi observado comprometimento de serosa, bem como infiltração do infundíbulo
pélvico á esquerda. Além desses achados, no intra-operatório, foi observado uma linfonodomegalia para-aórtica
esquerda inferior á veia renal esquerda. Foi realizada uma linfadenectomia retroperitoneal, bem como uma pélvica.
Retirado o útero com anexos e infundíbulos pélvicos. O histopatológico mostrou que se tratava de um coriocarcinoma
grau III de endométrio. A paciente apresentou seguimento pós-operatório satisfatório sem recidiva até o presente
momento.
Discussão e Conclusões
O câncer de endométrio é o tipo mais comum de câncer de útero. Embora a causa exata do câncer de endométrio
seja desconhecida, o aumento dos níveis de estrogênio parece ser um fator importante. A maioria dos casos de
câncer de endométrio ocorre entre 60 e 70 anos Pela classificação atual, este câncer é classificado em graus 1,2 e 3,
em ordem de agressividade. A taxa de sobrevivência de um ano é de cerca de 92%. Já a de cinco anos para o câncer
de endométrio que não se espalhou, aumenta para 95%. Se o câncer tiver se espalhado para órgãos distantes, a taxa
de sobrevivência de cinco anos cai para 23%.
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Introdução
Reportar um caso de torção de cisto ovariano bilateral, destacando sua importância como diagnóstico diferencial de
abdome agudo.
Material e Método
Relato de caso de paciente de 66 anos procura serviço medico de urgência com dor abdominal há 06 horas de caráter
progressiva, negava náuseas ou febre. Ao exame apresentava abdome doloroso difusamente à palpação. Trazia
consigo ressonância magnética realizada há 02 semanas que evidenciava duas formações císticas homogêneas, de
contornos regulares e paredes delgadas, contendo septações de permeio medindo 14.9 x 13.3 x 9.6 cm e 14.6 x 11.9
x 1.1 cm localizados em ovários direito e esquerdo respectivamente, sem evidencia de sangramento ou
linfonodomegalia.
Resultados
Em decorrência do quadro a paciente foi submetida a excisão cirúrgica durante a qual foi observado cistos ovarinos
bilaterais hemorrágicos, foi realizada ooforectomia bilateral associada à histerectomia, sem intercorrências. A paciente
segue em acompanhamento ambulatorial sem queixas e analise histopatológica evidenciou cistos hemorrágicos.
Discussão e Conclusões
A investigação cirúrgica de um quadro de abdome agudo deve ser realizada de maneira criteriosa, incluindo causas de
natureza ginecológica, e sempre deve ser aliado a história clínica com exames de imagem principalmente, na busca de
se fazer um planejamento terapêutico mais adequado para cada situação e o mais breve possível.
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Introdução
A finalidade desde trabalho é relatar o caso de uma primigesta de 24 anos que, durante os exames de pré-natal, à 7ª
semana de gestação, descobriu um cisto de grandes proporções em ovário esquerdo. Inicialmente, foi tratada de
forma expectante. Porém, após a 28ª semana, iniciou com sensação de dispneia e desconforto abdominal, sintomas
que motivaram a discussão sobre a realização da cirurgia. A raridade de tais casos é um grande incentivo para iniciar
este relato. Além disso, nos motiva a possibilidade de partilhar essa experiência e trazer questões como quais seriam
os riscos e benefícios de uma intervenção cirúrgica e quais as indicações que levaram ao procedimento.
Principalmente, discutir qual o melhor momento para operar pacientes gestantes com cisto ovariano, a fim de manter
a saúde de mãe e bebê.
Material e Método
Foram dosados CA125 e CEA, ambos dentro da normalidade. Foi realizada cirurgia para excisão da massa a 32
semanas de gestação. Incisão mediana supra e infraumbilical e abertura por planos. Na cavidade abdominal
identificou-se volumoso cisto em anexo esquerdo. Foi feita salpingectomia e ooforectomia à esquerda. Após,
procedeu-se ao fechamento, curativo e envio de material ao anatomopatológico.
Resultados
Foi retirado cisto de dimensões 23,5 x 22,6 x 10 cm, pesando 3.376 gramas. O resultado do anatomopatológico foi
cistoadenoma seroso, sem atipias. Após a cirurgia, houve boa recuperação e alta em 4 dias. Paciente permaneceu em
acompanhamento pós operatório. A cesárea se deu às 40 semanas de gestação, sem intercorrências. Bebê do sexo
feminino, apgar 9/10, pesando 2.890 gramas e medindo 48,5 cm.
Com o advento da ultrassonografia, aprimorou-se o diagnóstico de massas anexiais durante a gestação, pois no
passado a maioria acabava por não ser detectada. Em caso de não remissão espontânea do cisto até
aproximadamente a 16ª semana de gestação, quando alguns regridem espontaneamente, deve-se considerar a
intervenção cirúrgica. Ruptura, infecção por extravasamento de conteúdo, torção e obstrução do canal de parto são
os principais riscos envolvidos; além disso, há a possibilidade de ser uma massa maligna, o que felizmente não foi o
caso da paciente, mas que também constitui um grande dilema para o médico quando ocorre.
Discussão e Conclusões
Uma avaliação correta da paciente, a determinação da necessidade e do melhor momento para realização da cirurgia
são fundamentais para a resolução do caso, em um trabalho conjunto de cirurgião, obstetra e toda a equipe
envolvida.
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Introdução
Os tumores abdominais são comuns e a maioria deles é diagnosticada precocemente por métodos de imagem.
Atualmente, apresentações de massas abdominais gigantes tornaram-se raras. Este trabalho tem como objetivo
relatar um caso raro e incomum em nosso ambiente e enfatizar a necessidade de diagnóstico precoce, como a sua
dependência de exames complementares, que muitas vezes não estão disponíveis em todas as regiões de países
subdesenvolvidos ou em desenvolvimento.
Métodos
Este é um relato de caso de uma paciente do sexo feminino, 28 anos de idade, natural de Gana, a qual apresentava
massa abdominal de substancial dimensão quando admitida no Hospital Universitário Komfo Anochye em Gana, África.
Anamnese, história pregressa da doença, interrogatório sobre os diversos sistemas, antecedentes pessoais e
familiares, exame físico, exames laboratoriais e de imagem foram realizados e, em seguida, a admissão imediata da
paciente para a realização de uma cirurgia exploratória para confirmar o diagnóstico foi necessária. Logo, uma cirurgia
por laparotomia foi conduzida. Ooforectomia unilateral à esquerda foi realizada para a retirada completa da massa e
concomitante drenagem de um cisto de menor volume no ovário direito.
Resultados
Uma dor abdominal que começou há cerca de sete anos atrás, finalmente revelou uma lesão cística septada multiloculada no ovário esquerdo, medindo 30,2 x 26,2 x 21,0 centímetros, com volume de 8.518 ml e aproximadamente
15,500 kg. O exame anatomopatológico revelou tratar-se de um cistoadenoma seroso. O conteúdo drenado do ovário
direito não foi analisado sendo descartado
Conclusão
A abordagem de cistos ovarianos bilaterais em mulheres jovens é difícil. Os métodos de imagem são essenciais para o
tratamento correto. Ooforectomia bilateral pode ser realizada quando há evidência de malignidade. Entretanto, uma
abordagem conservadora como cistectomia ou drenagem do cisto pode evitar levar uma jovem mulher à menopausa
precoce. É surpreendente que, na atualidade ainda haja pacientes que não procurarem avaliação médica e convivam
com os sinais e sintomas por muitos anos. Além disso, um mal diagnóstico pode permitir a evolução de uma doença
até uma fase muito tardia.Partindo deste pressuposto, a facilidade a assistência médica e os melhores recursos de
imagem tornaram-se essenciais para um melhor diagnóstico, tratamento e prognóstico das doenças, suportando a
necessidade de inclusão social e investimento em tecnologia médica no atendimento de pacientes que vivem tanto em
países subdesenvolvidos como em desenvolvimento.
Palavras chaves
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INTRODUÇÃO
Paciente V.M.S , 48 anos, parda, casada, do lar, proveniente salvador Bahia deu entrada pelo pronto socorro adulto
com queixa de dor abdominal há aproximadamente 4 dias. Paciente refere dor abdominal em aperto na região da FID
sem irradiações , sem fatores de melhora ou piora, sem alterações hábito intestinal ou queixas urinarias. Refere que
dor acompanhava náuseas, sem vômitos. Antecedentes pessoais: nega comorbidades, nega tabagismo e etilismo,
nega alergias, cesariana com incisão mediana ha 30 anos.
Ao exame físico REG, corada, hidratada, eupneica, anictérica, afebril, acianotica . Abdome plano,cicatriz mediana
infraumbilical, flácido, doloroso em FID, DB positivo, RHA presentes, Murphy negativo , Giordano negativo e com
massa papável em FID.
Exames laboratoriais com discreta leucocitose (12.000) sem desvios ou outras alterações . Rx abdome dentro padrões
normalidade, USG abdome total SEM ALTERAÇÕES SIGNIFICATIVAS. Mantido a hipótese diagnóstica de abdome
agudo apesar dos exames de imagem normais.
Discussão e Conclusão
Paciente encaminhada ao centro cirúrgico para ser submetida a laparotomia exploradora.. Optado por incisão mediana
infraumbilical, abertura por planos e ao chegar em cavidade abdominal foi evidenciado cisto ovariano hemorrágico
torcido. Feita retirada cisto com preservação anexos, e feita investigação apêndice cecal que se apresentava sem
sinais inflamatórios ou presença fecalitos em sua luz, fechamento por planos sem intercorrencias ate encaminhamento
paciente a RPA. Paciente evoluiu bem no pós operatório.
Esse caso nos mostra que o exame físico é primordial e não deve ser relevado nos casos que se apresentem como
suspeitos de abdome agudo. Ainda que os exames subsidiários se apresentem como normal o tratamento cirúrgico
não deve ser retardado.
O diagnóstico preciso da causa determinante e as repercussões locais e gerais do presente processo patológico devem
ser o objetivo principal da avaliação clínica do paciente com abdômen agudo e ele deve ser feito no menor tempo
possível. A precisão e a rapidez do diagnóstico são importantes, porque o abdômen agudo traduz, em geral, uma
situação grave, muitas vezes com risco de vida, que exige tratamento imediato, o qual será tanto mais efetivo quanto
mais cedo for instituído.
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Introdução
Relato de caso de paciente com abscesso do músculo ileopsoas
Material e Método
Paciente do sexo feminino, 65 anos, com história de perda de peso importante e dor com intensidade progressiva em
região coxo-femoral direita, que dificultava a deambulação, há 15 dias. Referia surgimento de massa abdominal em
quadrante superior e inferior direito, com picos febris. Ao exame fisico, apresentava-se caquética, hipocorada, com
tumoração visivel abdominal, doloroso a palpação. Apresentava dor a mobilização da articulação coxo-femoral,
principalmente a extensão. Realizado Tc abc abdominal com presença de volumosa coleção que se estende desde a
região pelvica ate flanco direito, delineando a goteira parieto colica e promovendo desvio medio do colon ascendente
medindocerca de 224x171mm nos maiores diametros transversos no plano axial. Realizada drenagem cirurgica com
saida de aproximadamente 5 litros de secreção pururlenta. Colhida amostra de cultura com crescimento de Proteus
mirabillis. Paciente recebeu alta no 5 pos operatório com antibioticoterapia clinicamente estável. Retornou ao servico
seis dias após, com as mesmas queixas, realizado nova TC com presença de abscesso reorganizado. Realizado nova
drenagem cirurgica e paciente evoluiu a óbito no 4 pos operatorio. Encaminhado para o serviço de verificação de
óbitos com evidencia de psoíte.
Resultados
Abscesso do musculo ileopsoas é uma doença incomum que afeta predomininatemente adultos jovens. Nos ultimos
anos, a descrição dessa doença tem aumentado, estando relacionado a imunodeficiencia. O abscesso classifca-se
como primario e secundario. Na forma primaria, a etiologia é hematogenica favorecida por uma imunodepressão de
base sendo os principais,diabetes mellitus, alcoolismo, neoplasia, colagenase, senelidade entre outros. A forma
secundaria ocorre por extensão de estruturas vizinhas infectadas como coluna vertebral, articulações sacro iliacas,
aparelhos digestivos e genitourinário e , também, favorecidas por situações de imunodpressão ou pós operatório.
O quadro clinico apresenta forma insidiosa, caracterizada por febre, dor lombar, astenia e massa palpavel.
Discussão e Conclusões
O abscesso do psoas não é visto com frequência. Na maioria das vezes o diagnóstico não esta aparente, sendo
confirmado pelo método de imagem. Entretanto, é importante que o mesmo seja estabelicido o mais rápido possivel
para antibioticoterapia e abordagem cirurgica precoce para reduzir a morbidade e mortalidade.
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Introdução
Relatar a experiência recente de nossa instituição com o manejo de abscessos esplênicos.
Material e Método
Estudo retrospectivo dos casos de abscesso esplênico admitidos em nosso serviço nos últimos cinco anos.
Resultados
Dados de três pacientes do sexo masculino, com idade média de 60,3 anos foram avaliados. Todos estavam
internados por motivos outros em enfermarias de especialidades clínicas, em antibioticoterapia, quando passaram a
apresentar sintomatologia abdominal inespecífica. Os sinais e sintomas foram febre, calafrio, tremores, distensão
abdominal, icterícia, taquicardia e dor em hipocôndrio esquerdo, sendo este último o mais freqüente. Eram portadores
de múltiplas comorbidades clínicas, como hipertensão arterial (HAS), insuficiência renal crônica (IRC), insuficiência
cardíaca (IC), insuficiência arterial periférica crônica (IAPC), obesidade, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC),
dislipidemia e tabagismo, porém Diabetes Melito (DM) foi o fator predisponente diagnosticado em comum a todos. O
diagnóstico foi feito por tomografia computadorizada (TC), que definiu abscesso único em dois e múltiplo no outro. O
primeiro paciente chegou transferido de outro serviço em choque hemorrágico por rotura da cápsula esplênica, e
prontamente operado por hemoperitôneo, porém evoluiu para óbito no pós-operatório imediato. Esplenectomia eletiva
foi o tratamento de escolha para o segundo, e o último foi submetido a drenagens percutâneas, sem sucesso, e em
seguida esplenectomizado. Desses últimos, um teve culturas de líquido do abscesso negativas e no outro foi
identificada Escherichia coli. Apresentaram como complicação derrame pleural, e um teve infecção de ferida
operatória de tratamento ambulatorial. Ambos doentes de tratamento eletivo tiveram boa evolução.
Discussão e Conclusões
O abscesso esplênico é doença de difícil diagnóstico, porém presente nos pacientes complexos intra-hospitalares.
Apesar de a esplenectomia ser o tratamento de escolha, a drenagem percutânea guiada por imagem surge como
alternativa minimamente invasiva que pode reduzir morbimortalidade nesses indivíduos.
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Introdução
O abscesso esplênico, apesar de doença pouco frequente há algumas décadas, tem nos últimos anos sua incidência
aumentada. Tal fato pode ser creditado à maior acessibilidade a exames de imagem, permitindo adequado
diagnóstico, além de uma maior quantidade de pacientes com algum grau de imunossupressão, importante fator de
risco para seu desenvolvimento, como pacientes oncológicos, em uso de drogas imunossupressoras ou com síndrome
da imunodeficiência adquirida. Outros fatores tradicionalmente associados ao desenvolvimento do quadro são uso de
drogas endovenosas, trauma esplênico, bacteremia, principalmente associadas à endocardite e infecção urinária, e
presença de lesões benignas esplênicas.
Material e Método
No presente estudo foi realizado revisão da literatura sobre o tema, seguido de relato de caso de abscesso esplênico
diagnosticado em serviço secundário do município de Campinas, que previamente já havia sido tratado como
pneumonia e dengue.
Resultados
O diagnóstico clínico permanece um desafio, uma vez que os sintomas clássicos de febre, dor em hipocôndrio
esquerdo e leucocitose são inespecíficos, não sendo incomum o diagnóstico tardio do quadro. Cerca de metade dos
casos apresenta flora polimicrobiana, sendo os principais agentes etiológicos isolados Stafilococcus, Salmonella e E.
coli, sendo que a presença de fungos e micobactérias tem sido cada vez mais frequente em pacientes
imunossuprimidos. Considerando o custo e disponibilidade, a ultrassonografia mostra-se eficaz método para afastar tal
diagnóstico, com sensibilidade e especificidade aceitáveis. Contudo, a tomografia computadorizada permanece o
método de escolha para avaliação e proposta terapêutica. Desde que diagnosticado e tratado precocemente, o
abscesso esplênico apresenta bom prognóstico. Porém o diagnóstico tardio apresenta mortalidade de até 47% na
literatura. Como opções terapêuticas, diversas revisões avaliaram o uso de antibioticoterapia associada ou não a
drenagem percutânea, guiada por método de imagem, com índices de sucesso variados. Todavia, o tratamento
padrão permanece a esplenectomia, método com a menor mortalidade, porém com considerável morbidade. As
principais complicações pós esplenectomia são pneumonia, abscesso intracavitário, infecção de ferida operatória e íleo
paralítico prolongado.
Discussão e Conclusões
O diagnóstico de abscesso esplênico permanece um desafio mesmo na atualidade. Um alto nível de suspeita é
necessário para ser alcançado precocemente, reduzindo consideravelmente a morbimortalidade.
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Introdução
CORRELACIONAR TEMPO DE INÍCIO DOS PRIMEIROS SINTOMAS DA DOENÇA, QUANDO DO DIAGNÓSTICO, E FASE
EVOLUTIVA NA CLASSIFICAÇÃO INTRAOPERATÓRIA.
Material e Método
REALIZOU-SE ESTUDO RETROSPECTIVO COM DADOS COLETADOS EM PRONTUÁRIOS DE 160 PACIENTES,
ATENDIDOS EM PRONTO SOCORRO ADULTO DE HOSPITAL PÚBLICO DE ATENÇÃO TERCIÁRIA, SUBMETIDOS À
APENDICECTOMIA, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2010 A JUNHO DE 2014. A APENDICITE FOI CLASSIFICADA NO
INTRAOPERATÓRIO EM: FASE 0 - NORMAL; FASE I - EDEMATOSA OU CATARRAL; FASE II - ÚLCERO-FLEGMONOSA
OU FLEGMATOSA; FASE III – GANGRENOSA; FASE IV: PERFURATIVA.
Resultados
FORAM AVALIADOS 160 PACIENTES, 55 MULHERES E 105 HOMENS, COM IDADE ENTRE 13 A 74 ANOS, MÉDIA DE 29
ANOS COM DESVIO PADRÃO DE + OU – 11. NO TOTAL DOS CASOS, FOI OBSERVADO: FASE 0 (2%); FASE I (35%);
FASE II (33%); FASE III (15%), FASE IV (15%). NOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS E OPERADOS EM ATÉ 48
HORAS DO INÍCIO DOS SINTOMAS, OBSERVOU-SE: APENDICITE NÃO COMPLICADA (FASES I E II) 79% E
APENDICITE COMPLICADA (FASES III E IV) 19%. NAQUELES EM QUE A CIRURGIA OCORREU APÓS 48 HORAS DOS
SINTOMAS, FOI VISTO: APENDICITE NÃO COMPLICADA (FASES I E II) 50% E APENDICITE COMPLICADA (FASES III
E IV) 49%. O TEMPO OPERATÓRIO VARIOU DE 25 A 300 MINUTOS, COM UMA MÉDIA DE 84 MINUTOS. O TEMPO
TOTAL DE INTERNAÇÃO VARIOU ENTRE 1 A 33 DIAS, COM UMA MÉDIA DE 2,5 DIAS. O TEMPO MÉDIO DE
INTERNAÇÃO HOSPITALAR NAS APENDICITES NÃO COMPLICADAS FOI DE 2 DIAS, COMPARADO AS APENDICITES
COMPLICADAS, 3,5 DIAS. NÃO FOI REGISTRADO NENHUM ÓBITO NO PERÍODO.
Discussão e Conclusões
NESTE ESTUDO, OBSERVOU-SE MAIOR OCORRÊNCIA DE APENDICITES COMPLICADAS QUANTO MAIS TARDIO O
DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA DOENÇA, PROVOCANDO MAIOR MORBIDADE E ALARGANDO TEMPO DE
INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ISSO VEM A CORROBORAR COM A IMPORTÂNCIA DO RECONHECIMENTO PRECOCE DOS
SINTOMAS E ADEQUADA CONDUTA, DE MODO A ESTABELECER UM PROGNÓSTICO FAVORÁVEL AOS PACIENTES.
Palavras chaves
APENDICITE AGUDA

277

ID: 2354
Título: Avaliação de 378 apendicectomias realizadas em um hospital universitário
Forma de Apresentação: TEMA LIVRE
Área: MISCELANIA
Instituição: Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo - Sao Paulo - Brasil

Autores
Kayann Kaled, Felipe Rosa, Michael Shu, Rafael Spera, José Gustavo Parreira, José Cesar Assef,Tercio De Campos
Introdução
O objetivo desse estudo é analisar pacientes tratados por apendicite aguda em um hospital universitário.
Material e Método
Foram avaliados retrospectivamente os doentes tratados no Pronto Socorro Central da Santa Casa de São Paulo com
diagnóstico de apendicite aguda entre janeiro de 2008 e dezembro de 2013. As variáveis analisadas foram: doenças
associadas, cirurgias abdominais prévias, tempo de história, critérios de Alvarado, sinais de irritação peritoneal,
creatinina, hemograma, proteína C reativa, ultra-som de abdome, tomografia computadorizada; tipo e tempo de uso
de antibióticos; complicações, necessidade de UTI; necessidade de reoperação, tempo de internação e mortalidade.
Foram comparadas as vias de acesso laparoscópicas e laparatômicas relacionando as variáveis citadas acima. O banco
de dados foi computado em uma planilha Microsoft Excel e os Resultados foram analisados e comparados através do
test t de Student e do Chi-quadrado, considerando p<0,05 como significantes.
Resultados
Foram obtidos dados de 378 apendicectomias realizadas nesse período. Deste total, 236 eram homens (62,4%). A
média etária foi de 32,3 anos (+ 13,8). Noventa e nove doentes (26,2%) haviam procurado ao menos um outro
hospital antes de ser atendido em nosso serviço. O tempo que o doente demorou para procurar nosso pronto-socorro
foi de 2,6 dias (+3,2) após o início dos sintomas. A média do escore de Alvarado foi de 5,1 (+2). A via de acesso mais
realizada foi a incisão de Mc Burney em 291 doentes (77%), seguido da vídeo-laparoscopia em 49 doentes (13%). A
taxa de conversão da apendicectomia vídeo-laparoscópica foi de 6,1%. A média de internação dos doentes
submetidos à apendicectomia vídeo-laparoscópica foi de 3,8 dias + 3,2, contra 4,2 dias (+3,6) da via aberta (p=n.s.).
Um doente morreu (0,3%).
Discussão e Conclusões
A vídeo-laparoscopia foi menos utilizada que a via aberta para o tratamento da apendicite aguda, apesar de
apresentar Resultados semelhantes.
Palavras chaves
Apendicite, vídeo-laparoscopia
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Introdução
Relatar um caso raro de cisto esplênico e realizar uma revisão bibliográfica deste tema.
Material e Método
Foram utilizados o prontuário com consentimento prévio do paciente e artigos científicos para revisão bibliográfica.
Resultados
M.B.D.S, feminino, 30 anos, apresenta quadro de dor em hipocôndrio esquerdo há 1 ano, tipo latejante, com piora da
dor à movimentação, nega perda ponderal sem outros sintomas acompanhantes. Relata antecedente prévio de
gastrite, nega cirurgias prévias, nega histórias de trauma, em uso de pantoprazol 20 mg/dia. Ao exame físico apenas
baço palpável há 3 cm do rebordo costal esquerdo. Não apresentava alterações nos exames laboratoriais, na
ultrassonografia de abdome presença de baço com dimensões aumentadas, contornos irregulares e ecotextura
heterogênea por imagem cística, com conteúdo anecóico, com septos finos debris em seu interior. Medindo 13X12
cm. Realizado esplenectomia total e identificado presença de pâncreas e baço ectópicos.
Discussão e Conclusões
Cisto esplênico é uma entidade clínica e patológica rara, com maior incidência no sexo feminino, na segunda, terceira
e quarta décadas de vida. Característicamente o cisto esplênico é unilocular, homogêneo, conteúdo anecóico, paredes
finas, realçada acusticamente. Atualmente a ultrassonografia é o método mais importantepara o diagnóstico de cisto
esplênico. Quanto a sua etiologia podem ser simplesmente divididos em parasitários e não parasitários.
Tradicionalmente a esplenectomia total era o procedimento de escolha. Atualmente as opções de tratamento são:
esplenectomias parciais, cistectomia, descapsulação do cisto e a esplenectomia total.
Cisto esplênico é uma patologia rara, com incidência de complicações baixa, e seu tratamento tem diversas opções,
sendo a mais realizada a esplenectomia total.
Palavras chaves
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Introdução
OBJETIVO: Apresentar caso de Intussuscepção em paciente adulto, de etiologia benigna. Frequente na faixa
pediátrica, a intussuscepção, invaginação de um seguimento proximal do intestino em um seguimento distal
adjacente, é listada como possível causa de obstrução intestinal em adultos. Apresenta variação clinica sintomática
diversificada, podendo ter o seu diagnóstico suspeitado através de exames de imagem, apesar da acurácia limitada
dos métodos. Dessa forma, o diagnóstico de certeza fica, na maioria das vezes, reservado ao intra-operatório de
laparotomia exploradora em pacientes com abdome agudo. A etiologia da intussuscepção é variável, podendo ser
baseada em causas malignas, benignas ou idiopáticas.
Material e Método
RELATO DE CASO: Paciente do sexo masculino, 59 anos, acamado, com paralisia cerebral, levado o serviço de
emergência da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Limeira-SP com quadro de dor abdominal difusa associada a
náuseas, vômitos, parada de eliminação de flatos e fezes e irritação peritoneal. Realizado USG de abdome que
evidenciou presença de liquido de aspecto heterogêneo e debris em abdome.
Resultados
Submetido a Laparotomia Exploradora, foi evidenciado lesão perfurativa em ceco, intussuscepção colo-colônica e
tumoração em colón transverso, sendo realizado colectomia direita, respeitando os limites oncológicos. A avaliação
anátomo-patológica mostrou processo inflamatório agudo supurativo sem indícios morfológicos de malignidade.
Discussão e Conclusões
CONCLUSÃO: A intussuscepção é causa pouco frequente de obstrução intestinal no adulto, sendo sua ocorrência
associada a condições malignas como o adenocarcinoma, na maioria das vezes. Tumores estromais benignos, pólipos
adenomatosos e lipomas estão entre as causas benignas, bem como cirurgias prévias. Lesão inflamatória inespecífica,
como no caso em questão, são ainda mais raras. A ressecção cirúrgica com margens oncológicas é o tratamento de
eleição e deve ser realizada, visto o potencial maligno que esta patologia trás. O caso aqui retratado visa instigar a
percepção do médico cirurgião para abranger dentro dos seus diagnósticos diferenciais a inturssuscepção intestina
como sendo causa de dor abdominal e abdome agudo obstrutivo.
Palavras chaves
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Introdução
relatar apresentação incomum de DC operada em nosso serviço.
Material e Método
Revisão de prontuários e breve revisão da literatura.
Resultados
Homem, 31 anos, há 4 anos com massa abdominal indolor. Localizada em região paraumbilical inferior direita de
consistência fibroelástica, aproximadamente 7 cm de diâmetro, não aderida a planos profundos; sem linfonodos
palpáveis. Procurou outro serviço, com colonoscopia e tomografia (TC) de pelve sem alterações. Realizou TC de
abdome e RNM com processo expansivo isointenso de contornos lobulados e bem definidos localizado em flanco
direito medindo 6,0x5,8x4,4cm. Após 2 anos procurou nosso serviço onde fez TC, que evidenciou formação expansiva
sólida hipervascular na região mesentérica pericecal de natureza indeterminada, apresentando calcificações
puntiformes de permeio medindo 6,2x5,3x4,3cm com deslocamento do ureter direito medialmente. Fez TC de tórax e
cervical sem outras lesões. Realizada laparotomia, com tumor retroperitoneal que envolvia veia e artérias ilíacas
comuns direitas. Após liberação dos vasos realizou-se exérese completa. Anatomopatológico com de 14,5x6,5x3,5 cm,
com perfil imunohistoquímico compatível com DC do tipo histologico misto.
Discussão e Conclusões
DC raramente é considerada diagnóstico diferencial pré-operatório, pela inespecificidade clinica e radiológica e pelo
fato de tumores retroperitoneais serem malignos em 80% dos casos. Este caso reforça a necessidade de inclui-la no
diagnóstico diferencial de distúrbios linfoproliferativos.
Palavras chaves
Tumor de retroperitônio, doença linfoproliferativa.
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Introdução: A doença de Wipple é uma doença multissistemica rara caracterizada por febre, diarreia, má absorção
com consequente perda de peso, adenopatias, poliartrite, hiperpigmentação cutânea e ocasionalmente envolvimento
do SNC ou manifestações cardíacas. Descrito em 1907 por George Wipple. Objetivo relatar um caso de doença de
wipple em um paciente de 38 anos do sexo masculino.
Material e Método:
Método Revisão de prontuário. Relato de Caso: R.G.A. 38 anos, pardo, masculino, casado, Natural de Timóteo,
comerciário. O paciente relatou dor abdominal tipo cólica, astenia, episódios de febre, dispneia, alteração do habito
intestinal, artralgia migratória e perda de peso significativa aproximadamente 18 kg em seis meses, ao exame físico
apresentava palidez cutânea, emagrecido, abdome apresentava dor abdominal em FD e FID, com massa palpável de
limites indefinidos, hérnia inguinal direita indireta. Não apresentava outras anormalidades ao exame físico. Realizou
USG e TC de abdome que definiu como múltiplas adenomegalias de meso e retroperitoniais algumas confluentes
associado à ascite moderada. Foi indicado laparotomia exploradora para elucidação diagnostica onde foram
identificados múltiplos gânglios de meso de delgado e múltiplos de retroperitônio a ascite era quilosa. Evolui de forma
satisfatória no pós-operatório. O exame anatomopatológico diagnosticou doença de Wipple iniciado o tratamento
sulfametoxazol e trimetoprin e segmento ambulatorial do mesmo. Discussão Introdução: A doença de Wipple é uma
doença multissistemica rara caracterizada por febre, diarreia, má absorção com consequente perda de peso,
adenopatias, poliartrite, hiperpigmentação cutânea e ocasionalmente envolvimento do SNC ou manifestações
cardíacas . Descrito em 1907 por George Wipple, só em 1961 foi possível sua correlação com um agente infeccioso. O
Tropheryma wippelii

um bacilo gram positivo, e a etiopatogenia da doença não esta completamente esclarecida.

Afeta predominantemente o sexo masculino e a raça branca. O diagnostico é realizado através de exame
anatomopatológico do intestino delgado, gânglios linfáticos
Conclusões
A doença de Wipple é uma doença rara de origem infecciosa de difícil diagnostico que se não for tratada
adequadamente pode levar ao óbito o paciente. Deve-se manter o segmento após o tratamento pelas frequentes
recidivas.
Palavras chaves
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Introdução:
A Fasceíte necrotizante é uma condição rara porém extremamente grave que, se não for devidamente tratada, pode
evoluir para deficiência, amputação de membros ou até ao óbito. Trata-se de uma infecção muscular com necrose
tecidual, de rápida progressão, podendo ser monomicrobiano ou multimicrobiano. Seu tratamento consiste em
abordagem cirúrgica precoce com fasciotomia e desbridamento agressivo do tecido necrótico associado a
antibióticoterapia e tratamento suplementar no curativo do paciente para uma recuperação tecidual mais efetiva e
mais rapida. Esta terapia suplementar pode ser realizada com oxigênio hiperbárico ou curativo à vácuo, como no caso
descrito.
Material e Método: Paciente J.B.S. , 11 anos, sexo masculino, procurou o Hospital Geral do Grajaú com queixa de
dor e edema em MID há 12 horas. Paciente previamente hígido, com história de ferimento corto contuso em região
tibial anterior direita ocasionado por um prego presente em córrego há um dia. Evoluiu com febre não aferida, dor de
forte intensidade e edema em todo o membro. Ao exame físico de entrada, apresentava-se em regular estado
geral.Perna direita com edema 3/4+, rubor, calor e intensa dor a palpação superficial.
O paciente foi internado no hospital recebendo tratamento inicial com antibioticoterapia apenas, evoluindo com piora
progressiva do quadro, sendo então optado por procedimento cirúrgico para drenagem de abscesso da perna
acometida e antibioticoterapia dirigida para cultura da secreção, seguida de novo procedimento cirúrgico para
realização de fasciotomia e desbridamento de tecidos desvitalizados, mantendo o ferimento aberto ao término da
cirurgia e realizado inicialmente curativo apenas com rayon e sulfadiazina de prata.
Durante o seguimento do paciente, optado por Introdução do curativo à vácuo pressão, negativa a 125 mmHg
continuamente, com trocas de curativo a cada três ou quatro dias após desbridamento mecânico de tecidos
desvitalizados, associado a antibioticoterapia guiada por culturas.
Após dez dias de terapia com curativo à vácuo,a ferida operatória encontrava-se com tecido de granulação em bom
aspecto, sem sinais infecciosos, sendo optado pela realização de curativo com fibracol plus.
Discutido caso com equipe de cirurgia plástica que, após avaliar o paciente, optou pela realização de enxerto de pele.
O procedimento foi realizado no 34º dia de internação hospitalar, tendo como tecido doador a face anterior de ambas
as coxas e fechamento da ferida através de um curativo oclusivo de Rayon, gase e atadura. A enxertia apresentou
bom aspecto pós operatório nas trocas de curativo que sucederam o procedimento cirurgico e no 42º dia de
internação hospitalar o paciente recebeu alta hospitalar, já em bom estado geral, estável hemodinamicamente, com
ferida operatória em bom aspecto, com extensas áreas de enxertia sem perdas por necrose.
Resultados:
Após a Introdução do curativo à vácuo, o paciente apresentou uma rápida recuperação, com um ótimo resultado final,
resultando em uma melhora por completo do quadro de fasceíte necrotizante, e um razoável aspecto estético visto o
quadro inicial.
Conclusão:
O curativo a vácuo proporcionou uma melhora da percussão local, controle da infecção,diminuição da proliferação do
tecido de granulação e edema, condizendo com a literatura. A eficácia do método é comprovado pelo sucesso nos
pacientes submetidos à técnica.
Palavras chaves
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Introdução
A gangrena de Fournier é uma fasceíte necrotizante da área genital que apesar de uma entidade rara, pode ser
causadora de grande morbimortalidade na atualidade. Objetivo: Relatar a boa evolução clinica de um paciente
masculino, M.F. M (61 anos) atendido no HGC, que apresentou gangrena de Fournier extensa, necessitando de
tratamento clinico cirúrgico, apesar da DM descompensada e, posterior enxerto com a Cirurgia Plástica do serviço.
Material e Método
Relato de caso, retrospectivo do primeiro semestre de 2014, de M.F. M, 61 anos, masculino branco, natural e
procedente de Carapicuiba/SP, hipertenso e diabético, atendido no Hospital Geral de Carapicuiba, que necessitou de
tratamento clínico-cirúrgico no meio intra-hospitalar de gangrena de Fournier extensa.
Resultados
A gangrena de Fournier é uma facilite necrotizante causada pela endarterite obliterante dos vasos subcutâneos que
leva a necrose das regiões genital, perineal e perianal e pela infecção polimicrobiana local (anaeróbio e aeróbio). Mais
comum no sexo masculino (10H:1M) e idade média de 50 anos. Diabete mellitus é o principal fator de risco (40-60%),
seguido do alcoolismo (25-50%) dos casos. As manifestações clínicas podem ser leves e de extensão variada: dor,
edema, hiperemia e necrose local geralmente associado a calafrios e febre. Em alguns casos é observado cianose,
flictenas, crepitação e saída de secreção fétida local. Tratamento baseia-se principalmente em estabilização clínica,
antibioticoterapia precoce e debridamento cirúrgico, porém alguns casos podem necessitar de câmera hiperbárica ou
colostomia protetora. Paciente em questão necessitou de apenas um debridamento cirúrgico e curativos diários com
colagenase, associado à antibioticoterapia endovenosa. Apesar do prolongado período de internação hospitalar,
paciente apresentou boa evolução da região acometida e, associado ao comprometimento do paciente com cuidado
local, não necessitou de colostomia protetora. Após receber alta foi abordado eletivamente pela Cirurgia Plástica para
enxerto do local, o qual se apresentou integrado nas primeiras 48h, bem como com boa evolução estética e funcional
durante acompanhamento ambulatorial.
Discussão e Conclusões
Apesar de uma doença com grande morbimortalidade o paciente teve uma boa evolução clínica e estética. Importante
atentar para o conhecimento da doença e para o possível diagnóstico e manejo precoce.
Palavras chaves
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Introdução
RELATAR UM CASO DE GOSSIPIBOMA EM PACIENTE DE 32 ANOS DO SEXO FEMININO.
Material e Método
REVISÃO DE PRONTUARIO
Resultados
A PRESENÇA NÃO RECONHECIDA DE UM CORPO ESTRANHO DE QUALQUER NATUREZA NA CAVIDADE ABDOMINAL
APOS UMA OPERAÇÃO É UMA SITUAÇÃO RARAMENTE RELATADA E CERCADA DE UM POTENCIAL DE GRAVES
COMPLICAÇÕES .EM 1884 WILSON FEZ O PRIMEIRO RELATO CONHECIDO DE COMPRESSA CIRURGICA RETIDA E
COLETOU MAIS 30 CASOS REFERIDOS POR COLEGAS. SUA TAXA REAL DE INCIDENCIA DA RETENÇÃO DE
INTRABDOMINAL DE CORPOS ESTRANHOS NÃO É BEM CONHECIDA ,EMBORA RELATOS SEJAM EXTREMAMENTE
INCOMUNS, ESTIMA-SE 1 CASO PARA 1.000 LAPAROTOMIAS A 1 CASO PARA 10.000 LAPAROTOMIAS. O CORPO
ESTRANHO MAIS COMUMENTE ENCONTRADO É O DE ORIGEM TEXTIL, TRATA-SE DE UMA COMPLICAÇÃO
IATROGENICA COM IMPLICAÇÕES MEDICO LEGAIS .RELATO DE CASO : PACIENTE DO GENERO FEMININO DE 32
ANOS, NEGRA ,CASADA, DO LAR , NATURAL DE MINAS GERAIS FOI INTERNADA COM QUADRO DE MASSA
ABDOMINAL EM QUADRANTE INFERIOR DIREITO , USG SUGERIU MASSA SOLIDO-CISTICA DE PROVAVEL
ETIOLOGIA ANEXIAL DIREITA .A MESMA JÁ HAVIA SIDO SUBMETIDA A DUAS CESARIANAS SENDO A ULTIMA HÁ
QUATRO ANOS. AO EXAME FISICO SEM ALTERAÇÕES ALEM DA MASSA PALPAVEL EM FID DE LIMITES PRECISOS E
CONSISTENCIA FIRME , EXAMES LABORATORIAIS NORMAIS . FOI REALIZADA A LAPAROTOMIA ONDE FOI
IDENTIFICADA MASSA CAPSULADA ENVOLTA PELO GRANDE OMENTO. APOS A RESSECÇÃO DA MASSA E A
ABERTURA DA MESMA FICOU EVIDENTE SE TRATAR DE UMA COMPRESSA CIRURGICA. A PACIENTE EVOLUIU DE
FORMA SATISFATORIA NO POS-OPERATORIO NÃO APRESENTANDO COMPLICAÇÕES OU SEQUELAS .
Discussão e Conclusões
O GOSSIPIBOMA É UM PROBLEMA MEDICO LEGAL SERIO E SUA INCIDENCIA ESTA APARENTEMENTE
AUMENTANDO.POR ISSO, OS MEIOS E METODOS NOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DURANTE O ATO
OPERATORIO E NO CONTEXTO GERAL DA SALA DE CIRURGIA PRECISAM SER REVISTOS PARA SEREM REALIZADAS
MEDIDAS PREVENTIVAS.UMA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA AREA MEDICA E ESTRITA ADESÃO A
TECNICA OPERATORIA SÃO PRIMORDIAIS NA PREVENÇÃO DO GOSSIPIBOMA.
Palavras chaves
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ID: 2364
Título: Hemorragia digestiva alta secundária a metástase de angiossarcoma de baço
Forma de Apresentação: POSTER
Área: MISCELANIA
Instituição: Universidade Federal de São Paulo - Sao Paulo - Brasil

Autores
Danilo P Kitagaki
Introdução
Relatar o caso de um paciente do sexo masculino, em pós-opeatório tardio de esplenectomia por angiossarcoma, que
evoluiu com hemorragia digestiva alta secundária a múltiplas lesões metastáticas, incluindo estomago e duodeno.
Material e Método
JBC, masculino, 52 anos, admitido no pronto-socorro de cirurgia geral com história de de melena há um mês e
episódio de hematêmese há 12 horas da entrada. Negava sintomas de hipovolemia associados ao quadro. Associado
apresentava também dor abdominal difusa de difícil caracterização. Referia duas internações prévias no mesmo mês
por hemorragia digestiva em outro serviço. Fora submetido a esplenectomia em 2011 por lesão esplênica cujo exame
microscópico evidenciou um angiossarcoma de alto grau não disseminado. Abandonou o acompanhamento
ambulatorial após a 2 meses de pós-opeatório. Apresentava-se descorado, porém estável do ponto de vista
hemodinâmico, sendo a hemoglobina de entrada 6,9 mg/dl. Leucograma da admissão de 20200 com desvio até
metamielócitos. Avaliação endoscópica de urgência identificou múltiplas úlceras gástricas e duodenais subepiteliais,
arredondadas e vinhosas, de até 15mm, com sinais de sangramento. Tomografia de abdome e pelve mostrou
linfonodomegalia retroperitonial e mesentérica, e implantes hepáticos e em ambas adrenais. O paciente foi submetido
a duas abordagens endoscópicas e uma radioterápica, objetivando hemostasia, porém sem sucesso.
Resultados
Em abordagem conjunta com a equipe de oncologia clínica, discutiu-se o prognóstico e as opções para conduta
paliativa do caso. O paciente e sua família optaram, no entanto, por não aderir à proposta. O paciente retornou então
para sua cidade natal no nordeste do país.
Discussão e Conclusões
O angiossarcoma esplênico é uma neoplasia rara e agressiva, e que deve fazer parte do diagnóstico diferencial de
pacientes com anemia e esplenomegalia. A ocorrência de metastases tende a ser precoce e pode acometer fígado,
pulmão, linfonodos, cérebro, trato gastrintestinal, entre outros. Como o tratamento é baseado em ressecção cirúrgica,
a presença de múltiplas metástases frequentemente resulta em abordagem paliativa.
Palavras chaves
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Título: Hérnia de Amyand
Forma de Apresentação: POSTER
Área: MISCELANIA
Instituição: Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (SCMSP) - Sao Paulo - Brasil
Autores
João Kleber Almeida Gentile, Amanda Bentes Rios Freitas, Denis Feitosa Ruiz, Hamilton Ribeiro Brasil
Introdução
Descrever um caso raro na literatura médica sobre hérnia de Amyand
Métodos
Relato de caso retrospectivo com base em dados de prontuário médico
Resultados
Um homem de 34 anos de idade, assistente de linha de produção de São Paulo, SP, apresentou-se ao pronto socorro
de cirurgia geral com queixa de abaulamento em região inguinal direita durante os últimos dois anos, e um quadro de
dor no local há 6 meses com piora aos esforços e agravamento da dor nas últimas 12 horas. Ele negou história de
tosse crônica ou constipação.
Ele também negou ter quaisquer sintomas da hiperplasia prostática benigna ou doença prostática. Os testes iniciais
mostraram leucocitose discreta e a ultrassonografia de região inguinal (Figura 1 e 2) revelaram a presença de hérnia
inguinal com a presença do apêndice vermiforme dentro do saco herniário.
Ao exame físico evidenciava-se um abaulamento em região inguinal direita durante a manobra de Valsalva, e o teste
de tosse revelou uma hérnia indireta. Foi indicado tratamento cirúrgico por inguinotomia obliqua à direita para
herniorrafia, durante a dissecção e abertura do saco herniário através do anel inguinal profundo, o apêndice
vermiforme foi encontrado dentro do saco (Figura 3 e 4), aderindo a ele.
Foi realizado o fechamento e ligadura do saco herniário após redução do apêndice para dentro da cavidade
abdominal. Foi utilizada a técnica de Barker e a herniorrafia foi realizada por meio da técnica de reparação de
Lichtenstein com tela de polipropileno monofilamentar (Figura 5). O paciente apresentou evolução clínica satisfatória,
e recebeu alta no 5º pós-operatório. Atualmente se encontra em acompanhamento ambulatorial sem queixas.
Conclusão
Uma hérnia cirúrgica pode apresentar surpresas durante o intraoperatório como a hérnia de Amyand e a decisão de
realizar ou não a apendicectomia simultânea a correção da hérnia é multifatorial e de difícil decisão na emergência. E
importante estar ciente de todas as situações clinicas e a abordagem individualizada deve ser empregada.
Palavras chaves
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Título: INTUSSUSCEPÇÃO INTESTINAL SECUNDÁRIA À LINFOMA: RELATO DE CASO
Forma de Apresentação: POSTER
Área: MISCELANIA
Instituição: SANTA CASA DE LIMEIRA - Sao Paulo - Brasil
Autores
Henrique Valério Mesquita, Filipe Starling Hubner, Gabriel Carvalho Oliveira Gazarra Borges, Gustavo José Ferroni
Plentz Silva, Ciro Eduardo Falconi, Ricardo Estevam Martins, José Felipe Freire Martins, Gustavo Ziggiatti Gutti
Introdução
OBJETIVO: Apresentar caso de Intussuscepção em paciente adulto, de etiologia maligna. Frequente na faixa
pediátrica, a intussuscepção, invaginação de um seguimento proximal do intestino em um seguimento distal
adjacente, é listada como possível causa de obstrução intestinal em adultos. O diagnóstico de certeza fica, na maioria
das vezes, reservado ao intra-operatório de laparotomia exploradora em pacientes com abdome agudo. A etiologia da
intussuscepção é variável, podendo ser baseada em causas malignas, benignas ou idiopáticas.
Material e Método
RELATO DE CASO: Paciente do sexo masculino, 39 anos, com história de dor abdominal esporádica em cólica,
associada à vômitos e alteração do hábito intestinal há dois meses, deu entrada na unidade de emergência da
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Limeira-SP com quadro de dor e distensão abdominal associada a náuseas e
vômitos fecalóides, além de parada de eliminação de flatos e fezes há dois dias. Realizada Tomografia
Computadorizada (TC) de abdome que evidenciou distenção de cólon e delgado, com anormalidade em íleo terminal.
Resultados
Submetido a Laparotomia Exploradora, foi evidenciado tumoração em ceco, intussuscepção em íleo terminal, sendo
realizado colectomia direita, respeitando os limites oncológicos, com íleo-transverso anastomose latero-lateral
mecânica e ileostomia de proteção. A avaliação anátomo-patológica evidenciou neoplasia maligna indiferenciada de
cólon direito (T3N0Mx) e estudo imunohistoquímico diagnosticou linfoma não Hodgkin de imunofenótipo B,
classificado morfológicamente como linfoma maligno difuso de grandes células. Evoluiu favoravelmente no pósoperatório. Realizado tratamento quimioterápico com boa resposta. Encontra-se em programação cirúrgica eletiva
para fechamento de ileostomia de proteção.
Discussão e Conclusões
CONCLUSÃO: A intussuscepção é causa pouco frequente de obstrução intestinal no adulto, sendo sua ocorrência
associada a condições malignas como o adenocarcinoma, na maioria das vezes. Tumores estromais benignos, pólipos
adenomatosos e lipomas estão entre as causas benignas, bem como cirurgias prévias. Linfomas, como no caso em
questão, são ainda mais raros. A ressecção cirúrgica com margens oncológicas é o tratamento de eleição e deve ser
realizada, visto o potencial maligno que esta patologia trás. O caso aqui retratado visa instigar a percepção do médico
cirurgião para abranger dentro dos seus diagnósticos diferenciais a inturssuscepção intestinal como sendo causa de
dor abdominal e abdome agudo obstrutivo.
Palavras chaves
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Título: LIPOMA GIGANTE DE RETROPERITÔNIO: RELATO DE CASO
Forma de Apresentação: POSTER
Área: MISCELANIA
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Autores
RAFFAELA FEDERICO, MARCUS VINICIUS RONCADA PERES, SALVADOR AFFONSO PINHEIRO, JENNIFER NAOMI
KINOSHITA
Introdução
Relatar caso de lipoma gigante de retroperitônio.
Material e Método
Paciente sexo masculino, 55 anos, deu entrada no serviço de Cirurgia Geral do Hospital e Maternidade Celso Pierro –
PUC-Campinas (Campinas – São Paulo –Brasil) com história de aumento de volume abdominal, indolor à palpação há
6 meses, sem comorbidades ou outras queixas. Foi submetido à Ultrassonografia abdominal, Tomografia
Computadorizada e Ressonância Nuclear Magnética, que mostraram volumosa lesão de aspecto adiposo em
retroperitônio, com formações císticas de permeio, desvio de vísceras e vasos adjacentes. Optado por passagem de
cateter duplo J bilateral para melhor reconhecimento ureteral intra-operatório e laparatomia exploradora com exérese
de massa extensa, de aspecto gorduroso ora aparentemente degenerado, com áreas císticas de permeio, estendendose da pelve até hipocôndrios, com íntimo contato com baço e corpo/cauda pancreática, sem plano de clivagem com os
mesmos, e provável pedículo nutriz a artéria e veia esplênicas, sendo necessário esplenectomia e pancreatectomia
corpo-caudal. A tumoração rechaçava alças de delgado e cólon, sem invadi-los.
Resultados
O exame anatomo-patológico do espécime cirúrgico de 8,530 kg e 50x42x14 cm revelou massa de tecido adiposo
maduro, encapsulada em sua maior extensão, homogêneo, sem necrose ou hemorragia, além de pâncreas com
características sugestivas de adenoma seroso microcístico, baço normal e sem sinais de malignidade na lesão
confirmando lipoma benigno de retroperitônio contrapondo a possibilidade de lipossarcoma aventada no intraoperatório. Paciente teve boa evolução clínica, tendo alta médica no sétimo dia de pós-operatório.
Discussão e Conclusões
Os lipomas retroperitoneais são raros, podendo atingir diâmetros superiores a 15 cm. Comparando a aparência
tomográfica de lipomas e lipossarcomas, os primeiros são bem delimitados, volumosos, lobulados, hipodensos e
frequentemente se estendem além do plano sagital medial com planos de clivagem entre tumor e os órgãos
adjacentes, sendo esta característica menos evidente em lipossarcoma. O tratamento dos lipomas retroperitoneais é
cirúrgico, entretanto, deve-se sempre considerar a possibilidade de lipossarcoma, sendo a ressecção radical do tumor
maligno a melhor opção, pois diminui a chance de recidiva (11%) em relação à excisão marginal (60%), refletindo
conduta adotada no caso relatado em que a confirmação da benignidade da lesão somente foi possível com exame
anatomo-patológico.
Palavras chaves
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Título: MANEJO DA SEPSE PÓS-ESPLENECTOMIA
Forma de Apresentação: POSTER
Área: MISCELANIA
Instituição: UNIVERSIDADE POTIGUAR - UNP - Rio Grande do Norte - Brasil
Autores
IRAMI ARAÚJO FILHO, TIAGO BEZERRA FREITAS DINIZ, ALINE VASCONCELOS CARVALHO, ARNALDO COSTA
MEDEIROS JÚNIOR, ARTUR DANTAS FREIRE, CLARA RAFAEL SILVA XAVIER, SENIVAL ALVES OLIVEIRA JÚNIOR
Introdução
Revisar as principais características da infecção fulminante pós-esplenectomia, a fim de evidenciar os dados mais
relevantes no que diz respeito a definição, etiologia, quadro clínico, diagnóstico, bem como estratégias para uma
profilaxia e tratamento mais eficazes dessa enfermidade.
Material e Método
Este estudo constitui-se de uma revisão descritiva de literatura sobre sepse pós-esplenectomia, a partir da pesquisa
nas bases de dados Pubmed, Scopus e Embase sobre o assunto, utilizando como descritores esplenectomia, sepse,
pós-esplenectomia, imunização, imunoprofilaxia e tratamento, avaliando artigos publicados de 1996 a 2013.
Resultados
A infecção fulminante pós esplenectomia (IFPE) desenvolve-se em um curto período e produz sintomas graves. A
incidência global de infecção grave pós-esplenectomia varia de 0,1% a 8,5%. Os pródromos são discretos,
assemelhando-se a uma síndrome gripal (flu-like), com febrícula e sintomas inespecíficos. O exame físico pode revelar
taquicardia e hipotensão, além de rash cutâneo. Ocorre rebaixamento do estado geral, evoluindo para choque séptico,
anúria e coagulação intravascular disseminada (CIVD). Geralmente apresenta curso fatal nas primeiras 48 horas após
admissão hospitalar. O diagnóstico diferencial inclui infecção do trato urinário, pneumonia, meningite, peritonite
bacteriana espontânea ou bacteremia de fonte desconhecida. O suporte intensivo é fundamental, aliado a uma
hidratação vigorosa. As drogas vasoconstrictoras podem ser necessárias, todavia a medida terapêutica mais
importante é a administração agressiva e precoce de antibióticos de largo espectro pela via endovenosa. Baseado no
estudo feito, observa-se que devem ser analisados a urocultura, hemocultura, culturas de aspirados de púrpuras e
líquidos pleurais nesses pacientes. Além disso, é fundamental realizar um esquema vacinal pelo menos duas semanas
antes da cirurgia para casos eletivos, ou completados após a cirurgia de urgência. Os guidelines atuais recomendam
as vacinas anti-pneumococo (Pneu-P-23), antihemophilus (H. influenzae tipo B conjugada) e as anti-meningococco
(Men-C-C e Men-P-ACYW135), e vacinação anual para Influenza.
Discussão e Conclusões
A esplenectomia total deve ser evitada, visto sua associação com taxas de sepse fulminante pós-operatória. Melhores
métodos propedêuticos de imagem, formas alternativas para tratamento e medidas preventivas estão em contínua
evolulção. A imunoprofilaxia de amplo espectro sempre deve ser considerada.
Palavras chaves
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Título: O Uso da Laparoscopia Diminui a Taxa de Infecção de Ferida Operatória em Colecistectomias?
Forma de Apresentação: TEMA LIVRE
Área: MISCELANIA
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Autores
Gilfred Canuto Pereira, Pedro Eder Portari Filho, Henrique Donizetti Bianchi Florindo, Thiago Barcellos Annunziata,
Henrique Simões de Almeida
Introdução
A infecção de ferida operatória (IFO) é uma complicação frequente, relacionada a morbidade, mortalidade e aumento
de custos hospitalares. O advento da laparoscopia diminuiu a taxa de infecções em vários tipos de cirurgia. O objetivo
principal deste estudo é analisar a incidência de infecção de ferida operatória em colecistectomias convencionais e
laparoscópicas. Os
objetivos secundários são: correlacionar as infecções com o tipo de ferida (potencialmente contaminada e infectada);
idade; tipo de cirurgia (CON e CVL), tempo de internação hospitalar (TI) e diabetes mellitus (DM).
Material e Método
279 pacientes submetidos a colecistectomia foram divididos em dois grupos: colecistectomia laparoscópica (159) e
convencional (132). Foram seguidos prospectivamente para analisar se a via cirúrgica, sexo, idade, tempo de
internação e diabetes mellitus apresentam relação com infecção de ferida operatória.
Resultados
Sexo e idade não apresentaram correlação com ferida operatória. Diabetes mellitus, tempo de internação e via
cirúrgica apresentaram correlação com infecção. No entanto, na análise univariada apenas tempo de internação e via
cirúrgica mantiveram significância estatística. Nenhum dos fatores apresentou significância na análise multivariada.
Discussão e Conclusões
O presente estudo reforça achados prévios que a via laparoscópica diminui a taxa de IFO em colecistectomias. A
presença de diabetes mellitus e o tempo de internação também se relacionaram com esta complicação.
Palavras chaves
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Título: Perfil das apendicectomias realizadas no Brasil: Qual a melhor via de acesso?
Forma de Apresentação: TEMA LIVRE
Área: MISCELANIA
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Autores
Gabriel Flamarin Cavasana, Fernanda Santos, Tercio Campos
Introdução
Comparar as técnicas de apendicectomia aberta e por videolaparoscopia realizadas no Brasil.
Material e Método
Este trabalho utilizou informações do DataSus de 2008 a 2013 obtidas no sítio http://datasus.saude.gov.br. Para
obtenção dos dados foram colocadas as palavras “apendicectomia” e “apendicectomia vídeo-laparoscópica”. As
variáveis analisadas foram: número total de internações, valor total das internações, valor médio de internação, média
de permanência e taxa de mortalidade. Foram comparados os dados dos doentes submetidos à apendicectomia
aberta com aqueles submetidos à apendicectomia vídeo-laparoscópica. Os dados foram colocados em uma planilha
Excel e expostos em gráficos. Para a análise estatística foi utilizadoo teste Chi-quadrado considerando p<0,05 como
significante.
Resultados
O número total de apendicectomias foi de 576.992 no período, constando uma média de 96.166 por ano. Desse total,
1,8% foi por via videolaparocópica, o que representa em valores absolutos, 10.456 cirurgias. Comparando o
crescimento total entre os anos de 2008 e 2013, a videocirurgia aumentou 218%, enquanto o aumento da cirurgia
aberta foi de 22%. (p<0,001).
Avaliando o valor total das cirurgias realizadas e contando os gastos com despesas médicas e hospitalares, o valor
final foi de R$316.150.801,06. Desse total, a videolaparoscopia representa 1,9% com gasto total de R$6.080.623,57,
enquanto na cirurgia aberta os gastos totais foram de R$310.070.177,49. Quando comparado o valor total com o
numero total de cirurgias realizadas, obteve-se um valor médio de internação. O valor médio das videocirurgias foi de
R$495,00, 10% a menos que a cirurgia aberta, com valor médio de R$545,31. A média de permanência da cirurgia
aberta foi de 3,8 dias, enquanto a media de permanência da videolaparoscopia foi de 3,7 dias, não apresentando
diferença estatisticamente significativa. A taxa de mortalidade foi 50% menor na videocirurgia quando comparado
com a cirurgia aberta. Em 6 anos, a taxa de mortalidade da cirurgia aberta foi de 0,28%. Em comparação, a taxa de
mortalidade da apendicectomia videolaparoscópica foi de 0,14%.
Discussão e Conclusões
Houve um aumento significativo do número de apendicectomias por videolaparoscopia nos últimos seis anos, apesar
de ainda ser pouco utilizada nos doentes do SUS. A apendicectomia videolaparocópica está associada a um menor
custo e menor taxa de mortalidade.
Palavras chaves
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Autores
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Introdução
Relatar um caso de peritonite encapsulante em paciente adulto, diagnosticado no Hospital Municipal Dr. Cármino
Caricchio – Tatuapé – São Paulo, SP
Material e Método
Revisão de prontuário e pesquisa bibliográfica em literatura.
Resultados
DD, sexo feminino, 44 anos, hipertensa, ex-tabagista, mastectomia por câncer há 10 anos e reconstrução com reto
abdominal.História de constipação há 45 dias associada a dor e aumento do volume abdominal, ascite e derrame
pleural. Durante investigação ultrassonografia de abdome identificou cisto de paredes regulares com septações que se
estende por toda cavidade abdominal com 310 x 220 mm e provável origem anexial direita.TC de abdome e pelve
mostrou volumosa quantidade de liquido na cavidade peritoneal, de aspecto loculado. CA 125 :11.420 U/mL.
Aventada a possibilidade de carcinomatose peritoneal. Sem outras alterações nos exames de imagem. Paciente
submetida à laparotomia exploradora onde identificou-se grande volume de liquido ascitico, aponeurose fibrosada
devido a tela, peritônio muito espessado e debris livres na cavidade. Presença de fibrose envolvendo o intestino,
impossibilitando a individualização de alças, compatível com peritonite encapsulante. Realizada biópsia do peritônio
sem saída de gazes ou fezes.Paciente evoluiu satisfatoriamente no pós-operatório. Não apresentou episódios de
oclusão intestinal. Anatomopatológico evidenciou adenocarcinoma grau II infiltrando tecido fibroso.
Imunohistoquímica mostrou positividade para WT-1 citoplasmática e padrão papilar favorecendo sítio primário em
ovário ou peritoneo.
Discussão e Conclusões
Peritonite encapsulante é um processo inflamatório que leva ao espessamento fibroso peritoneal, eventualmente
envolvendo alças intestinais. Ocorre frequentemente em pacientes em programa de diálise peritoneal de longa data
até 2 anos após sua suspensão, já foi descrita em pacientes cirróticos após derivação venoperitoneal, transplante
ortotópico de fígado, associado a tumores ovarianos, uso de beta bloqueadores e na forma idiopática. O estágio mais
avançado da doença é caracterizado pelo encapsulamento de algumas ou todas as alças do intestino delgado,
podendo resultar em obstrução completa ou parcial.Paciente sem diagnóstico através de exames de imagem,com
hipótese diagnóstica de câncer de ovário devido o alto nível de CA 125 e evolução do quadro. Optou-se por
laparotomia exploradora para citorredução. O achado de peritonite encapsulante impossibilitou tratamento cirúrgico,
mas permitiu diagnóstico histológico e tratamento clínico.
Palavras chaves
Peritonite encapsulante; cisto intra-abdominal; tumor de ovário

293

ID: 1958
Título: Peritonite por Neisseria meningitidis sorotipo C
Forma de Apresentação: POSTER
Área: MISCELANIA
Instituição: Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (SCMSP) - Sao Paulo - Brasil
Autores
João Kleber Almeida Gentile, Denis Feitosa Ruiz, Vlassios Marangos Junior, Maurice Youssef Franciss, Hamilton Ribeiro
Brasil
Introdução
Relatar caso raro na literatura de peritonite por Neisseria meningitidis sorotipo C em cultura de liquido abdominal.
Métodos
Relato de caso retrospectivo com base em dados de prontuário médico.
Resultados
Um homem de 27 anos, brasileiro deu entrada no departamento de emergência com dor abdominal difusa de forte
intensidade acompanhada de parada de eliminação de gazes e fezes há 3 dias e febre de 38,3 ºC há 24 horas.
Como antecedentes havia passado de laparotomia prévia há sete anos por apendicite aguda. Negava outros sintomas,
historia de viagens recentes ou antecedentes de doenças infectocontagiosas. Não havia historia de uso recente de
medicações ou internações. Negava consumo de álcool ou drogas ilícitas.
No exame, apresentava-se confuso, agitado, desidratado com sinais clínicos de sepse. Estava febril (38,3ºC),
taquicardico (112 batimentos por minuto), taquipneico (20 respirações por minuto) e hipotenso (90x50 mmHg).
O abdome apresentava cicatriz de laparotomia infraumbilical prévia, muito distendido, doloroso difusamente,
hipertimpânico e com descompressão brusca positiva. Não havia evidencia ou sinais clínicos de hepatopatia ou ascite.
Toque retal era normal sem evidencia de sangramento ou muco nas fezes.
A investigação inicial apresentava leucocitose (18.600 leucócitos com 11 % de bastões), gasometria com sinais de
acidose metabólica, proteína C reativa elevada (38,6 mg/L) e radiografia de abdome com níveis hidroaéreos em
delgado sem evidencia de pneumoperitonio. A tomografia de abdome evidenciava apenas distensão de alças de
delgado e pequena quantidade de liquido livre na cavidade abdominal. Exame de urina e eletrólitos sem alterações.
Os diagnósticos diferenciais para o caso eram abdome agudo inflamatório com peritonite difusa e abdome agudo
obstrutivo.
Paciente recebeu tratamento com expansão volemica adequada 20 ml/Kg e antibioticoterapia com ciprofloxacino 400
mg de 12/12 horas e metronidazol 500 mg de 8/8 horas conforme o protocolo da instituição. Foi encaminhado para
lapatoromia exploradora de urgência após 24 horas da entrada no serviço de emergência.
Conclusão
Embora seja uma causa etiológica rara de peritonite aguda, a infecção por Neisseria meningitidis deve ser aventada
em casos de peritonite na emergência.
Palavras chaves
Peritonite; Neisseria meningitidis; Abdome Agudo
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Introdução
Analisar o perfil de pacientes com anticorpos antieritrocitários na população vítima de trauma nos hospitais do Distrito
Federal de 2007 a 2013, demonstrando o risco de complicações precoces e tardias pós-transfusionais em pacientes da
emergência.
Material e Método
Trata-se de um trabalho observacional, descritivo, retrospectivo e não comparativo. Os arquivos analisados foram do
Hemocentro de Brasília-DF no período de 2007 à 2013. Como critério de inclusão temos: paciente vítima de trauma,
choque grau 3 e 4 que receberam transfusão.
Resultados
A faixa etária com maior aloimunização foi acima dos 60 anos de idade ( 29,4%), com predominância do sexo
masculino (56%). Nos tipos de trauma predominaram a fratura de membro inferior (50%). O tipo sanguíneo
predominante foi O positivo (41,1%). Foi observado uma grande quantidade de falsos positivos na pesquisa de
anticorpos irregulares (32,3%). As classes de anticorpos mais encontradas foram relacionados aos antígenos C
(11,7%), D (11,7%), E (14,7%) e Kell (11,7%).
Discussão e Conclusões
O índice de pacientes com trauma grave que necessitam de transfusão sanguínea e apresentam anticorpos irregulares
na população geral é baixo, predominando os Anti-C, D, E e Kell. O tipo de trauma que mais indicou transfusões
foram as fraturas em homens acima de 60 anos.
Palavras chaves
anticorpos irregulares, aloimunização, transfusão sanguínea
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Introdução
As neoplasias das glândulas sudoríparas, são raras e possuem como principal sitio a pele. Oriunda de uma lesão
benigna (espiradenoma ecrino), possui comportamento agressivo, com grande capacidade de destruição local,
crescimento rápido, com áreas sarcomatosas e capacidade metastática. O quadro clínico depende da localização
anatômica da lesão dentro do sacro, a sua extensão, e se comprime ou invade estruturas vizinhas. O sintoma inicial
mais comum é dor local, devido ao seu efeito de massa e compressão. Objetivo: apontar outra hipótese diagnóstica
para tumores sacrais e guiar a investigação diagnóstica. Método: pesquisa em prontuário e Resultados laboratoriais.
Material e Método
Pesquisa em prontuário e Resultados laboratoriais, relato de caso, retrospectivo.
Resultados
Neste caso devido a falta de informações histológicas previas a cirurgia e as características clinicas tumorais, optou-se
por ressecção do tumor em monobloco contendo pele e tecido celular subcutâneo e respeitando as margens de
segurança. O estudo anatomopatológico mostrou peça cirúrgica medindo 5 x 2,5 cm constituída por tecidos firmes
com resultado de infiltração por adenocarcinoma em tecido moles subcutâneos com margens livres e
imunoistoquimica com espiradenocarcinoma ecrino com baixa proliferação celular demonstrando que a investigação
diagnóstica depende diretamente da biopsia e ressecção cirurgica.
Discussão e Conclusões
a ressecção cirúrgica foi o tratamento de escolha, sendo curativa. O estudo permitiu elaborarmos, um maior número
de hipóteses diagnósticas diante de neoplasias em região sacral.
Palavras chaves
espiradenocarcinoma ecrino sacral, glândulas sudoríparas, metástase.
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Introdução
Relatar o caso de uma jovem de 18 anos que após cirurgia ginecológica desenvolveu dor abdominal intensa e
episódios de vômitos. Apresentava abdome distendido, ausência de ruídos hidroaéreos e enfisema subcutâneo por
todo o abdome. Ao realizar exame de rotina para abdome agudo, na incidência das cúpulas notou se imagem
sugestiva de pneumoperitôneo, após a qual foi indicada cirurgia de laparotomia na suspeita de abdome agudo
perfurativo, o qual não se confirmou no achado intra operatório, evidenciando se uma alça de delgado interposta
sobre a cúpula diagramática direita, levantando a hipótese de síndrome de chilaiditi
Material e Método
Relato de caso a partir de levantamento de dados de prontuário e revisão de literatura a partir das bases Lilacs,
Medline, PubMed.
Resultados
A Síndrome de Chilaiditi consiste na interposição de alça intestinal, normalmente de cólon, entre fígado e diafragma
(sinal de Chilaiditi), associado a sintomas e sinais de abdome obstrutivo (dor intensa, redução ou parada de
eliminação de flatos e fezes, distensão abdominal). A incidência na população geral varia entre 0,025% e 0,28%,
sendo quatro vezes mais prevalente em homens em relação a mulheres.
Discussão e Conclusões
Por se tratarem de sintomas inespecíficos e de uma síndrome rara, seu diagnóstico é dificultado e fica a segundo
plano, sendo assim, subdiagnosticada na maioria dos casos e tratada de forma inapropriada.
Palavras chaves
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Introdução
RELATAR UM CASO DE TERATOMA DE GRANDE OMENTO EM UM PACIENTE DO SEXO MASCULINO 24 ANOSEM UM
ACHADO INCIDENTALPARA LAPAROTOMIA PARA TRAUMA ABDOMINAL PENETRANTE.
Material e Método
REVISÃO DE PRONTUARIO
Resultados
TERATOMAS ESTÃO ENTRE OS TUMORES DE OVARIO MAIS COMUNS, NO ENTANTO, TERATOMAS DO OMENTO E
MESENTERIO SÃO EXTREMAMENTE RAROS . O PRIMEIRO CASO FOI DESCRITO POR LEBERET EM 1734. ATÉ 2009
POUCO MAIS DE 29 CASOS DE TERATOMA DE GRANDE OMENTO TINHAM SIDO PUBLICADOS SENDO A MAIORIA
DESSES EM MULHERES EM IDADE FERTIL. ELES PODEM SER CLASSIFICADOS EM MADUROS E IMATUROS, SENDO
ESTE EXTREMAMENTE RARO E COM GRANDE POTENCIAL MALIGNO. A ETIOLOGIA DOS TERATOMAS NÃO É BEM
COMPREENDIDA . É ACEITO QUE ELES SE DESENVOLVAM A PARTIR DE CELULAS GERMINATIVAS DAS GONODAS .
DURANTE O DESENVOLVIMENTO FETAL, AS CELULAS GERMINATIVAS PARTEM DO SACO VITELINO E MIGRAM AO
LONGO DO INTESTINO GROSSOEM DIREÇÃO AO CUME GENITAL. ESTAS CELULAS TOTIPOTENCIAIS PODEM DAR
ORIGEM A UMA VARIEDADE DE TECIDOS ORIGINADOS DOS TRES FOLHETOS EMBRIONARIOS . A MIGRAÇÃO AO
LONGO DO INTESTINO GROSSO EXPLICA COMO OS TERATOMAS PODEM SE DESENVOLVER EM VARIOS LOCAIS . A
APRESENTAÇÃO CLINICA É UMA MASSA PALPAVEL NO ABDOME E DOR, POREM TERATOMAS PEQUENOS SÃO
ASSINTOMATICOS SENDO DESCOBERTOS INCIDENTALMENTE NUMA LAPAROTOMIA OU AUTOPSIA. OS POSSIVEIS
DIAGNOSTICOS DIFERENCIAIS SÃO MESOTELIOMA CISTICO,LINFANGIOMA CISTICO E LIPOSSARCOMA. O
TRATAMENTO CONSISTE EM RESSECÇÃO CIRURGICA.RELATO DE CASO R.D.S.R., MASCULINO,24 ANOS
,PARDO,SOLTEIRO, SERVENTE DE OBRAS,NATURAL DE TIMOTEO - MG . FOI ADMITIDO NO SETOR DE URGENCIA
COM QUADRO DE TRAUMA ABDOMINAL PENETRANTE. AO EXAME CORADO, HEMODINAMICAMENTE ESTAVEL ,
ABDOME DOLOROSO A PALPAÇÃO SUPERFICIAL E PROFUNDA COM DEFESA. EXAMES LABORATORIAIS NORMAIS E
ROTINA DE ABDOME COM PNEUMOPERITONIO. INDICADO LAPAROTOMIA COM DIAGNOSTICO DE LESÃO EM
SIGMOIDE E AO INVENTARIO DA CAVIDADE PEQUENA LESÃO EM GRANDE OMENTOQUE FOI RESSECADA E
ENVIADAPARA EXAME ANATOMOPATOLOGICOQUE REVELOU TRATAR-SE DE TERATOMA DE GRANDE OMENTO DO
TIPO MADURO.
Discussão e Conclusões
OS TERATOMAS DE GRANDE OMENTO SÃO EXTREMAMENTE RAROS.NORMALMENTE SÃO ASSINTOMATICOS OU
PODEM PRODUZIR SINTOMAS COMPRESSIVOS.A REMOÇÃO CIRURGICA É SEMPRE NECESSARIA E A EXCISÃO
COMPLETA PREVINE AS RECIDIVAS E NAS LESÕES BENIGNAS PROMOVE A CURA.
Palavras chaves
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Introdução
Apresentar um caso de uma paciente com cisto de mesentério e uma discussão sobre a patologia
Material e Método
Descrevemos o tratamento de uma paciente no Conjunto Hospitalar de Sorocaba com diagnóstico de cisto de
mesentério. Foram consultados dados da literatura sobre cisto de mesentério na Pubmed central, LILACs, Scielo e
Bireme.
Resultados
Paciente feminina, 61 anos, encaminhada ao nosso serviço por apresentar distensão abdominal há cerca de seis
meses, com aumento progressivo e início de dor em fossa ilíaca direita (FID) há dois dias acompanhada de dispnéia
aos esforços. Negou alterações urinárias ou intestinais. Apresentava antecedente pessoal de uma apendicectomia
realizada há 35 anos e espinha bífida. Ao exame físico evidenciava-se abdome distendido, com macicez à percussão e
dor em fossa ilíaca esquerda à palpação profunda, sem sinais de peritonite.
A ultrassonografia (USG) de abdome mostrou a presença de volumosa imagem cística septada ocupando toda a
cavidade abdominal e com volume aproximado de 10 litros. Tomografia computadorizada (TC) de abdome confirma a
presença de formação cística medindo 30cm x 25cm x 20cm sem realce pelo agente de contrate iodado com
deslocamento superior e lateral de alças intestinais e rotação do eixo renal esquerdo, provocando compressão da
junção ureteropiélica e moderada dilatação do sistema pielocalicial.
Com a hipótese diagnóstica de cisto de mesentério, a paciente foi submetida à laparotomia diagnóstica que evidenciou
presença de extensa formação cística ricamente vascularizada e de parede com espessura variada com pedículo
emergindo próximo à veia renal esquerda e aderido a ureter esquerdo e artéria aorta, que foi ressecado e enviado
para anátomo patológico cujo quadro histológico correspondia a cisto de mesentério.
Paciente segue em acompanhamento ambulatorial há 4 meses; sem intercorrências e sem queixas. Fez USG de
abdome, a qual não demonstra alterações.
Discussão e Conclusões
Cisto de mesentério é uma patologia rara com poucos casos descritos na literatura. Seu diagnóstico pode ser
incidental, pois muitas vezes a apresentação é assintomática. O tratamento é cirúrgico e apresenta bom prognóstico,
com baixas taxas de malignização e recorrência.
Palavras chaves
cisto de mesentério, tratamento cirúrgico, tumores de retroperitônio
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Introdução
A doença de Caroli (DC) se caracteriza por ser uma doença autossômica recessiva extremamente rara com incidência
de 1: 1000000, mais frequente em adultos jovens e asiáticos, que cursa com dilatações multifocais dos ductos biliares
intra-hepáticos, formando cistos separados por ductos não doentes. Alguns Autores a descrevem em duas formas
distintas, a simples ou segmentar, na qual ocorrem dilatações saculares em apenas uma porção do fígado (geralmente
lobo esquerdo); e a forma difusa, com dilatações saculares acometendo todo fígado, na maioria das vezes associada à
fibrose hepática congênita.
Como quadro clínico, é comum o paciente apresentar dor abdominal, febre, icterícia, ou colangite; e no exame físico a
hepatomegalia por vezes está presente. As principais complicações relacionadas a DC são colangite intra-hepática,
cirrose hepática e colangiocarcinoma.
O tratamento da DC pode ser tanto medicamentoso quanto cirúrgico. O primeiro utiliza fármacos como o ácido
ursodesoxicólico para evitar a colelitíase e antibióticos (ATB) nos quadros de colangites, em pacientes com colestase é
indicado o uso vitaminas lipossolúveis. O segundo pode abordar a sintomatologia, como nos casos de
hepatojejunostomias para tratamento de colestase e de retirada de cálculo obstrutivo; ou também abordar a doença
como um todo como nos casos de lobectomia por doença restrita a um segmento hepático, com resultado curativo e
preventivo em relação ao colangiocarcinoma. O transplante hepático é uma alternativa quando o fígado esta
comprometido difusamente.
Material e Método
Relatamos caso de paciente de 18 anos, submetida a tratamento cirúrgico de DC. Refere que há treze anos
apresentou quadro de dor abdominal em região epigástrica, de forte intensidade sendo tratada de cisto hepático,
entretanto apresentou recidiva dos sintomas, sendo realizado hepatectomia esquerda.
Resultados
Paciente encontra-se no pós-operatório 1 ano em seguimento ambulatorial, sem queixas, com exames controles
normais.
Discussão e Conclusões
Apesar de raro o tratamento cirúrgico deve ser considerado como aqui demonstrado
Palavras chaves
TRATAMENTO CIRÚRGICO, DOENÇA DE CAROLI, Cistos Hepático.

300

ID: 2279
Título: TROMBOSE DE VEIAS PORTA E MESENTÉRICA SUPERIOR COMO CAUSA DE ISQUEMIA INTESTINAL: RELATO
DE CASO
Forma de Apresentação: POSTER
Área: MISCELANIA
Instituição: HOSPITAL RENASCENÇA CAMPINAS - Sao Paulo - Brasil
Autores
Henrique Valério Mesquita, Hermano Augusto Medeiros Junior, Leandro Souza Lehfeld, Tatiana Paschoalato, Gustavo
Silveira Trindade, Murilo Rodrigues Carmo, Renato Mesquita Tauil, Rodrigo Augusto Rosolen
Introdução
Objetivo: Apresentar caso de trombose de veias porta e mesentérica superior com isquemia intestinal secundária.
Material e Método
Relato de caso: Paciente feminina, 36 anos, internada devido à dor abdominal há uma semana. Referia plaquetopenia
idiopática como patologia de base. Tomografia Computadorizada (TC) de abdome sugestiva de isquemia intestinal,
sendo indicada laparotomia exploradora.
Resultados
No inventário da cavidade observou-se isquemia de intestino delgado de 1,50m de extensão, entre 20cm da válvula
ileocecal e 1,60m do ângulo de Treitz, optado por realização de enterectomia do segmento comprometido, confecção
de ilestomia terminal e sepultamento do coto distal. AngioTC de abome realizada no pós-operatório evidenciou
trombose de veias porta e mesentérica superior. A paciente evoluiu favoravelmente. Anátomo-patológico confirmou
infarto isquêmico transmural segmentar acompanhado de congestão e hemorragia recente. A paciente apresentou
boa evolução pós-operatória com uso de anticoagulação plena.
Discussão e Conclusões
Conclusão: Na trombose venosa abdominal, o aumento da pressão hidrostática das veias porta e mesentérica superior
causam sequestro de líquido intraluminal e edema de parede intestinal, com hipovolemia relativa e
hemoconcentração, levando a vasoconstrição e infarto dos segmentos intestinais afetados, hemorragia e necrose focal
eventuais.
Palavras chaves
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Introdução
Análise das cirurgias eletivas realizadas em pacientes com tumores malignos do aparelho digestivo no serviço, entre
2008 e 2012.
Material e Método
Realizou-se pesquisa através do sistema informatizado de registro hospitalar de internação, cirurgias e pósoperatórios, a fim de identificar todos os doentes operados de tumores malignos do aparelho digestivo, entre janeiro
de 2008 a dezembro de 2012. Foram identificadas 769 cirurgias eletivas, excluídas as cirurgias de urgência e
emergência. A análise dessa casuística consistiu de sexo, idade, tipos de tumores conforme o CID-10 (Código
Internacional de Doenças), cirurgias realizadas, tempo de hospitalização em UTI e enfermaria, número total de
cirurgias e número de óbitos ocorridos no mesmo período.
Resultados
Dentre as 769 cirurgias eletivas realizadas no período do estudo, 86% foram radicais e 14%, paliativas. Tais cirurgias
corresponderam a 3,1% do total de cirurgias realizadas no serviço no período. As gastrectomias (30,8%), as
colectomias (26,2%) e as hepatectomias (23,7%) foram, respectivamente, as cirurgias radicais mais realizadas. Por
outro lado, as gastrostomias (28%) e as derivações bilio-digestivas (28%) foram as cirurgias paliativas mais
realizadas. Observou-se, ainda, prevalência do sexo masculino (57,8%) e do tumor gástrico (32,5%), seguido pelos
tumores colorretais (23,5%), e de fígado e vias biliares intra-hepáticas (20,8%). A média de idade foi de 58,6 anos e
o tempo médio de internação de 12,8 dias em enfermaria e 4,0 dias em UTI. A cirurgia mais freqüente foi a
gastrectomia subtotal (23,5%). Em relação ao número de óbitos ocorridos durante internação na enfermaria de
Gastrocirurgia no período de estudo, 14% deveu-se a tumores malignos do aparelho digestivo.
Discussão e Conclusões
Nesse século, a vigilância do câncer irá desempenhar papel fundamental na monitorização do progresso da nação
contra a doença. Os tumores do aparelho digestivo, pela sua elevada frequência na população, merecem atenção à
parte. O esclarecimento da população sobre a necessidade da detecção precoce da doença, bem como a
sensibilização da classe médica de que a cada consulta, ainda que direcionada a outra queixa, seja uma oportunidade
de diagnóstico de um desses tumores, constituem meios de evitar a realidade do diagnóstico tardio de muitos doentes
que procuram o auxilio médico quando sua doença já se encontra em estágio avançado.
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Introdução
A apendicite aguda é a afecção abdominal cirúrgica não-obstétrica mais prevalente durante o ciclo gravídicopuerperal, acometendo 1 a cada 2000 gestações, com poucos estudos sobre sua ocorrência no puerpério. As
readmissões hospitalares pós-parto são mais frequentes nas primeiras 6 semanas, onde até 43% dos casos são
atribuídos à apendicite. A apendicite no período pós-parto tem seu diagnóstico dificultado, devido a sua frequente
apresentação atípica e à sobreposição do quadro clínico com outras condições deste período. Entre os fatores que
dificultam o diagnóstico nas puérperas consideram-se a ausência de defesa e rigidez abdominal ao exame físico, pelo
menor tônus muscular da parede abdominal e o fato do leucograma e a velocidade de sedimentação eritrocitária
estarem geralmente elevados neste período. São diagnósticos diferenciais a involução uterina, dor incisional do parto
cesárea ou infecção do trato urinário. O retardo no diagnóstico está diretamente relacionado com a ocorrência de
complicações e a mortalidade.
Material e Método
Relato do caso: AFD, 34 anos, sexo feminino, no 24° PO de parto cesáreo, foi admitida com quadro de dor abdominal
progressiva em flanco direito, há 9 dias. A dor apresentava-se de forte intensidade; contínua; em cólica; com
irradiação para região lombar; associada à episódios de vômito, à disúria e à febre aferida em 38,5°C. Referia haver
procurado outro serviço médico, há 6 dias, sem conclusão diagnóstica sendo medicada com sintomáticos. Ao exame:
FC 120bpm, FR 26ipm, T 37,7OC, PA: 130x90mmHg, abdome doloroso à palpação em hipogástrio, fossa ilíaca direita
e flanco direito; massa palpável em hipogástrio; punho percussão positiva à direita.
Resultados
Resultados de exames laboratoriais: Leucócitos 15300 (2% bastões); VHS 82; PCR 337. Realizou US abdome total e
TC de abdome que demonstraram coleção intra-abdominal heterogênea no flanco direito, medindo 8,8x6,0x5,6cm,
estendendo-se para fossa ilíaca direita e pelve, identificaram um fecalito na fossa iliaca direita, sem apêndice
caracterizado.
Discussão e Conclusões
Foi indicada laparotomia exploradora que onde observou-se volumosa coleção purulenta. Evidenciou-se que ocorrera
amputação espontânea do apêndice, que não foi identificado, notando-se processo inflamatório na região
correspondente à sua base que foi sepultada com sutura invaginante. Foi realizada lavagem e drenagem da cavidade.
A paciente desenvolveu febre e coleção abdominal no período pós-operatório necessitando ser reoperada. Recebeu
alta no 15 PO.
Palavras chaves
apendicite; puerpério
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ID: 2377
Título: Infarto Intestinal secundário a trombose venosa porta-mesentérica: relato de dois casos.
Forma de Apresentação: POSTER
Área: MISCELANIA
Instituição: Hospital do Servidor Público Estadual - Sao Paulo - Brasil
Autores
Camila Nagano Inomoto, Marcella Sarti Souza, Mauricio R Lacerda, Ytauan B Calheiros
Introdução
Relatar a experiência do nosso serviço no diagnóstico e manejo dos pacientes com TVPM aguda que evoluíram com
infarto intestinal.
Material e Método
Estudo retrospectivo de dois casos de pacientes com trombose das veias porta e mesentérica admitidos em um
hospital-escola entre 2012 e 2014 que necessitaram de ressecção intestinal por necrose. Foram analisados os fatores
de risco, quadro clínico até o diagnóstico da TVPM e alteração que motivou o tratamento cirúrgico, conduta
intraoperatória e o desfecho final.
Resultados
Dois pacientes do gênero feminino com, pelo menos, um fator de risco para trombose. Ambas se apresentaram com
dor abdominal inespecífica, náuseas e vômitos e hiperbilirrubinemia. O diagnóstico de TVPM foi confirmado por
tomografia computadorizada e a anticoagulação foi iniciada em ambiente hospitalar. Uma das pacientes, de 39 anos
teve boa evolução inicial, alta hospitalar e retornou com piora da dor. A segunda, 25 anos, manteve-se taquicárdica
desde a entrada, sendo mantida sob tratamento intensivo. Ambas apresentaram piora clínica, importante leucocitose
com desvio à esquerda e PCR elevado, com alta suspeita para necrose intestinal. A confirmação veio durante a
realização de laparotomia com ressecção de 1 a 1,5 m de jejuno, com boa evolução de ambas no pós-operatório, alta
hospitalar e seguimento ambulatorial sob anticoagulação.
Discussão e Conclusões
A TVPM tem difícil diagnóstico, devendo ser lembrada como diagnóstico diferencial na avaliação do paciente com dor
abdominal e fatores de risco para coagulopatia, bem como em doentes operados por isquemia intestinal sem causa
evidente inicialmente. À suspeita de infarto intestinal, a laparotomia deve ser prontamente indicada.
Palavras chaves
Trombose da veia porta, anticoagulantes, intervenção cirúrgica.
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Título: Aplicativo de mensagens instantâneas para celular pode ser empregado como ferramenta para o ensino de
urgências cirúrgicas
Forma de Apresentação: TEMA LIVRE
Área: MISCELANIA
Instituição: ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - EPM/UNIFESP - Sao
Paulo - Brasil
Autores
Diego Adão; Ramiro Colleoni Neto; Carlos Augusto Metidieri Menegozzo; Sun Rei Lin; Milton Scalabrini; Gaspar de
Jesus Lopes Filho
Introdução
O conceito de mídia social está relacionado à interação entre pessoas que criam, compartilham ou trocam informações
e ideias em comunidades ou redes virtuais, que são parte do cotidiano da maioria dos acadêmicos e médicos
residentes. Vários países têm incorporado o emprego dessas mídias no ensino médico, com resultados encorajadores.
As avaliações iniciais observam que as intervenções de ensino utilizando mídias sociais estiveram associadas à
melhora na aquisição de conhecimento, atitudes e habilidades. Também foi relatado maior engajamento, melhora da
interação, da colaboração e do desenvolvimento profissional dos alunos. As dificuldades mais frequentemente citadas
têm sido: problemas técnicos, variabilidade na participação dos alunos e aspectos relacionados à privacidade e
segurança. Outro desafio a essa inovação corresponde às dificuldades de adaptação do corpo docente às novas
tecnologias. Relatamos nossa experiência inicial com a utilização do aplicativo de mensagens multiplataforma para
telefone celular (WhatsApp®) junto aos alunos do sexto ano do Curso de Medicina na unidade curricular ProntoSocorro de Cirurgia da EPM/UNIFESP.
Material e Método
O aplicativo permite compartilhar mensagens de texto, imagens e vídeos pelo celular, dentro de grupos restritos,
sendo utilizado rotineiramente pela maioria dos estudantes. Nesta unidade curricular, os alunos participam durante 18
dias das atividades assistenciais, integram as equipes cirúrgicas e realizam pequenos procedimentos junto aos
médicos residentes, sob a supervisão de dois médicos plantonistas, visando adquirir as noções básicas de atendimento
às principais urgências cirúrgicas. Realiza-se semanalmente uma reunião didática em que os acadêmicos apresentam
e discutem casos vistos. Empregamos o aplicativo para turmas de oito alunos, junto com residentes e dois
preceptores. Foram coletados e compartilhados os dados e imagens dos casos de trauma, queimaduras graves e
abdome agudo.
Resultados
A utilização do aplicativo permitiu uma significativa melhora no número e na qualidade da documentação dos casos
utilizados para discussão, que passou a ocorrer também no ambiente virtual, onde pode ser complementada com
textos e artigos. As dificuldades observadas foram as mesmas que as relatadas na literatura, com destaque para a
preservação do sigilo médico.
Discussão e Conclusões
Os resultados iniciais sugerem que o uso do aplicativo nesse contexto foi promissor, não dispensa a adequada
supervisão didática e pode ser aperfeiçoado.
Palavras Chaves
ensino médico, smartphone, telefone celular, urgência cirúrgica, sigilo médico, mensagens instantâneas
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ID: 2131
Título: ACESSO POR RETROPERITONEOSCOPIA PARA CORREÇÃO DE HERNIA LOMBAR SUPERIOR DE GRYNFELT:
UM ESTUDO DE CASO
Forma de Apresentação: POSTER
Área: PAREDE ABDOMINAL
Instituição: Hospital Miguel Arraes - Pernambuco - Brasil
Instituição: Hospital Santa Rosa - Peru
Instituição: Maison de Sante - Peru
Autores
Carlos Alfredo Ramirez Gonzalez; Roger Fernando Yllu Advíncula; Roger Arturo Yllu Ponce; Andrielly Karinne Lima
Campos
Introdução
Descrever a aplicação da via retroperitoneoscópica para correção de um caso de hérnia lombar superior ou de
Grynfelt.
Material e Método
Trata-se de um relato de caso, sexo feminino, 61 anos, com diagnóstico de hérnia lombar superior esquerda. A
paciente relatou histórico de trauma fechado em decorrência de queda. A sensação referida era de dor lombar, sendo
percebido o desenvolvimento de tumoração ao longo de três anos. O diagnóstico de hérnia lombar de Grynfelt foi
confirmado por ultrassonografia e tomografia computadorizada. A paciente foi encaminhada para videocirurgia na
Clinica Maison de Sante, Lima, Peru, em maio/2008. Na literatura são apresentadas principalmente as técnicas de
Heniford e de Moreno Egea com acesso transperitoneal ventral para tratamento da hérnia de Grynfelt. Contudo, na
expectativa de melhorar o acesso e aproveitar as vantagens da cirurgia minimamente invasiva, desenvolveu-se uma
variação do acesso lomboscópico utilizado em cirurgias com fins urológicos. Com a paciente em decúbito lateral
direito, demarcou-se a ultima costela e a crista ilíaca com dermógrafo. O monitor estava à esquerda da cabeça do
paciente. O cirurgião principal posicionado à direita e o primeiro assistente à esquerda do paciente, onde dirigia a
ótica de 30 degraus. Foram utilizados apenas dois trocáteres, fazendo um orifício de 10 mm e outro de 5 mm sobre as
linhas axilar posterior e anterior, respectivamente, tendo como referência a crista ilíaca para conseguir o acesso
retroperitoneal no triângulo lombar superior. Verificou-se um defeito de 1,5 cm de diâmetro na aponeurose do
músculo transverso do abdome abaixo da décima segunda costela e acima do primeiro nervo lombar, por onde extruía
gordura retroperitoneal. Fez-se a redução desta gordura e realizada aposição de tela de Prolene® sobre o defeito com
solapamento de 4 cm aproximadamente
Resultados
O tempo cirúrgico foi de 40 minutos e não houve dificuldade no manejo cirúrgico no espaço reduzido . No pósoperatório, a paciente evoluiu sem intercorrências, mas relatou dor moderado no lado contralateral à cirurgia,
recebendo alta hospitalar após 48 horas. Houve remissão completa dos sintomas e ausência de sinais de recidiva após
um seguimento de seis anos
Discussão e Conclusões
A técnica proposta de acesso à parede abdominal posterior por retroperitoneoscopia ou lomboscopia para correção
cirúrgica da hérnia lombar de Grynfelt pode ser uma estratégia operatória viável e segura, trazendo como vantagens,
a fácil acessibilidade e menores tempo cirúrgico e custos.
Palavras chaves
Retroperitoneoscopia, hérnia lombar superior, Grynfelt, lomboscopia.
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Título: ASPECTOS ULTRASSONOGRÁFICOS E ANATOMIA DA APONEUROSE DO MÚSCULO TRANSVERSO DO
ABDOME
Forma de Apresentação: TEMA LIVRE
Área: PAREDE ABDOMINAL
Instituição: UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO - Sao Paulo - Brasil
Autores
RODRIGO CARVALHO TURATTI; VITOR MAYER DE MOURA; PEDRO LUIZ SQUILACCI LEME; RICHARD HALTI CABRAL;
DANTE SIMIONATO NETTO
Introdução
Comparar os achados ultrassonográficos da parede anterolateral do abdome, com foco na aponeurose de Spiegel, e a
anatomia da parede abdominal estudada em cadáveres não fixados.
Material e Método
A avaliação da aponeurose do músculo transverso do abdome foi realizada durante exames ultrassonográficos de
rotina da parede anterolateral do abdome em 90 indivíduos de ambos os gêneros, maiores de 25 anos e estes dados
foram relacionados com 60 dissecções da parede abdominal realizadas em cadáveres não fixados.
Resultados
Os exames ultrassonográficos não evidenciaram falhas significativas na aponeurose do músculo transverso do abdome
nos 90 indivíduos estudados e a largura das aponeuroses de Spiegel variou de 0,83 a 2,93 cm (média de 1,72 cm).
Durante as dissecções do transverso do abdome foram encontradas alterações anatômicas em 14 de 60 músculos e
aponeuroses estudadas (23,3%) e a largura da aponeurose de Spiegel variou de 1,5 a 3,5 cm (média de 2,26 cm). A
comparação entre os grupos etários e gêneros avaliados pelo estudo ultrassonográfico com as dissecções efetuadas
em cadáveres não apresentou significância estatística.
Discussão e Conclusões
Os exames ultrassonográficos não encontraram defeitos na aponeurose do músculo transverso do abdome
compatíveis com hérnias, assim como as variações anatômicas e os defeitos encontrados durante as dissecções
também não foram acompanhados de hérnias de Spiegel nos cadáveres estudados.
Palavras chaves
Hérnia ventral. Ultrassom. Parede abdominal. Anatomia.
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Título: Catástrofe Abdominal
Forma de Apresentação: POSTER
Área: PAREDE ABDOMINAL
Instituição: Universidade Federal de São Paulo - Sao Paulo - Brasil
Autores
Carlos Augusto Metidieri Menegozzo; Jorge R M Carlotto; Fabiane Shimohakoishi; Enarco Grigolli Filho; Gabriel
Garbatto; Ramiro Colleoni Neto; Milton Scalabrini; Gaspar J Lopes Filho

Introdução
Relatar um caso de trauma abdominal fechado, com lesão intestinal, peritonite generalizada e choque séptico, tratado
na mesma internação com conceitos de controle de danos, suporte intensivo, cirurgias para reconstruções de trânsito
e de parede abdominal com total reestabelecimento funcional do paciente
Material e Método
WJL, 33 anos, masculino, vítima de acidente aquático, atropelamento por jet ski, há dois dias da entrada. Procurou
dois outros serviços anteriormente, referindo dor abdominal, sendo liberado com analgésicos. Deu entrada no PS do
Hospital Universitário com dor abdominal difusa há 2 dias e história de 3 picos febris. No exame físico: taquipnéico,
taquicárdico, hipotenso e febril, com escoriações em mesogástrio e descompressão brusca positiva difusamente.
Iniciado protocolo sepse e indicada a laparotomia exploradora. Apresentou duas paradas cardíacas, uma na indução
anestésica e outra `a abertura da cavidade abdominal, ambas revertidas com sucesso. Na laparotomia exploradora,
observou-se grande quantidade de líquido entérico e uma perfuração em íleo terminal de aspecto isquêmico medindo
aproximadamente 1cm, associada a desvascularização de aproximadamente 3cm em mesentério correspondente ao
segmento ileal perfurado. Devido à gravidade do quadro, foi optado por uma cirurgia abreviada, realizando o
grampeamento do íleo terminal, limpeza da cavidade, ileostomia terminal e peritoniostomia (tempo operatório de 20
minutos). Recebeu suporte de UTI, laparotomias para revisão de cavidade e troca de peritoniostomia com intervalos
de 48-72 horas. Recebeu alta da UTI no 15º PO da primeira cirurgia, sendo encaminhado a enfermaria, onde recebeu
suporte nutricional, além de curativo a vácuo da peritoniostomia e manutenção de antibioticoterapia. Após melhora do
quadro de catabolismo e infeccioso (30º PO), foi optado pela reconstrução de trânsito intestinal e da parede
abdominal através da técnica de separação de componentes associada a tela de polipropileno.
Resultados
O paciente evolui bem no pós-operatório, sendo realimentado por via oral no 2º PO e recebendo alta hospitalar no 7º
PO da última cirurgia, após 37 dias de internação hospitalar. Paciente mantêm seguimento ambulatorial sem queixas.
Discussão e Conclusões
Concluímos que o tratamento da catástrofe abdominal não é fácil e necessita de abordagem multidisciplinar e
múltiplas cirurgias abdominais, mas, se realizado em centros especializados, pode alcançar o reestabelecimento
funcional do paciente na mesma internação.
Palavras chaves
damage control, catástrofe abdominal, peritonite, separação de componentes
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Forma de Apresentação: TEMA LIVRE
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Autores
MÁRIO LUIZ QUINTAS; ANDRÉ PANTAROTO; FLÁVIO POLA REIS; JONATHAN GYORFY GHETLER; BRUNO LUIZ
GALVÃO; RENATO SALIBA DONATELLI; BRUNO MENDES SEGUNDO; DIEGO GREATTI VAZ SILVA
Introdução
A correção cirúrgica das hérnias da parede abdominal é o procedimento mais comum realizado em todo o mundo. A
grande demanda de portadores da patologia e a escassez de leitos para a resolução, acarreta um grande problema
sócio econômico para a sociedade. A possibilidade da realização da correção através da internação em hospital dia é
uma das respostas viáveis para diminuir a fila de espera no SUS.
Material e Método
Levantamento histórico dos procedimentos cirúrgicos realizados no Ambulatório Médico de Especialidades Barradas –
SECONCI-OSS, no período de janeiro 2012 a dezembro 2013, especificando as cirurgias de hérnia da parede
abdominal, avaliando-se a prevalência quanto ao sexo, faixa etária, localização da hérnia, tempo cirúrgico, perfil
anestésico e avaliação pré-operatória pelo ASA. Todos os procedimentos cirúrgicos foram realizados pelo residente de
cirurgia geral do primeiro ano do Hospital Estadual Vila Alpina – SECONCI-OSS, auxiliado por assistente do Serviço de
Cirurgia.
Resultados
No período foram realizadas 1022 cirurgias em regime de hospital dia sendo 790 correções de hérnia da parede
abdominal. Houve predominância do sexo masculino (65,8%) em relação ao feminino (34,2%), com média de idade
de 37,2 anos, prevalecendo dos 30 aos 49 anos (51,7%) e acima dos 60 anos com 5,3%. Avaliação pré-anestésica,
650 ASA I (82,2%) e 140 ASA II (17,8%). Houve prevalência da hérnia umbilical (44,8%), com tempo médio cirúrgico
47,7’, seguida da hérnia inguinal direita (17,8%) com tempo médio cirúrgico de 60’. O maior tempo cirúrgico foi de
93,7’ na hérnia inguinal bilateral (9,6%). Anestesia predominante foi a raquianestesia com sedação (92,7%), geral
(1,6%) e local (5,7%).
Discussão e Conclusões
O procedimento de cirurgia em regime de hospital dia de pacientes pré selecionados, mostrou-se eficiente com
resolução de muitos que aguardavam na fila do SUS para resolver sua doença. As cirurgias foram realizadas no
período da manhã sendo mantidos no pós-operatório, em observação, pelo período médio de seis horas. Muitos
apresentavam hérnias mistas como inguinal e umbilical, sendo resolvidas num mesmo tempo cirúrgico. Todas as
hérnias inguinais foram corrigidas pela técnica de Lichenstein. O custo em hospital dia é muito inferior ao de diária de
internação e não houve qualquer diferença em relação ao seguimento pós-operatório.
Palavras chaves
CIRURGIA EM HOSPITAL DIA; HERNIORRAFIA EM HOSPITAL DIA
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Introdução
Apresentar um caso de hérnia incisional extensa reparada utilizando-se a técnica de separação de componentes da
parede abdominal associado ao uso de uma tela de Marlex.
Material e Método
masculino, 47 anos, OBESO?, com história de correção de hérnia umbilical em 2011 em outro serviço, evoluindo com
perfuração lesão intestinal e fístula no pós-opeartório. Aoós reoperação evoluiu com eventração volumosa. Em
consulta apresentava uma tomografia de abdome de 2012 com hérnia mediana extensa que continha o cólon
transverso, o omento maior e grande parte do intestino delgado. Indicada correção cirúrgica via laparotomia mediana,
sendo empregada uma das variantes da técnica de liberação do músculo oblíquo externo bilateralmente e retalho
medial, seguido de fixação de tela de polipropileno pré-musculo-aponeurótica (onaly) e drenagem.
Resultados
O paciente evoluiu bem no pós-operatório, sem complicações. O dreno foi retirado com uma semana após
documentação de débito progressivamente menor. Utilizou cinta abdominal no primeiro mês pós-operatório, durante o
qual obteve controle satisfatório da dor. Encontra-se atualmente no segundo mês pós-operatório, sem intercorrências,
com restabelecimento funcional satisfatório
Discussão e Conclusões
o reparo de hérnias incisionais extensas tem como opção terapêutica a separação de componentes da parede
abdominal, com resultado estético e funcional satisfatório em grande parte das vezes. No entanto, sabe-se que
diversos fatores podem influenciar o desfecho pós-operatório, levando a infecção de ferida operatória e até recidiva
herniária.
Palavras chaves
Separação de componentes, hérnia incisional complexa
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Título: Estudo das telas cirúrgicas de polipropileno/poliglecaprone-25 e polipropileno monofilamentar no reparo de
hérnias inguinais.
Forma de Apresentação: TEMA LIVRE
Área: PAREDE ABDOMINAL
Instituição: Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (SCMSP) - Sao Paulo - Brasil
Autores
João Kleber Almeida Gentile; Alécio Rampazzo Neto; Thaisa Ribeiro Teixeira; José Pedro Araujo Birindelli; Marco
Antonio Bassi
Introdução
Aferir complicações pós-operatórias imediatas e tardias em pacientes portadores de hérnia inguinal, submetidos à
correção cirúrgica, comparando a utilização da tela de polipropileno monofilamentar com a tela de
polipropileno/poliglecaprone-25.
Material e Método
Estudar retrospectivamente os pacientes submetidos a reparo inguinal com uso de tela cirúrgica avaliando as
complicações precoces e tardias através do levantamento de prontuários e contato telefônico. Foram utilizadas telas
de polipropileno monofilamentar e telas polipropileno com poliglecaprone-25, sendo os pacientes alocados em cada
um dos grupos de forma aleatorizada.
Resultados
Os pacientes foram selecionados em dois grupos distintos, um grupo onde foi utilizada a tela de
polipropileno/poliglecaprone-25 com 21 pacientes (18,5%) e outro grupo onde foi utilizada a tela de polipropileno
monofilamentar com 93 pacientes (81,5%).
No grupo que utilizou a tela de polipropileno monofilamentar foram identificados 4 pacientes (4,30%) com seroma, 2
pacientes (2,15%) com hematoma, 2 pacientes (2,15%) apresentaram infecção de ferida operatória tratado com
antibioticoterapia sem necessidade de retirada da tela cirúrgica, 3 pacientes (3,22%) apresentaram hipoestesia em
face interna da coxa configurando do ramo genital do nervo genitofemoral, 9 pacientes (9,67%) apresentaram dor ou
desconforto crônica na região inguinal sem limitação as praticas diárias e não houve casos de recorrência da hérnia no
período.
No grupo que utilizou a tela de polipropileno/poliglecaprone-25 foi identificado 1 paciente (4,76%) com seroma, 1
paciente (4,76%) com hipoestesia da face interna da coxa e 2 pacientes (9,52%) apresentaram desconforto ou dor
crônica na região inguinal. Nenhum paciente desse grupo apresentou hematoma, infecção de ferida operatória ou
recorrência da hérnia. Todas as complicações estão listadas na tabela 2.
Discussão e Conclusões
O reparo inguinal com uso de tela é o meio mais eficiente para o tratamento da hérnia inguinal apresentando baixos
índices de complicação sendo de fácil aplicabilidade. O uso das telas de polipropileno/poliglecaprone-25 ainda não
esta totalmente estabelecida apresentando taxas globais de complicações iguais às telas de polipropileno
monofilamentar.
Palavras chaves
Hérnia inguinal; Polipropilenos; Resultado de Tratamento
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Autores
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Introdução
descrever as principais variações da artéria Obturatória que ocupam o espaço das hernioplastia.
Material e Método
22 regiões inguinais de pelves de 11 cadáveres foram dissecadas através de acesso anterior. O espaço retro-inguinal
foram avaliados quanto a sua constituição vascular. As artérias epigástricas inferior e Obturatória foram
individualizadas em suas origens e trajetos.
Resultados
A origem na Artéria Ilíaca Interna considerada na literatura como a mais comum foi achada como primeiro ramo em
59,09%, como segundo ramo em 18,18%. Ocorreu variação em 22,73% dos casos, em todos o trajeto foi retroinguinal: 9,09% se originou na Artéria ilíaca externa, 9,09% como tronco comum com a artéria epigástrica e 4,54%
na própria artéria epigástrica.
Discussão e Conclusões
Os dados obtidos neste estudo mostraram que a artéria Obturatória variante ocorreu em 22,73% dos casos no espaço
retro-inguinal. Sua principal variação foram suas origens na artéria ilíaca externa e epigástrica.
Palavras chaves
Variação da Artéria obturatória ; hernioplastias laparoscópicas ;
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Introdução
Descrever um caso de abscesso perirretal, evoluindo com fasceíte necrotizante de parede abdominal e retroperitôneo.
Material e Método
Estudo baseado no prontuário da paciente e revisão bibliográfica.
Resultados
BOP, mulher, 16 anos, admitida em pronto-socorro 28 de Agosto no dia 28 de julho de 2013, transferida de Parintins
após apendicectomia incidental cujo inventário relatou abscesso em retroperitônio. Evoluiu com infecção de ferida
operatória e abscesso em períneo. Foi realizada hidratação, analgesia, antibioticoterapia e limpeza cirúrgica. Neste
procedimento foi evidenciada infecção e necrose no tecido celular subcutâneo, na fáscia, e necrose de músculo retoabdominal. Coleção purulenta em espaço retroperitoneal além de retroperitoneal. Caracterizada fístula perianal
posterior complexa. Realização de seis limpezas cirúrgicas de cavidade abdominal e da fístula perianal e colostomia à
Hartman de proteção. Atualmente com boa evolução em CTI.
Discussão e Conclusões
Os abscessos e fístulas anais, apesar de serem consideradas por muitos Autores uma doença rara na população geral,
merecem seu tratamento correto a fim de prevenir complicações que podem comprometer a qualidade e vida do
paciente.
Palavras chaves
Fasceite, abscesso, fístula
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Introdução
Descrever complicação rara de fístula entrecutânea em saco herniário de hérnia incisional apos laparotomia
exploradora.
Métodos
Relato de caso descritivo retrospectivo com base em dados de prontuário médico.
Resultados
Homem de 46 anos, obeso, encaminhado para cirurgia geral por fistula enterocutânea em saco herniário. Antecedente
de laparotomia exploradora por ferimento por arma de fogo em abdome há 6 anos onde foi realizado colectomia
subtotal, esplenectomia e ileostomia terminal com amputação do coto retal.
Apresentava ao exame fistula enterocutânea no interior do saco herniário há mais de 2 anos (Figura 1) com secreção
entérica no local sendo realizado tratamento clinico da fistula sem sucesso. A tomografia de abdome e pelve
evidenciava a presença de hérnia incisional em linha média com colo largo (aproximadamente 10 x 6cm de diâmetro)
com presença de alças de delgado no interior do saco herniário e fistula externa.
Foi submetido à hernioplastia incisional com ressecção da fistula em bloco (Figura 2) com enterectomia de
aproximadamente 25 cm de delgado com entero-entero anastomose termino-terminal primária e ileoretoanastomose
para reconstrução do transito e preservação do saco herniário com redução do mesmo para cavidade abdominal.
Optado por realizar a separação de componentes da parede abdominal (Figura 3) e colocação de tela de polipropileno
macroporosa de alta gramatura 30 x 30 cm sobre a aponeurose do reto abdominal (onlay) após dissecção do
subcutâneo (Figura 4).
A reparação da hérnia incisional e realizada através da sutura da aponeurose abdominal ou pela colocação de tela de
polipropileno, esta associada com menores taxas de recorrência, porem maior taxa de complicações.
A complicação rara é o desenvolvimento de fistula enterocutânea no saco herniário. Fistula enterocutânea é uma
complicação tardia do uso de telas devido a erosão crônica por contato direto com as alças intestinais principalmente
nos reparos abertos.
Lesão intestinal inadvertida por lise de aderências e lesões térmicas também pode resultar em fístulas. Basoglu
enfatizou a necessidade de cobertura peritoneal com o omento para prevenção de contato das alças com próteses
Conclusão
Fístula enterocutânea espontânea em um saco herniário incisional e uma complicação muito rara. Apesar de o
diagnóstico ser relativamente fácil o tratamento dessa complicação pode demandar grandes procedimentos cirúrgicos
tornando a hérnia incisional de difícil tratamento.
Palavras chaves
Hérnia ventral; Fístula cutânea; Herniorrafia.
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Introdução
O presente relato descreve um caso com diagnóstico intra-operatório de hérnia de Amyand e tem por objetivo alertar
sobre a necessidade de diagnóstico correto e adequado tratamento desta condição cirúrgica.
Material e Método
Revisao de prontuario e pesquisa bibliografica
Resultados
Paciente do sexo masculino, de 64 anos, portador de hérnia inguinal direita há 5 anos, admitido no setor de
emergência do Hospital Municipal Dr. Mario Gatti (HMMG), com história de dor abdominal difusa em cólica há 3 dias,
associado à náuseas, vômitos e abaulamento inguinal direito com sinais flogísticos. Paciente não apresentava
alterações significativas nos exames laboratoriais, e na rotina radiográfica de abdômen agudo observava-se padrão
característico de obstrução intestinal, contribuindo para a hipótese diagnóstica de hérnia inguino-escrotal
estrangulada.
Baseado no quadro clínico do paciente optou-se pela indicação cirúrgica como próximo passo sem realização de
demais exames complementares. Optado pela inguinotomia como via de acesso, que evidenciou apêndice cecal
edemaciado, hiperemiado e com saída de secreção purulenta (apendicite Grau III) durante exploração do saco
herniário.
Optada pela apendicectomia através da inguinotomia e herniorrafia à Lichenstein após lavagem exaustiva da
cavidade, troca de luvas e uso de instrumental estéril.
Paciente evoluiu satisfatoriamente recebendo alta no 4° PO. Anatomo- patológico confirmou diagnóstico de apendicite
aguda.
Discussão e Conclusões
A clínica do paciente normalmente leva ao diagnóstico de hérnia inguinal encarcerada ou estrangulada,sendo
necessário para diagnóstico pré- operatório correto conhecer a existência desta patologia e suspeitar de sua presença,
sendo a tomografia computadorizada de pelve considerado o melhor método diagnóstico de imagem.
É proposto como tratamento a apendicectomia pela inguinotomia ou por laparotomia; nos casos com apêndice normal
recomenda-se apenas a redução da víscera e tratamento do saco herniário. Embora a literatura sugira que a utilização
de prótese é dependende da presença ou não de contaminação intra-cavitária, demonstrou-se que é possível a
realização da hernioplastia inguinal no mesmo tempo cirúrgico com segurança. Devido à raridade deste tipo de hérnia,
achamos importante o seu relato, pois auxiliará o diagnóstico e tratamento desta urgência cirúrgica.
Palavras chaves
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Introdução
Este trabalho relata mais um raro caso da hérnia de Amyand, bem como a revisão da literatura atual
Material e Método
: Paciente de 40 anos, que havia sido operado de hérnia inguinal esquerda 3 anos prévios ao aparecimento de
abaulamento inguinal direito o qual foi diagnosticado de forma clínica como hérnia inguinal. Encontrando, durante o
ato cirúrgico, o apêndice cecal no interior do saco herniario
Resultados
: Trata-se de uma patologia rara, com uma incidência de 0.5%, encontrando o apêndice cecal normal e de 0.1% com
um quadro de apendicite. A patofisiologia não é bem compreendida, e seu diagnóstico geralmente acontece de forma
incidental durante a herniorrafia inguinal, e raramente em exames de imagem durante o pre-operatório. Sendo assim
pouco reconhecida pelos cirurgiões, no entanto, podendo trazer grandes complicações.
Discussão e Conclusões
: Devido ao diagnostico incidental e havendo outros tipos de hérnias inguinais, seria aconselhável realizar estudos de
imagens pre-operatórios, para poder diagnosticar e planejar adequamente estes casos raros.
Palavras chaves
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Introdução
Nesta apresentação, objetivamos contar a história da hernioplastia inguinal. Falaremos sobre a evolução do
conhecimento e das técnicas de correção cirúrgica dessa afecção, que passaram, ao longo dos séculos, por
interessantes modificações, tornando este um importante capítulo do aperfeiçoamento da Cirurgia Geral. É motivante
estudar um tema de tanta relevância para o meio cirúrgico, cuja história é tão rica e acompanha, em si, muitas das
descobertas que possibilitaram a evolução da cirurgia em suas diversas áreas
Material e Método
Foi feita uma pesquisa na literatura disponível acerca do tema, incluindo artigos científicos e de revisão, além de livros
e documentos históricos. É muito interessante o sólido conteúdo presente nessas fontes, de modo que esperamos ter
conseguido copilar o fundamental a respeito da evolução das descobertas sobre a região inguinal, assim como do
aperfeiçoamento da técnica cirúrgica de correção dessa patologia.
Resultados
A hernioplastia é um procedimento muito conhecido na medicina, mas sua história nem sempre é contada aos
estudantes. Desse modo, a pesquisa resultante traz informações enriquecedoras.
Desde o Papiro de Ebers, de 1550 a.C., foi imensurável o progresso no conhecimento da região inguinal e nas técnicas
de tratamento e correção cirúrgica da hérnia inguinal. Entre os que contribuíram para este trabalho estão Scarpa,
Gimbernat, Cooper, Hasselbach, Colles e Richter, além de outros. Em 1884, Edoardo Bassini lançou as bases do
progresso no tratamento cirúrgico da hérnia, com a técnica que tenta reconstruir a anatomia da região inguinal.
Variantes do método foram apresentadas, destacando-se as tentativas de McVay (1945) e Shouldice (1960). Porém, a
maior inovação consiste no uso das próteses de polipropileno. Com a descoberta dos polímeros sintéticos, pode-se
desenvolver a técnica de Lichtenstein (1889), que gerou excelentes Resultados e é usada até os dias de hoje, junto a
outros métodos mais modernos, como a cirurgia videolaparoscópica.
Discussão e Conclusões
Foram destacados alguns dos principais episódios no progresso do conhecimento sobre a hérnia inguinal e sobre as
técnicas cirúrgicas empregadas em seu tratamento. Seguem os estudos acerca do tema, pois a busca do
aperfeiçoamento deve ser contínua. Mas, ao analisarmos o que já foi conquistado até aqui em relação a esta
patologia, que tem desafiado tantos profissionais ao longo dos séculos, podemos nos sentir orgulhosos e gratos aos
que trabalharam para que hoje possamos realizar este procedimento com tanta segurança.
Palavras chaves
história, hérnia inguinal, hernioplastia
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Introdução
Os custos aparentemente elevados desta tecnica, como protese especial que não adere a visceras abdominais,
aparato videocirurgico, e metodos de fixação (grampeadores, colas), são completamente viáveis economicamente
visto que há redução das complicações agudas e tardias, permanencia hospitalar, retorno precoce as atividades e
principalmente redução nas taxas de recidiva.
Material e Método
Neste caso abordamos paciente com defeito fascial complexo, com múltiplas falhas aponeuróticas devido a multiplas
laparotomias prévias. A abordagem laparoscópica permitiu o reparo dos multiplos defeitos no mesmo procedimento ,
com ampla cobertura dos orificios com protese especifica que permite o contato com alças intestinais (tela), e sua
fixação bem além dos limites dos defeitos aponeuróticos, reduzindo a tensão do reparo e assim as taxas de recidiva.
Resultados
O paciente evoluiu sem queixas algicas, tendo alta hospitalar no 1po , retornando às suas atividades laborativas 07
dias após o procedimento.
Retirou os pontos no 10po e não apresentou seroma.
Discussão e Conclusões
O reparo laparoscópico das hernias incisonais, mesmo complexas, é alternativa segura, viável e eficaz do ponto de
vista economico e principalmente clinico , quando comparado ao reparo aberto .
Palavras chaves
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Introdução
Os objetivos deste estudo foram descrever e discutir a experiência inicial da técnica TEP (correção de hérnia inguinal
extraperitoneal total) sem fixação, em São Paulo - Brasil.
Métodos
Pacientes que foram submetidos a uma correção de hérnia inguinal eletiva, foram incluídos prospectivamente neste
estudo. Foram estudados o curso operatório e pós-operatório.
Resultados
Entre maio de 2009 e maio de 2013, 381 procedimentos de reparos de hérnia foram incluídos no estudo. As hérnias
foram corrigidas pela técnica laparoscópica totalmente extraperitoneal; três hérnias (0,7%) foram convertidas para a
técnica anterior aberta de Liechtenstein. O tempo operatório médio foi de 36,2 min em hérnias unilaterais e 45,36 min
em hérnias bilaterais. A maioria dos pacientes (96%) tiveram alta no mesmo dia da cirurgia. A taxa global de
morbidade pós-operatória foi de 4,8%. A taxa de incidência de recorrência foi de 0,0% nesse curto período.
Conclusão
A hernioplastia laparoscópica totalmente extraperitoneal é um procedimento muito eficaz e seguro nas mãos de
cirurgiões experientes, com treinamento específico. É uma opção interessante em hérnias bilaterais e recorrentes,
uma vez que foram obtidos Resultados satisfatórios em termos de dor pós-operatória e morbidade.
Palavras chaves
Herniorrafia, Laparoscopia

320

ID: 1877
Título: Hernioplastia laparoscópica total extraperitonial (TEP) com bloqueio de plano transverso do abdome (TAP)
sem curare em cirurgias ambulatoriais (50 casos)
Forma de Apresentação: TEMA LIVRE
Área: PAREDE ABDOMINAL
Instituição: Hospital Edmundo Vasconcelos - Sao Paulo - Brasil
Autores
Leandro Ryuchi Iuamoto; Alberto Meyer; Pierre Blanc; D Michel; C Freyssinet Durand; F Aubert; M Bourbon
Introdução
O objetivo deste estudo foi demonstrar a segurança de correção de hérnia via laparoscopia total extraperitonial (TEP)
com bloqueio de plano transverso do abdome (TAP) sem curare em cirurgias.
Métodos
Trata-se de um estudo prospectivo que analisou pacientes submetidos a correção de hérnia via laparoscopia total
extraperitonial (TEP) eletiva. Os pacientes foram submetidos a protocolos anestésico, cirúrgico e analgésico
semelhantes em dois institutos.
Resultados
Cinqüenta pacientes ambulatoriais consecutivos foram incluídos nesta série. O sucesso da cirurgia foi obtido em 49
pacientes. De fato, houve apenas uma conversão no procedimento TAPP. O tempo médio de cirurgia foi de 20
minutos em hérnias unilaterais e 40 min em hérnias bilaterais.
Conclusão
Estes Resultados preliminares sugerem que o reparo de hérnia por via laparoscópica total extraperitonial(TEP) com
bloqueio TAP sem curare no caso ambulatorial é eficaz, seguro, reprodutível e pode ser recomendado a todos os
pacientes.
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Introdução
O objetivo do estudo é responder se a distância umbílico-púbica, que influencia no tamanho da malha, afeta a técnica
de hernioplastia total extraperitoneal (TEP) usado no reparo de hérnias inguinais.
Métodos
De janeiro de 2011 a maio de 2011, a distância umbílico-púbica foi medida com uma régua estéril graduada em
centímetros em todos os pacientes com hérnia inguinal sintomática. Eles foram submetidos a hernioplastia por meio
da técnica de TEP em dois centros de cirurgia de hérnia (Clinique Chirurgicale Mutualiste de Saint Etienne, France e
Hospital Prof. Edmundo Vasconcelos, São Paulo, Brasil). O sexo, idade, IMC, tipo de hérnia, distância umbílico-púbica,
tempo de operação, tempo de internação e as complicações foram examinados prospectivamente a partir dos
registros médicos. O estudo foi conduzido por cirurgiões sêniores especialistas em TEP.
Resultados
Setenta pacientes foram submetidos a 95 reparos de hérnias inguinais por meio da técnica de TEP. Havia 82 hérnias
primárias, 13 hérnias recorrentes, 60 hérnias oblíquas externas, 43 hérnias diretas, uma hérnia crural, 16 hérnias
mistas e 25 hérnias bilaterais. Havia 67 homens e 3 mulheres. A idade média dos pacientes foi de 54 anos (18-79); o
tempo de operação médio foi de 44 minutos (15-130), com um tempo médio de 38 minutos / hérnia. A média da
distância umbílico-púbica foi de 14 cm (10 a 22) e uma média de 25 kg /m2 (16-30), relativa ao índice de massa
corporal (IMC). Havia três aberturas no peritônio, fechadas utilizando um endoloop, sem complicações perioperatórias.
Conclusão
Neste estudo, a distância umbílico-púbica não teve influência sobre a realização de TEP com três trocartes na linha
média.
Palavras chaves
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Introdução
As hérnias incisionais e ventrais representam cerca de 10% de todas as hérnias da parede abdominal, sendo fatores
de risco a obesidade, desnutrição, tabagismo, cirurgias abdominais, doenças do tecido conjuntivo, entre outras. O uso
de tela na correção de grandes defeitos ou fraqueza da parede é primordial para o sucesso no tratamento. O objetivo
do estudo é de traçar o perfil epidemiológico dos pacientes com hérnia incisional submetidos a correção cirúrgica
eletiva em hospital secundário da zona Leste de São Paulo.
Material e Método
Estudo transversal no período de janeiro/12 a dezembro/13 de portadores de hérnia incisional, submetidos a cirurgia
no Hospital Estadual Vila Alpina - SECONCI-OSS, pelo médico residente do segundo ano do Programa de Residência
Médica em Cirurgia Geral, auxiliado por assistente do “staff”, avaliando-se a prevalência quanto ao sexo, faixa etária,
localização da hérnia, tempo cirúrgico, tempo de internação, drenagem do sub-cutâneo, avaliação pré-operatória pelo
ASA, uso de prótese.
Resultados
Foram realizados 72 procedimentos eletivos prevalecendo o sexo feminino, 46 (63,9%) pacientes, em relação ao
masculino, 26 (36,1%), com média de idade de 53,6 anos, variando de 26 a 86 anos. Na avaliação pré-operatória, 24
(33,3%) foram classificados com ASA I e 48 (66,7%) ASA II, sendo realizadas 25 (34,7%) cirurgias sob anestesia
geral e 47 (65,3%) sob raquianestesia e sedação. Em todos os procedimentos foi colocado tela de polipropileno,
sendo que em 50 (69,4%) pacientes foi deixado drenagem a vácuo no sub-cutâneo devido ao grande descolamento,
com tempo médio de internação destes de 5 dias, e 22 (30,6%) pacientes sem drenagem, com média de internação
de 2,1 dias. O tempo médio cirúrgico foi de 165 minutos (60 a 420 min). O tempo de internação variou de 2 a 20
dias, com 1 óbito no estudo, devido infecção cirúrgica e sepse, com necessidade de reintervenção, desbridamento e
peritoneostomia. A incisão mediana prevaleceu em 83% das hérnias incisionais, 10% sub-costal direita pós
colecistectomia, 3% supra-umbilical pós videolaparoscopia, 2% paramediana direita pós-apendicectomia, 1% Phanistil
e 1% pós fechamento de ostomia.
Discussão e Conclusões
A correção das hérnias incisionais são factíveis de serem realizadas em hospital secundário mesmo por médicos em
fase de treinamento, desde que supervisionados por profissionais qualificados.
Palavras chaves
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Introdução
Apresentar relato de caso de hérnia umbilical estrangulada cujo conteúdo do saco herniário era um divertículo de
Meckel.
Material e Método
Relato de caso de paciente masculino, 30 anos, operado devido a hérnia umbilical estrangulada, cuja exploração do
saco herniário demonstrou ser um divertículo de Meckel.
Resultados
Realizada a redução e o reparo da hérnia umbilical, além de enterectomia segmentar (5cm) de íleo a 40 cm da válvula
ileocecal.
Discussão e Conclusões
O presente relato comprova a baixa incidência de Hérnia de Littré associado à raridade de sua apresentação
estrangulada, o que a torna compatível com a literatura médica mundial.
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Introdução
Relatar caso de paciente portador de Linfangioma de Retroperitônio.
Material e Método
As informações foram obtidas por meio de revisão do prontuário, anamnese e descrição do anatomopatológico da
peça cirúrgica aos quais o paciente foi submetido e revisão da literatura.
Resultados
Paciente F.S.N, feminino, 32 anos, com quadro de dor abdominal em cólica em região lombar há 3 meses, obstipação,
aumento do abdome e síndrome consuptiva. Negava outros sintomas associados.
Paciente negava comorbidades, alergias ou cirurgias prévias. Referia tabagismo (18 anos/maço). Informou também
menarca aos 11 anos, coitarca aos 16 anos, G2P2nA0 e DUM: 06/03/20114
Ao exame físico, paciente apresentava-se em bom estado geral, corada, hidratada, acianótica, anictérica e afebril. Ao
exame da região abdominal presenciou-se massa fibroelástica do apêndice xifoide ao púbis, fixa e indolor. No toque
vaginal, colo uterino mostrou-se fibroelástico, indolor, sem anexos palpáveis.
Tomografia de Abdome demonstrava lesão cística, de contornos lobulados, apresentando finas septações com realce
pelo meio de contraste e vasos no seu interior, localizando-se na topografia do peritônio, desde o diafragma até a
pelve, medindo cerca de 26.0 x 20.0 x 15.0cm, deslocando alças intestinais e mantendo íntimo contato com a parede
abdominal, com a parede gástrica anteriormente e com o pâncreas posteriormente, além de pequena quantidade de
líquido livre na cavidade. Vias biliares mostravam pequena dilatação das vias biliares intra-hepáticas.
Realizado laparotomia exploradora cujo inventário da cavidade evidenciou presença de grande massa, medindo 20 x
25 x 10cm, cística, lobulada, não-pediculada, de paredes espessadas com múltiplas septações em retroperitônio sobre
a loja pancreática, aderida a este e também aderida em mesocolo, colo transverso e estômago. Durante o
procedimento não evidenciou-se adenopatias, infiltrações e lesões secundárias em cavidade, vesícula biliar sem
cálculos, vias biliares sem dilatações e útero e anexos adequados para a idade. Ao final do procedimento fora
realizada exérese da lesão, poupando todas as estruturas nobres presentes.
O diagnóstico anatomopatológico da lesão confirmou o diagnóstico de Linfangioma de Retroperitônio e a citologia do
líquido ascítico mostrou-se negativa para malignidade.
Discussão e Conclusões
O Linfangioma de retroperitônio mostra incidência extremamente baixa. Seu diagnóstico definitivo é realizado pelo
estudo anatomopatológico e seu principal tratamento é a excisão completa da lesão.
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Introdução
O reparo laparoscópico de hérnia escrotal é muitas vezes uma tarefa difícil de se concluir com êxito. A natureza de
longa data dessas hérnias muitas vezes implica em aderências significativas e distorções anatômicas do assoalho
inguinal. Estas duas questões tornam a redução da hérnia uma tarefa árdua e o reforço posterior do saco parietal
difícil. Aqui, descrevemos técnicas para aumentar as chances de sucesso ao tentar o reparo laparoscópico de hérnias
escrotais e conseguir um reparo pré-peritoneal robusto de hérnias escrotais encarceradas.
Métodos
Tratou-se de um paciente do sexo masculino, 59 anos, índice de massa corpórea de 28 kg/m², antecedentes
cirúrgicos de correção de hérnia direita aberta e cirurgia de varicocele bilateral há 2 anos. Queixa de hérnia escrotal
esquerda encarcerada. O espaço de Retzius foi dissecado no início do procedimento e o conteúdo do saco herniário foi
reduzido com uma manobra com as mãos.
Resultados
O tempo operatório foi de 50 minutos, sem drenagem. A permanência hospitalar pós-operatória foi menos de 12
horas. Não houve complicações.
Conclusão
Nos casos em que uma hérnia escrotal gigante pode ser difícil ou perigosa para reduzir por meio de laparoscopia, a
conversão imediata para um reparo aberto pode não ser necessário. O reparo laparoscópico por TEP foi bem sucedido
com excelente resultado na manutenção da hérnia gigante na virilha encarcerada nas mãos de um cirurgião
experiente em laparoscopia.
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Introdução
Relato de caso de uma paciente com tumor de cólon transverso em hérnia incisional
Material e Método
Paciente 86 anos, mulher, com dor abdominal intensa associada à parada de eliminação de gases e fezes, vômitos
fecaloides e abaulamento em região epigástrica e de hipocôndrio direito há dois dias. Tabagista há 50 anos, com
colecistectomia há 13 anos e herniorrafia há 8 anos por hérnia encarceirada em cicatriz subcostal direita. Admitida em
regular estado geral, afebril, hipotensa. Abdome globoso, distendido, com grande abaulamento em cicatriz subcostal
direita onde apresentava área de hiperemia e calor sem crepitação, com dor à palpação superficial e profunda, ruídos
hidro aéreos ausentes. Leucócitos totais de 58500células/mm3 com 13% de bastões. Durante abordagem cirúrgica
notou-se ponto de herniação de epíplon em pequeno orifício no epigástrico, com presença de pus e necrose de
subcutâneo e tumoração palpável em ângulo hepático do cólon preenchendo saco herniário subcostal direito.
Realizada hemicolectomia direta e sutura interna do saco herniário. Anatomopatológico da peça cirúrgica monstrou
Adenocarcinoma pouco diferenciado e ulcerado do cólon com áreas sólidas (T3N1).
Resultados
Obstrução intestinal ocorre principalmente por aderência, hérnia inguinal encarcerada e neoplasia intestinal. Apresenta
dor abdominal em cólica, náusea e vômito, parada na eliminação de gases e fezes e distensão abdominal. Hérnia da
parede abdominal é a protusão do conteúdo intracavitário através de defeito na parede por fraqueza congênita ou
incisão cirúrgica prévia (hérnia incisional ou eventração) com excesso de tensão/cicatrização inadequada,
apresentando tratamento com grandes taxas de recidiva. Evolui com aumento gradual do tamanho e constipação por
encarceramento de alça no anel herniário, podendo levar a obstrução intestinal. Apresenta fatores de risco
relacionados ao paciente (desnutrição, diabetes, DPOC) e ao procedimento (seroma, hematoma e infecção de ferida
operatória).
Discussão e Conclusões
Kocher descreveu a incisão subcostal direita oblíqua ao longo da margem do rebordo costal, sendo padronizada para
colecistectomias e abordagens da via biliar nos anos 80. Permite boa exposição do andar superior do abdome,
facilidade de fechamento por planos e baixa incidência de hérnia incisional, porém com maior dificuldade técnica para
correção pela proximidade do rebordo costal e secção de fibras musculares.
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Introdução
RELATAR UM CASO DE TUMOR DESMOIDE DE PAREDE ABDOMINAL DESENVOLVIDO EM CICATRIZ DE
PFANNENSTIELTRATADO COM EXTIRPAÇÃO CIRURGICA
Material e Método
REVISÃO DE PRONTUARIO
Resultados
TUMORES DESMOIDES, TAMBEM CONHECIDOS COMO FIBROSE MUSCULO-APONEUROTICAS, SÃO NEOPLASIAS
BENIGNAS, NÃO CAPSULADAS ORIGINADAS DE TECIDO CONJUNTIVO, SEM POTENCIAL METASTATICO COM
EXUBERANTE CRESCIMENTO LOCORREGIONAL E ELEVADOS INDICES DE RECIDIVA.FOI DESCRITO INICIALMENTE
POR MAC FARLANE EM 1832. TEM INCIDENCIA RARA , REPRESENTANDO 0,03% DOS TUMORES DE PARTES MOLES ,
MAIOR OCORRENCIA EM MULHERESCOM IDADE REPRODUTIVA E DURANTE A GRAVIDEZ. A INCIDENCIA AUMENTA
EM PACIENTES PORTADORES DE POLIPOSE ADENOMATOSA FAMILIAL (PAF). O TUMOR DESMOIDE, NÃO
ASSOCIADO A ESSA ENTIDADE É UM EVENTO EXTREMAMENTE RARO PODENDO SER ASSOCIADO A
GRAVIDEZ,CICATRIZES E TRAUMAS. NO MOMENTO DO DIAGNOSTICO OS TUMORES PODEM APRESENTAR GRANDES
DIMENSÕES DEVIDO A BAIXA SINTOMATOLOGIA QUE ,QUANDO PRESENTE, A QUEIXA MAIS COMUM É A DOR.
RELATO DE CASO M.A.F. ,41 ANOS, FEMININO, PARDA ,SECRETARIA, NATURAL DE TIMOTEO- MG . A PACIENTE
RELATOU APARECIMENTO DE TUMORAÇÃO EM PAREDE ABDOMINAL EM QUADRANTE INFERIOR DIREITO
ASSOCIADO A DOR LOCAL, LIMITES IMPRECISOS,CONSISTENCIA ENDURECIDA , MOVEL , ADERIDA AOS PLANOS
MUSCULARES , RESTANTE DO EXAME FISICO NORMAL , EXAMES LABORATORIAIS NORMAIS, USG SUGERE
ENDOMETRIOMA DE PAREDE ABDOMINAL , TC DELIMITA MASSA DE LIMITES PRECISOS INTRAMUSCULAR.
REALIZADO RESSECÇÃO DE PAREDE ABDOMINAL MUSCULO OBLIQUO EXTERNO, OBLIQUO INTERNO E
TRANSVERSO DO ABDOME DA CRISTA ILIACA ANTERO SUPERIOR ATÉ O TUBERCULO PUBICO, INFERIORMENTE
ATE O LIGAMENTO INGUINAL , REALIZADO A RECONSTITUIÇÃO DA PREDE ABDOMINAL COM A TELA DE MARLEX.
ENVIADO PARA EXAME QUE REVELOU TUMOR DESMOIDE . A PACIENTE NÃO TINHA ANTECEDENTES PARA A
POLIPOSE ADENOMATOSA FAMILIAL.
Discussão e Conclusões
OS TUMORES DESMOIDES SÃO ORIGINADOS DAS ESTRUTURAS MUSCULO-APONEUROTICAS,DEVE-SE PENSAR NA
SINDROME DE GARDNER E POLIPOSE ADENOMATOSA FAMILIALDESDE QUE APRESENTEM TUMORES BENIGNOS
CUTANEOS E OSSEOS .A CIRUIRGIA É O TRATAMENTO DE ESCOLHA POREM A RECORRENCIA É ALTA E A TERAPIA
ADJUVANTE É USADA.
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Introdução
Relatar um caso de tumor desmóide em parede abdominal, diagnosticado através de Tomografia Computadorizada,
achados cirúrgicos e confirmado pela Imunohistoquímica. O caso ocorreu no Hospital Municipal Carmino Carrichio, São
Paulo, SP.
Material e Método
Levantamento de prontuário e revisão bibliográfica.
Resultados
CSP, 26 anos, sexo feminino, em acompanhamento ambulatorial devido a massa localizada em região pararretal
infraumbilical esquerda de crescimento progessivo . Massa indolor, de textura fibro-elastica, aderida a planos
profundos, sem sinais flogísticos, sem outros achados ao exame físico. TC demostrou lesão intensamente aderida a
planos musculares, sem invasão de cavidade peritoneal. Não havia plano de clivagem bem definido. No dia
06/06/2014 paciente foi submetida eletivamente a cirurgia. Realizada incisão paramediana esquerda de 6 cm de
extensão a 3 cm da cicatriz umbilical. Massa de aproximadamente 3x4x3 cm inserida no músculo reto abdominal
esquerdo. Aponeurose posterior preservada. Retirada com aproximadamente 2 cm de margem. Anatomopatológico
demonstrou inflamação crônica fibrosante e gigantócitos tipo corpo estranho em tecido muscular estriado esquelético.
Imunohistoquímica apresentou como resultado fibromatose / tumor desmóide. Paciente encontra-se em
acompanhamento ambulatorial, apresentou boa evolução no pós-operatório e no momento encontra-se sem sinais de
recidiva do tumor.
Discussão e Conclusões
Tumores desmóides são neoplasias do tecido conjuntivo, caracterizadas por apresentarem crescimento
exclusivamente loco-regional, recorrência freqüente e mínimo potencial metastático. Acometem principalmente
portadores de polipose adenomatosa familiar dos cólons, sendo sua ocorrência isolada extremamente rara. São mais
freqüentes nas mulheres em idade reprodutiva e durante a gravidez. O tratamento é orientado pela sua localização,
extensão e eventual acometimento de órgãos vitais ou se há presença de recidiva. A sobrevida geral dos pacientes em
10 anos é de 63% com 4 a 6 % dos tumores regredindo espontaneamente. As principais causas de morte são: erosão
de vaso sanguíneo ou sepse decorrente de fístula entérica, além de complicações secundárias ao tratamento
cirúrgico.A suspeita clínica e o diagnóstico prévio do tumor desmóide são fundamentais para a eficácia do tratamento
e menor risco de possíveis complicações. Apesar das baixas chances de metástase, é um tumor que pode acometer
estruturas nobres, alterando assim a morbimortalidade dos pacientes.
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Introdução
Introdução: O dermatofibrossarcoma protuberante é um tumor fibro-histiocítico de origem dérmica, com padrão de
crescimento lento, porém localmente agressivo, com alta taxa de recorrência, mas baixo potencial metastático. Pode
ocorrer em qualquer faixa etária, mas tipicamente incide em adultos entre a 2ª e 5ª décadas de vida, com pouca
predileção pelo sexo feminino. Tem sua localização preferencial no tronco (60%), seguida pelos membros superiores
(20%) e cabeça e pescoço (15%), são raros em extremidades como mãos e pés. Objetivo: Relatar o caso de um
paciente diagnóstico com DFSP, o processo diagnóstico, estratégia de tratamento e seguimento ambulatorial.
Material e Método
RELATO DE CASO
Resultados
Paciente F.B.S., sexo masculino, 38 anos, avaliado no ambulatório de Cirurgia Plástica do Hospital Geral de
Carapicuíba, com queixa de tumoração em face anterior do hemitórax direito há 5 anos. Ao exame físico apresentava
lesão hipercrômica de bordos irregulares, aderida ao plano subcutâneo, não descamativa ou secretiva, de
aproximadamente 4 cm, indolor à palpação, apresentando protuberância centro-lateral e duas lesões satélites. Foi
submetido à biópsia incisional e o exame de imuno-histoquímica que revelou perfil consistente com DFSP. Foi
realizada exérese da lesão com margens de 2,5 cm e solicitado exame anato-patológico que ratificou o diagnóstico de
DFSP e apresentou margens livres. Paciente evoluiu sem intercorrências no pós- operatório imediato sendo
encaminhado para acompanhamento ambulatorial. Após 4 meses de pós operatório, observou-se cicatriz hipertrófica
na incisão. Com objetivo de descartar recidiva local o paciente foi submetido à nova ressecção da cicatriz e síntese
primária. O exame anatomopatológico mostrou-se negativo para recidiva local.
Discussão e Conclusões
Apesar dos avanços das técnicas minimamente invasivas a terapia de escolha é a excisão local ampliada, com
margens que variam entre 2 e 5 cm, não havendo consenso na literatura quanto à melhor margem absoluta. No caso
descrito, atendendo-se a recomendação de diversos Autores, utilizaram-se margens de 2,5cm. O DFSP é um tumor
maligno localmente agressivo, com baixo potencial para metástase, porém com alta taxa de recorrência. A única
forma de reduzir a incidência de recorrência é a excisão inicial ampla do tumor. Assim, bons Resultados no tratamento
se devem a técnica operatória assertiva e ao acompanhamento prolongado do paciente. O caso índice do artigo
encontra-se em acompanhamento ambulatorial sem sinais de recidiva da doença.
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Introdução
Este projeto pretende estudar o efeito do laser de baixa intensidade (LBI) sobre retalho transverso do músculo reto
abdominal (TRAM) submetidos aos efeitos deletérios da nicotina, em ratos. Na literatura não encontramos trabalhos
que analisam a ação do laser de baixa intensidade em retalhos musculo-cutâneo (TRAM) expostos aos efeitos da
nicotina
Material e Método
Foram utilizados 20 ratos divididos em 4 grupos G1(controle): Cirurgia retalho TRAM; G2: Cirurgia + Nicotina; G3:
Cirurgia + LBI; G4: Cirurgia + Nicotina + LBI.
Resultados
grupo controle (cirurgia) teve uma porcentagem de área de necrose de 42,2%, o grupo LBI (cirurgia + LBI) de
22,9%, o grupo nicotina (cirurgia + nicotina) de 47,6%, o grupo nicotina + LBI (cirurgia +LBI +nicotina) de 35,4%
Discussão e Conclusões
Neste modelo experimental, o grupo tratado com LBI teve bons Resultados (aumento da viabilidade e redução da
necrose), com diferença significante quando comparados ao grupo controle e, quando comparado ao grupo tratado
com nicotina mostrou apenas tendência, sem significância estatística para essa dosimetria e amostra utilizadas. A
nicotina promoveu aumento da área de necrose quando comparado ao grupo controle, com Resultados
estatisticamente significantes
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Introdução
O fibroadenoma é um tumor fibroepitelial benigno mais frequente da mama, podendo ocorrer em qualquer idade,
entretanto há uma importante prevalência na puberdade e adolescência, quando é denominado fibroadenoma juvenil
ou fibroadenoma gigante. Apresentam relação com esteróides sexuais além de outros fatores papácrinos entre o
epitélio e o estroma.O presente estudo consiste na apresentação de um caso de Fibroadenoma uvenil volumoso
numa paciente jovem de 13 anos de idade, com a finalidade de discutir os aspectos clínicos e o tratamento,
aprimorando seu reconhecimento, de forma a diferenciá-los de tumores malignos.
Material e Método
Avaliação de um caso de paciente ovem, do sexo feminino, com 13 anos de idade, com volumosa tumoração
mamária à direita medindo cerca de 18 cm de diâmetro, ocupando mais da metade da mama direita, com aumento da
vascularização local da pele.
Resultados
Paciente A.H.S, do sexo feminino, 13 anos de idade, branca, solteira, natural de São Paulo, menarca aos 11 anos,
nulípara, nuligesta, não usuária de horm nios, sem antecedentes familiares, com queixa de nodulação mamária
unilateral, de crescimento rápido, e assimetria mamária, levando-a à problemas relacionados à imagem corporal. Ao
exame clínico apresentava volumosa tumoração mamária à direita, ocupando mais da metade da mama direita,
medindo cerca de 18 cm de diâmetro, irregular, móvel, com consistência firme, e apresentando aumento da
vascularização da pele local. Foi realizada punção mamária com resultado compatível com Fibroadenoma e
programada tumorectomia mamária direita com anátomo-patológico confirmando tratar-se de Fibroadenoma Juvenil.
Discussão e Conclusões
O Fibroadenoma uvenil é encontrado em cerca em cerca de 7% das lesões mamárias em pacientes ovens com idade
abaixo dos 20 anos de idade. Tem crescimento rápido, são bem circunscritos, indolores, e de tamanhos variáveis,
podendo atingir cerca de 20 cm de diâmetro. O diagnóstico é essencialmente clínico. A pele sobre o tumor é tensa,
lisa, com veias proeminentes. O diagnóstico diferencial deve ser, entre outros, com o tumor filóide, e o fibrosarcoma
periductal. O tratamento é cirúrgico, preservando-se a maior quantidade de tecido mamário possível. Dependendo do
tamanho do tumor, do volume da mama, e da localização do tumor, sua remoção é melhor estabelecida por incisões
inferiores. No caso relatado, optou-se por incisão no sulco inframamário à direita, preservando o máximo possível de
tecido mamário.
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Introdução
Realizar a avaliação macro e microscópica dos efeitos deletérios da nicotina (NIC) e atenuados pela Ginkgo biloba
(GB) sobre os retalhos cutâneos em ratos, analisando o resultado cirúrgico com tratamento em períodos préoperatório (PRO) e pós-operatório (POO).
Material e Método
Foram analisados ratos Wistar machos adultos em 2 grupos em período PRO de 10 dias tratados com NIC e em POO
de 7 dias com NIC (2,5 mg/ml - 2 mg/Kg) sendo no 2o. grupo acrescido GB (50:1 – 2ml = 40 mg) ao POO. A cirurgia
do RC incluiu o levantamento de um retalho cutâneo de 10x4 cm na região dorsal, desde a base escapular à região
pericaudal, com a separação do panículo carnoso da fáscia do músculo dorsal, sendo introduzida uma película de
acetato isolando o retalho do leito doador. A película evita a vascularização na região do retalho, sendo que esta é
somente realizada por vasos da parte distal do retalho. No final do POO foram coletadas amostras das bordas
proximal, média e distal dos retalhos, as quais foram digitalizadas e processadas histologicamente.
Resultados
As análises histológicas revelaram a maior evolução de áreas de necrose nas bordas do RC e de alterações
histológicas em ratos tratados com nicotina via subcutânea (SC) em períodos pré e pós-operatório e que receberam
apenas a nicotina em período pós-operatório quando comparados a animais que receberam a Ginkgo biloba SC POO.
Discussão e Conclusões
A nicotina tem efeito deletério sobre a reperfusão do tecido do retalho cutâneo, com aumento da área de necrose. O
modelo utilizado pode fornecer subsídios a estudos posteriores que incorporem o uso de substâncias com potencial
neutralizador ou inibitório aos efeitos da nicotina em retalhos cutâneos.
Palavras chaves
Gingko Biloba, retalho cutâneo, nicotina, histopatologia
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Título: AMEBÍASE PLEURAL: RELATO DE CASO
Forma de Apresentação: POSTER
Área: TÓRAX
Instituição: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo - Sao Paulo - Brasil
Autores
Wellington Tadeu Sperandio, Caroline Petersen Costa Ferreira, Sergio Prado Silveira, Messias Froes Silva Jr, Conrado
Antonio Vasselai, Marcio Botter, Roberto Gonçalves, Roberto Saad Jr.
Introdução
Amebíase é uma infecção parasitária que acomete mais frequentemente o cólon. Amebíase torácica é uma rara forma
de acometimento, sendo a forma pleuropulmonar vista comumente associada a abscesso hepático.
Material e Método
Paciente de 53 anos com desconforto respiratório, tosse produtiva e dor ventilatório dependente em hemitórax D há 1
mês. Radiografia de torax evidenciou derrame pleural volumoso a D.
Resultados
A análise do líquido pleural mostrou ADA de 151( N: <30) e positividade para presença de Entamoeba histolytica.
Iniciado tratamento com metronidazol Ev, com bons Resultados.
Discussão e Conclusões
Apesar de rara, infecção pleural por protozoários, mais especificamente Entamoeba histolytica deve ser lembrada no
diagnóstico diferencial de derrame pleurais.
Palavras chaves
Derrame Pleural; Amebíase; Abscesso Hepático; Relato de Caso; Drenagem Pleural.
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Título: AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DA TIMECTOMIA NA TERAPÊUTICA DA MIASTENIA GRAVIS
Forma de Apresentação: TEMA LIVRE
Área: TÓRAX
Instituição: PUC Campinas - Sao Paulo - Brasil
Autores
Jose Luis Braga Aquino, Marcelo Manzano Said, Douglas Rizzanti Pereira, Marcus Vinicius Perez
Introdução
Analisar retrospectivamente os Resultados precoce e tardio da timectomia em uma série de pacientes com miastenia
gravis
Material e Método
De Janeiro de 1995 a Dezembro de 2013, 56 pacientes com diagnostico de Miastenia Gravis(MG), foram submetidos a
timectomia no Serviço de Cirurgia Toracica do Hospital Celso Pierro da Faculdade de Medicina da PUC Campinas.
Houve predominância do sexo feminino em 35p(62,5%) e com idade variável de 17 a 74 anos. Em relação ao grua de
intensidade da afecção, 47 pacientes(83,9%) apresentaram grau II/III. O diagnostico foi realizado pela avaliação
clinica, laboratorial e Tomografia computadorizada de Torax/Ressonância Magnetica de Torax, demonstrando na
maioria dos pacientes a presença de tumoração mediastinal anterior. A via de acesso utilizada para o procedimento
cirurgico foi a esternotomia parcial em 34p(60,7%), a esternotomia total em 13p(23,2%), videotorascopia em
7p(12,5%) e a toracotomia lateral em 2p(3,5%).
Resultados
O Anatomo Patologico da peça cirúrgica demonstrou hiperplasia tímica em 41p(73,2%), timoma em 8p(14,2%),
carcinoma em 4p(7,1%), tecido gorduroso em 2p(3,5%) e linfoma em 1p(1,7%). Na avaliação precoce 10p(17,8%)
apresentaram complicações pós operatórias, sendo com maior incidência a infecção pulmonar em 4p(7,1%) com boa
evolução, sendo que 2p(3,5%) evoluiram a óbito por complicações cardiovasculares. Na avaliação pós operatória
tardia realizada em 44 pacientes entre 1 a 12 anos (md-5,6a), em 21p(48,8%) houve remissão completa dos
sintomas, em 20p(46,5%) houve remissão parcial dos sintomas , necessitando as vezes de prescrever para alguns
pacientes medicação especifica e em 3p(6,8%) houve manutenção dos sintomas da doença.
Discussão e Conclusões
A timectomia é uma opção válida no tratamento da MG, pois a maioria dos pacientes apresentaram melhora clinica e
ou ermissão completa dos sintomas e com índice aceitável de complicações pós operatórias e com boa resolutividade
na maioria dos pacientes
Palavras chaves
timectomia, miastenia gravis, tumor de mediastino
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Título: CARCINOMA MUCOEPIDERMOIDE BRÔNQUICO - RELATO DE CASO
Forma de Apresentação: POSTER
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Autores
Celene Benediti Bragion, Paula Freitas Ribeiro, Lara Tagliari Koyanagi, Roberta Laís Santos Mendonça, Danilo Toshio
Kanno, Ciro Carneiro Medeiros, Jorge Henrique Rivaben
Introdução
Objetivo: Relatar um caso de tumor mucoepidermóide brônquico em paciente de dezenove anos.
Material e Método
Introdução: O carcinoma mucoepidermóide é um tumor incomum, com incidência de 0,1% a 0,2%, caracterizado por
células escamosas, muco secretoras e intermediárias, sendo mais frequente em parótida e glândulas salivares e
considerado uma rara neoplasia primária pulmonar de provável etiologia em glândulas brônquicas. Por seu
crescimento endobrônquico obstrutivo pode cursar com sintomas respiratórios como pneumonia de repetição.
Resultados
Relato: F. S. B., sexo masculino, 19 anos, natural de Atibaia-SP, apresenta pneumonia de repetição a três meses. Foi
submetido à broncoscopia que evidenciou: presença de lesão localizada em óstio do brônquio inferior direito,
amolecida, obstrutiva, intransponível ao aparelho, e friável que foi biopsiada. O lavado broncoalveolar apresentou
pesquisa para bacilos álcool ácido resistentes negativa, e pesquisa positiva para fungos, Streptococcus pyogenes. A
imunohistoquímica caracterizou a lesão, em conjunto com os achados morfológicos, como consistente com carcinoma
mucoepidermóide brônquico de baixo grau. As imagens tomográficas demonstraram opacidade alongada, irregular em
lobo inferior direito, associada à áreas em mosaico adjacente. O paciente foi submetido à bilobectomia pulmonar
média e inferior direta, com esvaziamento linfonodal mediastinal, teve boa evolução no pós-operatório e alta
hospitalar em uma semana. O anátomo-patológico confirmou tratar-se de carcinoma mucoepidermóide, com margens
e linfonodos livres.
Discussão e Conclusões
Discussão: Os carcinomas mucoepidermóides são tumores intraluminais, geralmente de crescimento lento,
apresentando sintomas como tosse, expectoração, hemoptise, dor retroesternal, febre e pneumonia obstrutiva. Por
seu lento desenvolvimento e sintomas inespecíficos costuma ser diagnosticado cerca de uma ano após início dos
sintomas, sendo que 9%-28% dos pacientes podem ser assintomáticos. Sendo o adenocarcinoma o principal
diagnóstico diferencial, a broncoscopia é o exame utilizado para diagnóstico primário e a imunohistoquímica para
diagnóstico definitivo. O tratamento consiste em ressecção cirúrgica, com excelentes Resultados de sobrevida em
torno de 87% após 10 anos.
Palavras chaves
carcinoma mucoepidermoide, carcinoma bronquico
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Autores
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Introdução
Analisar a casuística das timectomias realizadas pela Disciplina de Cirurgia Torácica do Hospital de Base vinculado à
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto no período de 1998 a 2014.
Material e Método
Revisão das timectomias realizadas no período de 1998 a 2014, somando 67 cirurgias das quais, 44 entraram no
estudo. O principal critério de exclusão foi a ausência de dados do relato realizado em prontuário. Foram analisados:
idade, gênero, dias de internação hospitalar e em leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), tipo de cirurgia aberta ou por vídeo, resultado anatomopatológico, tempo para retirada de dreno. Todos os pacientes do estudo
apresentavam algum grau de sintomas de Miastenia Gravis.
Resultados
A casuística do serviço nas timectomias apontam uma prevalência de mulheres operadas ( 77,3 % VS 22,7% homens)
compatível com a prevalência da Miastenia Gravis que é maior em mulheres na terceira e quarta décadas de vida. A
média de idade da amostragem foi de 35,4 anos (com variância de 12 até 70 anos). Nosso percentual de cirurgias
compatíveis com a técnica minimamente invasiva também se aproxima da literatura mundial: das 44 cirurgias de 1998
até 2014, onze (31,8%) foram por vídeo. Esse dado é reforçado quando se associa a incidência das cirurgias por
vídeo à curva de aprendizado do residente da especialidade. Os Resultados das nossas cirurgias mostraram que a
toracoscopia é no mínimo igualmente eficiente: o tempo de internação na UTI, tempo de dreno e tempo até a alta
hospitalar foi bem próximo entre a cirurgia aberta VS cirurgia por vídeo.
Discussão e Conclusões
Principalmente nas últimas duas décadas com o avanço e popularização da toracoscopia a timectomia por vídeo
tornou-se gold standard por ter melhor evolução pós operatória (menor tempo de internação, com consequente
menor permanência em UTIs e menor tempo com dreno de tórax), menor dor e morbidade e melhor cosmética. Em
termos de Resultados, e em concordância com casuísticas de grandes serviços, os casos por nós analisados
comprovam que as duas vias de acesso possuem os mesmos Resultados, com remissão igual dos sintomas. A
timectomia aberta acaba sendo realizada em pacientes com mais comorbidades e implicam em maiores taxas de
complicações respiratórias no pós-operatório. A timectomia minimamente invasiva é uma boa opção em pacientes
mais jovens, e em pacientes obesos; facilitando a técnica. Curiosamente esses últimos costumam ter um tempo de
acompanhamento pós-cirúrgico mais longo.
Palavras chaves
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Título: ESTUDO RETROSPECTIVO DAS BIÓPSIAS PULMONARES A CÉU ABERTO NAS PNEUMOPATIAS
INTERSTICIAIS DIFUSAS – REVISÃO DA LITERATURA E EXPERIÊNCIA DE UM HOSPITAL TERCIÁRIO DO RIO DE
JANEIRO
Forma de Apresentação: POSTER
Área: TÓRAX
Instituição: UNIRIO - Rio de Janeiro - Brasil
Autores
Gilfred Canuto Pereira, Talita Faria Aleixo, Maria Ribeiro Santos Morard, Rossano Kepler Alvim Fiorelli, Henrique
Donizetti Bianchi Florindo, Thiago Barcellos Annunziata, Henrique Simões de Almeida, Tarcisio SIlva de Oliveira
Introdução
Demonstrar o rendimento e o perfil epidemiológico das Biópsias Pulmonares a Céu aberto em todos os pacientes com
diagnóstico inicial de Doença Pulmonar Intersticial Difusa (DPID), no período Setembro de 1994 a Agosto de 2011, no
Departamento de Cirurgia Torácica do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG), da Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), e a experiência do setor.
Material e Método
Os dados foram obtidos através da revisão e análise dos prontuários desses pacientes cedidos pelo Sistema de
Arquivos Médicos (SAME) do HUGG. Foram avaliados frequência dos sintomas, comorbidades, Resultados da prova de
função respiratória, broncoscopia, frequência dos segmentos pulmonares biopsiados, distribuição entre os tipos de
sutura, complicações e diagnósticos.
Resultados
Dos 13 pacientes incluídos no estudo, 8 (61,53%) eram do sexo feminino e 5 (38,46%) do sexo masculino. A idade
média foi de 49,46 anos, variando entre 24 e 75 anos. Foi realizado o exame anatomopatológico de 20 fragmentos de
biópsia pulmonar: 6 (30%) do lobo inferior direito, 5 (25%) do lobo médio, 5 (25%) da língula, 2 (10%) do lobo
superior direito, 1 (5%) do lobo inferior esquerdo e 1 (5%) do lobo superior esquerdo. Como complicações, 2
pacientes (15,38%) apresentaram pneumotórax. Dos 11 diagnósticos obtidos (84,61%), os mais freqüentes foram de
pneumonia intersticial idiopática (38,46%), com predomínio de fibrose pulmonar idiopática (23,07%).
Discussão e Conclusões
O rendimento diagnóstico obtido nos pacientes submetidos à biópsia pulmonar a céu aberto no HUGG foi satisfatório.
As taxas de complicações e as outras variáveis analisadas estão de acordo com a literatura.
Palavras chaves
Doença pulmonar intersticial difusa, pneumonia Intersticial idiopática, diagnóstico, biópsia pulmonar
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Introdução
Objetivo: Relatar um caso de HDPT com diagnóstico precoce.
Material e Método
Introdução: Das internações hospitalares devido a traumas, 1-13% correspondem a traumas torácicos penetrantes,
sendo que das lesões diafragmáticas, 30% não são detectadas. Os sintomas de traumas torácicos nem sempre se
correlacionam à gravidade do caso, por isso tamanha a importância da realização de exames de imagens, tão logo o
paciente seja admitido. Entretanto, embora o exame de mais fácil acesso, execução e leitura seja o RX, o mesmo
estabelece diagnóstico pré-operatório em apenas um terço dos pacientes.
Resultados
Relato:R.L.O., 31 anos, homem, vítima de espancamento, com ferimentos em face, tórax e hipocôndrio diretos, além
de FAB em membro superior e hemitórax esquerdos. Paciente vem transferido ao nosso serviço com vias aéreas
pérvias em uso de colar cervical e prancha longa, com MV presente à D com expansibilidade normal neste lado,
percussão normal, FR 18 irpm, saturação 98% em ar ambiente e dreno de tórax à E funcionante, PA 130/70 mmHg,
pulso radial bilateral de 87 bpm. Ao Raio X apresentou imagem sugestiva de hérnia diafragmática em cúpula
costofrênica E. A TC de tórax identificou descontinuidade do folheto diafragmático E em seu aspecto lateral, medindo
1,2x1,8cm com presença de herniação para a cavidade torácica. O paciente foi submetido à toracoscopia E, com
visualização de pequeno hemotórax, laceração diafragmática grau II e epíplon como conteúdo herniário. Através da
toracotomia reduziu-se o conteúdo herniário e a lise de bridas. Visualizada a cavidade abdominal por laparoscopia,
sem evidência de líquido livre, observou-se apenas discreta laceração do baço, sem outras lesões. Realizada sutura
diafragmática e exaustiva lavagem da cavidade torácica, paciente evolui bem sem intercorrências.
Discussão e Conclusões
Discussão: Estudos demonstram que HDPT quando diagnosticada tardiamente apresenta mortalidade de 36-48%,
portanto, a investigação sistemática da lesão do diafragma é ainda o principal fator determinante para o diagnóstico
precoce, evitando a ocorrência de HDPT tardia com suas complicações.
Palavras chaves
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Forma de Apresentação: POSTER
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Autores
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Introdução
Objetivo: Relatar um caso de fístula broncopulmonar devido à lesão traumática.
Material e Método
Introdução: Lesões traqueobrônquicas são consideradas raras, com incidência de 0,3-1%. Entretanto, sua incidência
vem aumentando com a crescente violência urbana. Cursam com alta letalidade, principalmente quando o diagnóstico
é tardio, embora nos casos de ferimentos por agentes penetrantes o mesmo se dê precocemente. As manifestações
clínicas são variáveis, sendo a dispneia o principal sintoma
Resultados
Relato: O.J.S, 42 anos, vítima de FAB, vem encaminhado com lesões infraescapular E e paravertebral D. Ao exame:
Vias aéreas pérvias, com colar cervical e prancha longa. MV ausente e expansibilidade diminuída à D, percussão
hipertimpânica, FR 26 irpm, saturação 92% em máscara de O2, PA 120x70 mmHg, Glasgow 15. Ferimentos corto
contusos em tórax. Dreno torácico à D com alto fluxo de ar e borbulhamento no frasco coletor. A broncoscopia
evidenciou restos sanguíneos, especialmente no óstio do lobo superior D, produzindo um tampão oclusivo de coágulo;
sinais de possível lesão brônquica em segmento intermediário devida à hematomas e lacerações da mucosa;
colabamento dos óstios dos lobos médio e inferior direitos com rolha de muco. Durante insuflação de oxigênio notouse aumento do fluxo aéreo pelo frasco de drenagem. Apresentou piora do quadro, evoluindo com insuficiência
respiratória, dessaturação, piora do escape aéreo no dreno à D, sendo realizada IOT seletiva à E e o paciente mantido
em DLD. Foi submetido à toracotomia, onde foram identificadas e reparadas lesões em parênquima pulmonar
posterior dos lobos superior e médio, brônquios lobares superior e intermediário. Evoluiu satisfatoriamente no PO.
Após quatro meses, identificou-se através da traqueobroncoscopia cicatrização dos ferimentos, sem sinal de estenose
nos óstios brônquicos.
Discussão e Conclusões
Discussão: Cerca de 10% dos pacientes que apresentam lesão de vias aéreas podem ser assintomáticos. Tanto no
trauma contuso, quanto no penetrante pode haver hemotórax, pneumotórax ou área de enfisema subcutâneo. As
feridas torácicas são responsáveis por 20% das mortes por trauma e a mortalidade de pacientes hospitalizados com
ferida torácica isolada varia de 4-8%. Das lesões penetrantes, somente 15-30% requerem intervenção cirúrgica. Tais
dados enfatizam a necessidade de uma equipe preparada e bem treinada para identificar e tratar traumatismos
torácicos, além de um hospital equipado com recursos necessários, principalmente a broncoscopia, neste caso.
Palavras chaves
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Introdução
Objetivo: Relatar um caso de fístula esôfago-pleural secundária a carcinoma esofágico.
Material e Método
Introdução: Fístulas esôfago-pleurais são raras, associadas à alta morbimortalidade. As causas possíveis são:
tuberculose, neoplasia, úlcera, pós radioterapia, traumática e pós procedimentos endoscópicos. Os sinais clínicos e
radiológicos são sutis, e inespecíficos, dado que a drenagem do conteúdo esofágico aconteça para o espaço pleural.
Resultados
Relato: T.J.X., 58 anos, sexo feminino, natural de Atibaia, vem encaminhada ao nosso ambulatório referindo dor
retroesternal , odinofagia e disfagia progressiva (sólido para líquido), há 9 meses. Realizada EDA, que evidenciou
lesão ulcerada e infiltrada de esôfago, sugestiva de neoplasia avançada e úlcera duodenal cicatrizada (S2 de Sakita),
com biopsia laudada como carcinoma epidermóide bem diferenciado, invasivo, com invasão vascular linfática
presente.
Durante a internação hospitalar, no 4º dih, paciente evoluiu com taquidispnéia, redução dos murmúrios vesiculares a
direita e aumento do frêmito tóraco-vocal associado ao velamento do hemitórax direito ao Raio X. Indicada a
toracostomia com drenagem fechada em selo d’agua, com saída imediata de aproximadamente 600 mL de secreção
com aspecto similar a dieta ingerida pela paciente (sopa de frango com cenoura). Levantada então a hipótese de uma
fístula esôfago-pleural.
Paciente foi submetida à esofagostomia cervical com confecção de gastrostomia. No 4º PO, foi submetida à
toracotomia póstero-lateral direita, na qual identificou-se uma fístula esôfago-pleural próximal, adjacente ao hilo
pulmonar direito com cerca de 0,5cm, presença intensa intensa de fibrina, espessamento pleural e enfisema
pulmonar.Realizada decorticação pulmonar, exteriorização do orifício da fístula esofágica através de um dreno de kerr,
lavagem da cavidade pleural e nova toracostomia com drenagem fechada.
Paciente evoluiu bem ao ato operatório e recebeu alta de nosso serviço no 18º dia de pós operatório.
Discussão e Conclusões
Discussão: A fístula esôfago-pleural manifesta-se através de sintomatologia difusa, como dispneia, tosse, febre,
disfagia e HDA. Nossa paciente, teve seu diagnóstico precoce pela manifestação taquidispnéia, redução dos
murmúrios vesiculares e aumento do frêmito tóraco-vocal, levando a uma drenagem torácica e manifestações
indiretas da fístula pela mesma.
Palavras chaves
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Introdução
Hiperidrose é definida como um distúrbio somático caracterizado por sudorese excessiva. Existem várias formas de
tratamento, desde as clínicas às cirúrgicas. Referente às técnicas cirúrgicas existem, nomeadamente para a região
axilar, dois tipos de procedimentos: excisão da área glandular ou simpatectomia. A simpatectomia baseia-se na secção
da cadeia simpática paravertebral nos segmentos responsáveis pela hiperidrose, através de técnica
videotoracoscópica, limitando por isso a agressão cirúrgica. Embora raras, existem complicações pós-operatórias como
a ocorrência de fistula linfática. O objetivo deste trabalho é relatar um caso de fístula linfática pós simpatectomia
torácica por hiperhidrose axilo-palmar.
Material e Método
Relatamos o caso, através de levantamento de prontuário, de um paciente masculino, 26 anos, asmático, tabagista e
portador de SIDA. Foi submetido eletivamente a simpatectomia vídeotoracoscópica bilateral por hiperidrose axilopalmar. Apresentou no segundo dia pós-operatório pneumotórax a esquerda e derrame pleural a direita, que, após
drenagem, evidenciou tratar-se de quilotórax.
Resultados
Após drenagem de tórax bilateral, o paciente foi mantido em jejum e com nutrição parenteral. No sétimo dia pós
drenagem apresentou derrame pleural septado e sepse, sendo submetido a pleuroscopia, diagnosticando empiema
septado. Na ocasião da cirurgia já não apresentava sinais de fístula linfática. Foi mantida antibioticoterapia, com
desfecho favorável.
Discussão e Conclusões
Embora rara, a fístula linfática pós simpatectomia torácica é descrita na literatura. Seu tratamento conservador
através do jejum apresentou bom resultado, sem necessidade de intervenção cirúrgica visando o fechamento da
fístula. Apesar de haver relação entre a instalação da sepse e o quadro de SIDA, não parece aqui ser um fator
determinante, já que o paciente apresentava na ocasião da cirurgia carga viral indetectável e CD4 adequado. A
pleuroscopia teve sua indicação devido a derrame pleural septado. A simpatectomia vídeo-toracoscópica é uma
cirurgia amplamente utilizada no tratamento de hiperhidrose axilo-palmar, com Resultados satisfatórios e pequeno
índice de complicação, sendo a fístula linfática uma das mais raras. O tratamento conservador no controle do
quilotórax é largamente reconhecido na literatura, com bom resultado.Não foi encontrado na literatura qualquer
relação entre a SIDA e a ocorrência da fístula linfática.
Palavras chaves
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Introdução
Relatar um caso de hérnia de Morgagni de apresentação atípica: sexo feminino, lado direito e paciente idosa.
Material e Método
Paciente do sexo feminino, 62 anos, admitida com história de dor em hipocôndrio direito de início súbito, de forte
intensidade, com 24 horas de evolução. Negou fatores precipitantes ou que melhorassem a dor. Referiu um episódio
álgico prévio com as mesmas características, que foi tratado como pneumonia. Referiu também dispneia crônica em
decúbito dorsal. Hábito intestinal preservado. Ao exame físico, encontrava-se corada, hidratada, afebril, anictéria e
hemodinamicamente estável. Abdôme flácido e indolor, sem dor à palpação profunda do ponto cístico e à
descompressão brusca. Diante do quadro clínico, solicitou-se ultrassom de abdôme total e rotina radiológica de
abdôme agudo. O ultrassom de abdôme demonstrou cálculo em vesícula biliar, em infundíbulo, mas sem sinais de
colecistite aguda. Radiografia de tórax sugeriu o diagnóstico de hérnia diafragmática direita. Foi submetida tomografia
de abdôme e tórax que demonstrou hérnia diafragmática compatível com hérnia de Morgagni. Na história patológica
pregressa a única comorbidade era o tabagismo, já cessado (30 maços/ano). Negou cirurgias prévias ou trauma. Foi
submetida a laparotomia exploradora por incisão mediana supra-umbilical, com realização de colecistectomia e
exploração da hérnia de Morgagni. O colo do orifício media aproximadamente 5 x 5 cm e o conteúdo era o cólon
transverso, que não apresentava sinais de isquemia. O saco herniário foi ressecado e o diafragma rafiado com fio de
poligalactina 0, pontos separados. A paciente não apresentou intercorrências no pós operatório e recebeu alta 7 dias
após o procedimento.
Resultados
As hérnias diafragmáticas congênitas apresentam uma incidência de 1:5000 nascidos vivos. A maioria ocorre do lado
esquerdo (80%). A causa é desconhecida, porém, é admitido que resulte da falta de fechamento normal do canal
pleuroperitoneal no embrião em desenvolvimento. O quadro clínico mais frequente é a angústia respiratória do recém
nascido. No segundo modo de apresentação, mais comum, o neonato demora horas para iniciar os sintomas
respiratórios. O terceiro modo de apresentação, mais raro, a criança apresenta dificuldades alimentares, doença
respiratória crônica ou obstrução intestinal, e é o grupo de melhor prognóstico.
Discussão e Conclusões
O caso relatado demonstra uma apresentação atípica de uma doença rara: lado direito, idade e poucos sintomas
relacionados a doença.
Palavras chaves
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Introdução
Apresentar uma abordagem cirúrgica de lesão de traqueia e esôfago.
Material e Método
Estudo baseado no prontuário da paciente e revisão bibliográfica.
Resultados
JSS, feminino, 27 anos, vítima de perfuração por arma de fogo em região escapular esquerda. Admitida no Hospital
Pronto Socorro 28 de Agosto, em Manaus-AM, 20 minutos após agressão: agitada, taquipneica, grande enfisema de
partes moles, SPO2 100% e Glasgow 15. No politrauma, paciente submetida à acesso venoso periférico,
toracocentese descompressiva, drenagem torácica à esquerda, mantendo-se estável hemodinamicamente e com
progressão do enfisema. Tomografia evidenciou contusão pulmonar importante em lobo superior esquerdo e
pneumomediastino volumoso. Procedida intubação e encaminhada ao centro cirúrgico. Submetida à
cervicoesternotomia, tivemos como achados lesão da traqueia membranosa de aproximadamente 03 centímetros no
sentido longitudinal e lesão de adventícia esofágica e extrusão de mucosa. Realização de traqueorrafia com caprofyl
4-0 (07 pontos separados), síntese da adventícia esofágica com prolene 4-0 e interposição de patch de pericárdio.
Drenagem de mediastino e síntese de ferida cirúrgica.
Discussão e Conclusões
As lesões traqueobrônquicas são melhor diagnosticadas pela associação de tomografia e broncoscopia que permitem
definir com precisão a lesão e sua localização, dados importantes para a escolha terapêutica que pode ser expectante
em lesões menores que 02 centímetros em pacientes estáveis e livres de distress ventilatório ou cirúrgica, caso
contrário. Incluem cervicotomia em colar para as lesões proximais, toracotomias póstero-laterais direita ou esquerda.
As cervicotomias podem associar-se à esternotomias parciais. Importante tratar e excluir lesões associadas.
Palavras chaves
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Introdução
Um relato de quilotórax por trauma torácico com tentativa de tratamento conservador com dieta enteral e
posteriormente com nutrição parenteral total evoluindo para tratamento cirúrgico no controle do quilotórax.
Material e Método
Paciente MDB, 20 anos, masculino, admitido no Pronto Socorro do Hospital de Clínicas de Uberlândia-HC/UFU com
ferimento corto contuso em hemitórax direito por arma branca ao nível do ângulo inferior escapular no sexto espaço
intercostal de cerca de 5 cm. Foi submetido à drenagem em selo d´água de hemitórax direito evoluindo com
hemotórax maciço associado a choque hipovolêmico. Foi indicado tratamento cirúrgico por videopleuroscopia
diagnóstica com achado de hemotórax volumoso por sangramento de vasos intercostais e para vertebrais à direita.
Realizado controle hemostático com clip metálico e identificado lesão de lobo pulmonar inferior direito de cerca de 8
cm. Devido indisponibilidade de material videolaparoscópico adequado foi indicado toracotomia para rafia pulmonar.
No intra-operatório suspeitou-se de lesão esofágica e também de ducto torácico em virtude da topografia da lesão. No
pós-operatório imediato o paciente foi submetido ao exame esôfagograma com resultado normal antes de iniciar
dieta. No 2º pós operatório evolui com quilotórax confirmado.
Resultados
Opta-se primeiramente por conduta conservadora com medidas de suporte como uma dieta enteral com ácidos graxos
de cadeia média. Prossegui-se com dieta parenteral total sem sucesso. Opta-se, então, pelo tratamento cirúrgico com
ligadura em massa do tecido peri ducto torácico.
Discussão e Conclusões
O tratamento conservador no controle do quilotórax é largamente reconhecido na literatura, com medidas que devem
ser instituídas progressivamente e em estágios por um período aproximado de duas semanas após o procedimento
cirúrgico. O momento da intervenção, no entanto ainda é controverso e os critérios de perda diária podem auxiliar a
decisão. A ligadura em massa do tecido peri ducto é a técnica mais recomendada. Mesmo quando o ducto não pode
ser encontrado, a ligadura em massa é efetiva em 80% dos casos.
Palavras chaves
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Introdução
Este artigo tem como objetivo relatar um caso de diagnóstico raro de pneumomediastino e enfisema subcutâneo
associados a pneumorraquia.
Tosse e vomito são sintomas comuns em diversas patologias e geralmente não geram novas comorbidades, no
entanto no caso a ser apresentado a evolução foi incomum devido a evolução com pneumomediastino e enfisema
subcutâneo nas regiões cervical e torácica que cursou com pneumorraquia.
Material e Método
Este relato de caso foi realizado no Hospital Geral do Grajaú a partir do caso de uma paciente com diagnostico raro.
Resultados
O tratamento para tal patologia é geralmente expectante, com analgesia e repouso; apresentando resolução da
pneumorraquia geralmente entre 4 dias a 6 semanas. Há alguns relatos de que tratamento com oxigenoterapia em
altas concentrações aumenta a velocidade de reabsorção de ar em partes moles. (2,3,4). No entanto, em alguns
casos a pneumorraquia não é absorvida e o tratamento deve ser realizado de acordo com a fonte de penetração de ar
no canal vertebral. (6)
Neste caso, a paciente apresentou como etiologia a realização de manobra de valsalva de repetição por um quadro de
tosse e vômitos intenso, evoluindo com dispneia e dor torácica. Foi realizado tratamento conservador, apresentando
melhora por completo dos sintomas em 2 dias, recebendo alta hospitalar em 3 dias.
Discussão e Conclusões
Desta forma, pode-se concluir que a manobra de valsalva em repetição, como em crises de tosse e vômitos, pode
causar pneumomediastino, enfisema subcutâneo e pneumorraquia. É uma condição benigna com resolução
geralmente espontânea após tratamento expectante com repouso, analgesia e, segundo alguns Autores,
oxigenoterapia em altas concentrações.
Palavras chaves
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Introdução
Relacionar a Intoxicação por Carbamato com o tempo de Ventilação Mecânica em uma Unidade de Terapia Intensiva,
bem como descrever as características epidemiológicas e clínicas dos pacientes vítimas de intoxicação exógena e
relacionar o escore APACHE II com o tempo de ventilação mecânica.
Material e Método
O estudo foi documental, descritivo e retrospectivo, realizado na UTI de um hospital terciário particular com
atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) de Fortaleza-CE, no período de janeiro de 2009 a outubro de 2011.
Foram coletados os seguintes dados: idade, sexo, tempo de UTI, substância ingerida, uso de ventilação mecânica,
escore APACHE II (Acute Phsiology and Chronic Health Evaluation II), dias de ventilação mecânica, reintubação e
evolução do paciente (alta para enfermaria, óbito ou transferência para outro hospital). Para todas as variáveis, foi
feita uma análise descritiva dos dados. Os cálculos estatísticos foram realizados utilizando-se o programa de análise
estatística GraphPad Prism® versão 6.00 (San Diego, Califórnia, U.S.A.). Os Resultados foram apresentados sob
forma de tabelas e gráficos. Como a pesquisa é aplicada através de análises de documentos foi utilizado o Termo de
Fiel Depositário.
Resultados
A frequência dos casos da intoxicação por Carbamato foi de 55,2% para o sexo feminino, e de 44,8% para o sexo
masculino. A faixa etária predominante foi de adulto-jovens, de 21 a 30 anos (31%). Em relação ao tempo de
internação na UTI foi verificada uma média de 11.3 dias. Verificou-se que 86,2% dos pacientes obtiveram alta para
enfermaria, 10,3% foram a óbito e 3,5% foram transferidos para outra instituição por apresentar morte encefálica. Os
pacientes que foram admitidos na UTI necessitaram de intubação endotraqueal, logo precisaram da VM com uma
média de 8,2 dias, sendo 3,5% dos casos necessários fazer a hemodiálise. Na relação APACHE II, foi verificada uma
média de 16,2 e para o tempo de VM foi encontrado correlação significante (p ˂ 0,05).
Discussão e Conclusões
Percebeu-se a imprescindibilidade da ventilação mecânica, inicialmente para proteger a via aérea, e na evolução
clínica do paciente para o desmame precoce do ventilador, prevenindo o aparecimento de eventuais complicações,
diminuindo o tempo de internação na unidade de terapia intensiva e reduzindo o escore APACHE II.
Palavras chaves
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Introdução
Na literatura há diversos relatos sobre diagnóstico e abordagem do pneumotórax espontâneo unilateral, nove a cada
cem mil casos dessa patologia são espontâneos e desses apenas 1.3% são bilaterais simultâneos.
Material e Método
Paciente, sexo masculino, 18 anos de idade, deu entrada no serviço de pronto socorro na cidade de Uberlândia com
queixa de dispnéia súbita, dor torácica e dessaturação importante. Ao exame físico houve creptações e taquipnéia,
instabilidade hemodinâmica, sendo submetido a intubação orotraqueal e aventado a hipótese diagnostica de H1N1.
Dessa forma, ele foi cadastrado no SUS Fácil e internado pela UTI do Hospital e Maternidade Municipal de Uberlândia
prontamente. Ao revisar o radiografia de tórax do paciente antes do transporte foi verificado pneumotórax
hipertensivo a direita e drenado neste local. Na admissão foi solicitado nova radiografia de tórax a qual mostrava
pneumotórax a esquerda, que foi drenado assim que diagnosticado. Foi iniciado investigação diagnóstica para o
evento, contudo não houve indícios laboratoriais, radiográficos ou história pessoal e familiar que indicassem a sua
etiologia.
Dois após a internação sob cuidados intensivos, houve melhora dos padrões hemodinâmicos e radiográficos,
procedeu-se a estubação, mas ambos os drenos continuaram com escape de ar e ainda havia pneumotórax em
radiografia de controle. Assim iniciou-se tratamento com aspiração continua em ambos os drenos que não obteve
sucesso ja que na tomografia de tórax ainda havia pneumotórax bilateral e consolidação em base de ambos pulmões,
sem outros achados. Foram reposicionados os drenos e houve expansão apenas do pulmão esquerdo. Reavaliado o
paciente programou a toracotomia direita, verificando micro lesões fistulosas em ápice do LSD e ausência de blebs,
logo realizado segmentectomia pulmonar em ápice do LSD e pleurodese abrasiva apical. Após a cirurgia houve
sucesso em expandir o pulmão direito, foi mantido em aspiração contínua por mais dois dias e drenagem em selo de
água por mais um dia até retirada de ambos e alta hospitalar para o paciente.
Resultados
Logo, nota-se que pela pouca prevalência desta doença em específico, muito tempo é gasto até o diagnóstico
definitivo e sua resolução.
Discussão e Conclusões
O pneumotórax espontâneo geralmente acometem o sexo masculino, jovens e magros, assim como o paciente deste
caso. E por ser raro, a simultaneidade do tórax hipertensivo bilateral, pode não ser aventada e prejudicar o
prognóstico do paciente quando seu tratamento é postergado.
Palavras chaves
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Introdução
Garantir e certificar que a drenagem pleural aplicada no paciente esteja dentro dos padrões da técnica, em um
sistema, unidirecional, fechado e aspirativo a fim de facilitar o acesso as informações e a troca de conhecimentos
entre os profissionais da saúde e atendimento ao paciente.
Material e Método
A troca de informações e monitoramento se dará através da telemedicina com uso de informações digitais, atuando
24horas por dia, analisando as informações de pressão, volume do liquido, tempo, característica e enviando para uma
central de monitoramento e controle do avaliando o estado de funcionamento e pontuando os Resultados para
garantir a intervenção precisa e imediata ao paciente.
Resultados
A telemedicina tem auxiliado a saúde pública e educação continuada, o Ministério da Saúde considera estratégico o
meio eletrônico para difusão de informações e dados pelo país, principalmente quando se trata do programa de saúde
da família que facilita a troca de dados epidemiológicos e outros setores.
Discussão e Conclusões
Concluímos que a telemedicina no ambiente médico, causa um grande impacto para troca de conhecimentos e
experiências entre os profissionais da área, e principalmente causando beneficio ao paciente, dando suporte
institucional e estrutura ao ambiente acadêmico facilitando o aprendizado em diversas áreas da medicina.
Palavras chaves
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Introdução
O timoma é uma afecção rara, embora referido como o tumor mais frequente do mediastino anterior, compreendendo
aproximadamente 20 a 30% das massas mediastinais em adultos. O objetivo deste, é relatar o caso de um paciente
que referiu queixas relacionadas ao efeito de massa/compressão torácica, cujos sintomas foram tosse e dispnéia,
sendo diagnosticado lesão tumoral expansiva perihilar a esquerda do mediastino médio. Anátomo patológico após a
cirurgia evidenciou alterações histológicas compatíveis com timoma tipo B1 (OMS, 2004).
Material e Método
As informações foram obtidas por meio da revisão do prontuário, entrevista com o paciente, registro imaginológico e
fotográfico dos métodos diagnósticos aos quais o paciente foi submetido. Seguiu-se então, levantamento e revisão
bibliográfica de literatura especializada.
Resultados
Em relação à sua localização, 75% ocupam o mediastino anterior, 15% o mediastino anterior superior, 6% o
mediastino superior e 4 % outras localizações. Este caso relatado chamou nossa atenção quanto a localização do
timoma no mediastino médio perihilar. Segundo a literatura, timomas são as neoplasias mediastinais mais comuns em
adultos, representando cerca de 20% de todas as neoplasias mediastinais e 50% dos tumores do compartimento
anterior do mediastino. A maioria dos pacientes tem entre 40 e 60 anos e não há diferença significativa entre os
sexos. Os timomas são tumores de crescimento lento e comportam-se normalmente de forma benigna.
Radiograficamente apresentam-se como estruturas redondas ou ovaladas torácicas ântero-superiores, com margens
bem definidas que podem conter alguma calcificação periférica.
Discussão e Conclusões
Uma vez identificado, o tratamento de escolha é a ressecção completa do mesmo. O prognóstico do portador de
timoma relaciona-se mais com a capacidade do tumor de invadir estruturas adjacentes do que com a sua histologia. O
estadiamento proposto por Masaoka é largamente utilizado na prática clínica e, neste caso, o estadiamento patológico
foi 1, não havendo indicação de tratamento adjuvante.
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Introdução
O objetivo do estudo é apresentar o caso clínico de uma paciente do sexo feminino, de 53 anos, diagnosticada como
portadora de timoma do tipo AB (misto), considerando especificidades diagnósticas e terapêuticas.
Material e Método
Foi realizado um estudo descritivo retrospectivo, do tipo relato de caso, a partir da avaliação clínica e cirúrgica de uma
paciente portadora de um timoma do tipo AB (misto), atendida no Hospital e Maternidade Celso Pierro da Pontifícia
Universidade Católica de Campinas, no ano de 2013, tratada cirúrgica e ambulatorialmente neste serviço.
Resultados
Mulher, 53 anos, branca, assintomática, com alargamento mediastinal descoberto em radiografia de tórax de rotina. A
tomografia computadorizada multslice mostrou componente tissular ovalado configurando massa paracárdica à direita,
sugestivo de tumor de mediastino anterior. O tratamento cirúrgico foi realizado com ressecção tumoral por meio de
toracotomia mínima. Ao estadiamento intraoperatório foi evidenciado invasão da gordura peritímica e compressão
extrínseca do pericárdio. Entretanto, o resultado anatomopatológico associado ao exame imunoistoquímico revelaram
tumor encapsulado, compatível com neoplasia do timo, do tipo Timoma AB (misto). O pós-operatório seguiu sem
intercorrências, não sendo necessária a utilização de terapia adjuvante. O acompanhamento ambulatorial póscirúrgico nos primeiros 12 meses não mostrou sinais de recidiva da patologia. O timoma é uma patologia de evolução
insidiosa, na qual a maioria dos pacientes é assintomática e com diagnóstico incidental. Os Autores ressaltam a
importância da ressecção tumoral cirúrgica completa, sendo o fator preditivo mais importante de sobrevivência a
longo prazo. A avaliação intraoperatória do caso sugeriu uma possível invasão tecidual. Entretanto, o laudo definitivo
veio com o exame anatomopatológico, o qual definiu um estádio I, baseado na classificação de Masaoka,
caracterizando um tumor totalmente encapsulado, compatível com uma sobrevida em 5 anos de 96%. A terapia
adjuvante está indicada apenas nos casos de tumores localmente invasivos, metástases ou tumores inoperáveis;
ratificando a conduta adotada no caso.
Discussão e Conclusões
O timoma do tipo AB (misto) é um tumor mediastinal, geralmente de comportamento benigno, de difícil suspeita
diagnóstica, o que pode retardar o início do tratamento. O caso aqui relatado evoluiu de forma satisfatória devido à
abordagem cirúrgica precoce, permitindo total ressecção tumoral com resolução do quadro antes de qualquer
complicação.
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Panico
Introdução
Apresentar um caso clínico de formação de cálculo vesical pós-prostatectonima radical retropúbica
Material e Método
Em junho de 2006, LM, masculino, 71 anos, branco, passou por prostatectomia radical retropúbica, devido a um
adenocarcinoma de próstata, realizada sem intercorrências e com uso de fio de sutura vicryl 3–0 para anastomose do
colo vesical com a uretra. O último PSA de controle foi 0,05ng/ml, em 2008. Referiu dor pélvica suprapúbica e
perineal há 10 meses associado à disúria, tenesmo vesical, jato fraco e interrompido, sem antecedentes de litíase
renal. Ao exame físico, abdome, genitais e toque sem alterações. O USG de vias urinárias evidenciou calcificação em
loja prostática com diâmetro de 3cm e TC multi-slice demonstrou uma calcificação na transição do colo vesical e
uretra. Na cistoscopia foi encontrado um cálculo de 3cm aderido ao colo vesical e realizado cistolitotripsia com
litotridor balístico e o cálculo retirado com evacuador de Ellik. Não foram encontrados corpos estranhos aderidos ao
cálculo. Deixado sonda vesical de folley 18Fr por 5 dias
Resultados
Os cálculos de bexiga são classificados em primários, formados na bexiga, e relacionados à obstrução infravesical; e
secundários, formados no rim ou ureter, que migram para a bexiga. Os cálculos vesicais estão geralmente livres e
soltos na bexiga, e quando aparecem fixos em uma determinada posição, podem estar dentro de um divertículo
vesical ou de uma ureterocele, ou ainda corresponder a calcificações em fios de sutura, se existir história prévia de
cirurgia pélvica. A prostatectomia Radical é um procedimento eficaz para o tratamento do adenocarcinoma localizado
de próstata. As complicações tardias comuns são disfunção erétil, incontinência urinária e estenose do colo vesical e,
raramente, formação de cálculos vesicais pós-prostatectomia. Foram encontrados relatos de casos devido à migração
de clips metálicos e devido ao tipo de fio utilizado na anastomose vesico uretral, geralmente são utilizados fios
absorvíveis (categute cromado, vicryl e monocryl).
Discussão e Conclusões
A formação de cálculos urinários pós-prostatectomia radical é uma complicação rara, porém, factível conforme a
literatura e este relato de caso. Atentar-se para possíveis corpos estranhos na cirurgia, como uso abusivo de clips
metálicos e fios inabsorvíveis. Outro ponto controverso é sobre a utilização de fio inabsorvível em anastomose do colo
vesical com a uretra. Estudos favorecem a utilização de monocryl 3-0, mas sem estudos com boas evidências sobre o
fio utilizado.
Palavras chaves
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Autores
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Martins, Roni de Carvalho Fernandes,Luiz Arnaldo Szutan
Introdução
Demonstrar uma breve revisão do carcinoma de células renais puramente sarcomatóide com uma apresentação
atípica, com invasão hepática e sua ressecção cirúrgica total.
Material e Método
Relato de Caso - realizado revisão de prontuário médico
Resultados
O caso acima relatado demonstra sua raridade tanto no seu tipo histológico como na invasão hepática pelo tumor.
Apenas 1 a 8 % dos CCR são do tipo sarcomatóide, e dentre esses, apenas 4% são do tipo puramente sarcomatóide.
A raridade é tanta, que de acordo com a OMS estes tumores deveriam ser classificados como “carcinoma de células
renais não-classificável”. A importância do conhecimento do tipo histológico deve-se pelo pior prognóstico
apresentado por essa variante – são tumores agressivos e com crescimento rápido.
A apresentação de casos com metástase ao diagnóstico é de 45-84% dos casos. A invasão hepática apresentada no
caso ocorre na literatura com frequência de 30%, dentre as lesões com metástases ou invasões locais. O local mais
atingido por metástases é o pulmão, em 81% dos casos, seguido dos ossos e fígado. O tamanho tumoral tem íntima
relação com o prognóstico da doença. Estima-se que, para todos os tipos de CCR, cada 1 cm a mais no tamanho do
tumor as chances de um tumor de alto grau aumentam em 25%.
Discussão e Conclusões
O achado anatomopatológico do carcinoma de células renais sarcomatóide revela um pior prognóstico ao paciente,
bem como a má-resposta a quimioterapia adjuvante disponível. O tratamento padrão é a nefrectomia radical, porém
esta não acrescenta grande sobrevida ao paciente. O diagnóstico pré-operatório é desejável, porém incomum.
Palavras chaves
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Autores
Carolina Lopes Iwakami, Berthran Severo Garcia, Arthur Lopes Oliveira, Thiago Vicente Ferro, Karlos Jennysson Sousa
Soares, Steyce Lorena Peres Garcia.
Introdução
Divulgar à comunidade científica um caso de epididimite com etiologia importante no País, e que muitas vezes não é
considerada uma hipótese diagnóstica durante a investigação de um quadro inflamatório envolvendo a região genital
masculina.
Material e Método
Os dados deste relato foram colhidos mediante anamnese, entrevista e revisão de prontuário do paciente, após
assinatura do termo de concordância livre esclarecido pelo mesmo, e confirmado diagnóstico histopatológico mediante
análise de lâminas de biópsia, com laudo emitido. Foi realizada revisão bibliográfica para estruturação do texto.
Resultados
Homem de 68 anos, vem ao pronto-socorro com relato de dor e aumento do volume testicular direito há três meses,
sem história de trauma ou alterações urinárias e sinais sistêmicos. Ao exame físico, havia aumento do volume do
testículo direito, associado a dor à palpação e espessamento do escroto no mesmo lado. Não havia drenagem de
secreção pelo local, ou alteração na coloração da região. Realizada ultrassonografia com Doppler que evidenciou lesão
expansiva focal no testículo direito, com perfusão normal do órgão, de etiologia indefinida, porém sugestiva de
neoplasia. Realizada orquiectomia radical do testículo acometido. O exame histopatológico da peça cirúrgica
evidenciou orquiepididimite tuberculosa, sem comprometimento neoplásico.A orquiepididimite tuberculosa pode ter
um tempo de evolução de 5 a 30 anos, ocorrendo inicialmente no epididímo e posteriormente o testículo, sendo a
orquite isolada uma forma rara. No caso relatado, a biópsia estava contraindicada devido exame evidenciando
testículo com aspecto neoplásico, sendo o tratamento de escolha a orquiectoma radical. O tratamento é realizado com
o esquema ampliado HRZE. Estes pacientes devem ser acompanhados de perto, devido à alta toxicidade destas
drogas e para evitar o abandono do tratamento.
Discussão e Conclusões
A etiologia tuberculosa da epididimite deve ser suspeitada nos casos de evolução insidiosa. A confirmação do
diagnóstico pelo exame histopatológico e a adesão ao tratamento são essenciais ao bom prognóstico e melhoria da
qualidade de vida do paciente.
Palavras chaves
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Autores
Gilfred Canuto Pereira, Samuel Santana da Costa, Fernando Chaves de Oliveira, Gilberto Saber, João Sérgio de
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Introdução
Analisar o mecanismo do trauma, o tratamento, a evolução e as complicações pós-operatórias em pacientes com
diagnóstico de fratura de pênis.
Material e Método
Foram acompanhados três pacientes atendidos em uma emergência de um hospital terciário de Ribeirão Preto-SP,
durante o período de Janeiro a Agosto de 2014, com diagnóstico clínico de fratura peniana. Todos foram submetidos a
exploração cirúrgica.
Resultados
Dois tiveram como mecanismo de trauma a relação sexual e um a masturbação. Todos foram submetidos a
desenluvamento do pênis e exploração dos corpos cavernosos. Um paciente apresentou rotura de veia dorsal. Os
outros dois pacientes apresentaram ruptura de um dos corpos cavernosos, um em base do pênis e o outro na haste. A
sutura do corpo cavernoso foi realizada com fio de poligalactina 3-0. A função sexual dos três pacientes ficou
preservada após o tratamento cirúrgico e um evoluiu com deformidade peniana. Nenhum paciente apresentou lesão
de uretra e todos negaram encurtamento peniano. Um paciente apresentou infecção de ferida operatória.
Discussão e Conclusões
Apesar de uma patologia incomum, a fratura de pênis deve ter o diagnóstico precoce e tratamento cirúrgico imediato
permitindo assim que as sequelas sejam mínimas, sejam elas funcionais ou estéticas.
Palavras chaves
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Introdução
A herniação da bexiga urinária pelo canal inguinal foi primeiramente descrita em 1363 por Guy Chauliac. Trata-se de
um evento incomum, de apresentação clínica variável e cujo diagnóstico, na maioria das vezes, é um achado intraoperatório. Apresentamos um caso de hérnia vesical inguino-escrotal extraperitoneal com a cúpula da bexiga
compondo a parede do saco herniário, cujo conteúdo era epíplon.
Material e Método
Homem, 71 anos, branco, admitido para investigação de dor hipogástrica associada à dificuldade de esvaziamento
vesical e a aumento progressivo do volume escrotal, sem sintomas urinários de armazenamento. Antecedente pessoal
de hipertensão arterial sistêmica, acidente vascular encefálico, nefrolitíase, hiperplasia prostática benigna e etilismo. O
exame físico revelou hérnia inguino-escrotal à direita, bolsa escrotal com volume aumentado, testículos palpáveis e
próstata com aproximadamente 35g sem nodulações. A urina I indicava leucocitúria, bacteriúria e hematúria. Ao
ultrassom, rins e ureteres sem dilatação e hidrocele bilateral. À tomografia, hérnia inguino-escrotal à direita com
bexiga urinária em seu interior.
Resultados
Após instituição de antibioticoterapia e estabilização clínica do paciente, optou-se pela correção cirúrgica por meio da
redução da bexiga à topografia anatômica e hernioplastia à Linchtenstein. Durante o pós-operatório, evoluiu com
retorno da micção espontânea em fase única e redução do volume escrotal, recebendo alta hospitalar após término do
esquema antimicrobiano.
Discussão e Conclusões
As hérnias vesicais respondem por 1-3% dos casos de hérnias inguinais, sendo o acometimento escrotal um evento
extremamente raro. Geralmente se apresentam com protuberância na região inguinal ou escrotal e sintomas do trato
urinário inferior, sendo, entretanto, a maioria dos casos diagnosticada incidentalmente. Em situações avançadas,
podem estar relacionadas à micção em duas fases ou redução do volume do escroto após o ato miccional.
O diagnóstico radiológico envolve a cistografia, urografia excretora, tomografia computadorizada ou ultrassonografia.
O tratamento padrão consiste na redução da bexiga seguida pela herniorrafia. As evidências atuais indicam que a
ressecção vesical deve ser reservada para casos de necrose da parede vesical, divertículo vesical herniado, colo
herniário estreito e tumor na porção da bexiga herniada.
O diagnóstico preciso da herniação vesical é, portanto, fundamental na prevenção de lesões iatrogênicas durante o
reparo cirúrgico das hérnias inguino-escrotais.
Palavras chaves
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Introdução
Apresentar um caso clínico de paciente com ruptura espontânea de pelve renal, atendido pelo serviço de Urologia da
FAMEMA
Material e Método
Paciente do sexo masculino, 32 anos, previamente hígido, deu entrada no Pronto Socorro do Hospital das Clínicas de
Marília, encaminhado devido à dor lombar esquerda com início há 2 dias e piora nas últimas 18horas. Foi realizado
tomografia de abdome que evidenciava hidronefrose com extravasamento de contraste em topografia de junção
ureteropiélica associado a urinoma retroperitoneal e sem passagem de contraste para ureter a esquerda, com cálculo
em junção ureterovesical de 4 mm do mesmo lado. Ao exame físico, dor flanco esquerdo e Giordano positivo. No
mesmo dia, foi implantado cateter duplo J devido à ruptura de pelve renal a esquerda e administrado ciprofloxacino e
analgésicos. Pielografia ascendente durante o procedimento confirmou posição do cateter e a ruptura da pelve renal.
Nos exames laboratoriais apresentava função renal e hemograma normais, urina I com 84000 hemácias e leucocitúria
menor que 10000. Paciente recebeu alta 2 dias após o procedimento cirúrgico com seguimento ambulatorial, estando
assintomático e com exame físico sem alterações. Manteve apenas o uso de ciprofloxacino por 7 dias.
Resultados
Após realização do implante do cateter duplo j, paciente apresentou boa evolução clínica e manteve-se assintomático.
Retirado cateter duplo J após 78 dias e urografia excretora de controle sem alterações
Discussão e Conclusões
Ruptura espontânea da pelve renal é um evento raro. Na maioria das vezes está relacionado a cálculo ureteral
obstrutivo, entretanto, também relaciona-se à gestação, à infecção do trato urinário, à estenose do ureter, ao
aneurisma de artéria ilíaca, aos tumores com compressão extrínseca do ureter e aos casos idiopático. O mecanismo
responsável pela ruptura baseia-se na hidronefrose, que gera o aumento da pressão no sistema coletor e,
consequentemente, a diminuição do fluxo sanguíneo no parênquima e pelve renal. Tais fatores associados levam à
isquemia e à fragilidade da parede, propiciando à ruptura e extravasamento de urina. O quadro clínico envolve a dor
lombar como principal sintoma, podendo também estar presente hematúria, febre, peritonite e massa em flanco. A
tomografia computadorizada é considerada o melhor método diagnóstico, mas a urografia excretora também pode ser
utilizada. Tratamento com cateter duplo J é o mais utilizado com bons Resultados, sendo incomum cirurgia aberta.
Palavras chaves
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Introdução
Relatar o caso de um paciente vítima de trauma renal penetrante grau IV, tratado conservadoramente.
Material e Método
paciente de 25 anos, vítima de dois ferimentos por arma branca em dorso e atendido em unidade de pronto
atendimento em Ribeirão Preto- SP e liberado após sutura. Após 24 horas evoluiu com dor lombar e em hipocôndrio
direito, associado a hematúria macroscópica e procurou novo atendimento. Foi encaminhado a um hospital terciário
da mesma cidade. À admissão encontrava-se em bom estado geral, corado, hidratado e afebril. FC = 70 bpm,
abdome flácido, sem sinais de irritação peritoneal, Hb 12, Ht 35, INR 1,09 e Plaquetas 135.000. Foi submetido a
tomografia computadorizada com contraste que evidenciou trauma renal grau IV.
Resultados
Foi encaminhado ao CTI, onde permaneceu durante 48 horas com estabilidade hemodinâmica, mas com queda
progressiva dos níveis hematimétricos. Houve decréscimo de 12,8 para 8,3 em 48 horas, entretanto, não houve
instabilidade hemodinâmica nem alteração no exame físico seriado. Foi então transfundido com 520 ml de
concentrado de hemácias, com aumento do Hb para 11 . Recebeu alta do CTI no 3° dia de admissão. Permaneceu em
enfermaria nos 3 dias subsequentes sem alterações no exame físico e sem novas quedas dos níveis hematimétricos.
Recebeu alta no 6º dia de internação.
Discussão e Conclusões
O trauma renal penetrante, até poucos anos, era tratado cirurgicamente como regra, conferindo uma taxa de
morbidade aumentada para pacientes que poderiam ser tratados sem cirurgia. A taxa de sucesso relatada na
literatura varia de 60-90%, mesmo para pacientes com trauma renal de maior grau. Até pacientes submetidos a
laparotomia por lesão de outros órgãos podem ser beneficiados pelo tratamento conservador do rim afetado. O caso
relatado demonstra um caso bem sucedido de manejo conservador de trauma renal grau IV.
Palavras chaves
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Introdução
Oclusão uretral por projétil de arma de fogo
Este relato tem por objetivo expor caso de obstrução uretral por ferida por arma de fogo em paciente atendido no
pronto socorro do hospital Municipal Carmino Carrichio, São Paulo, SP.

Material e Métodos:
Revisão bibliográfica e levantamento de prontuário.
Relato de caso: JRFV, masculino, 29 anos, vítima de acidente por PAF em região glútea à D com presença de orifício
de entrada e ausência do orifício de sáida. Em investigação radiológica, observou-se a presença de projétil alojado na
pelve. Paciente evoluiu com quadro de retenção urinária durante atendimento inicial, sendo realizada cistostomia de
urgência. A seguir foi realizada uretrocistografia miccional, confirmando a hipótese de obstrução de uretra posterior
por projétil de arma de fogo. Após estabilização do paciente, o mesmo esteve em acompanhamento, avaliações
ambulatoriais com o serviço de urologia ,sendo submetido a uretroplastia anterior com remoção do corpo estranho,
sendo esta realizada com sucesso.

Discussão e Conclusão
Discussão: Lesões uretrais se fazem presentes em 4% da população vítima de lesões urogenitais, sendo 65 % lesões
completas e 35% parciais.No caso citado ocorreu lesão parcial.Observa-se também que lesão de uretra pode cursar
com complicações futuras como estenose de uretra, infecções, retenção urinária entre outros desfechos que podem
ser evitados com a abordagem.
Conclusão: Paciente foi abordado cirurgicamente sem estar em quadro de urgência, se encontra em acompanhamento
ambulatorial ( 2 meses de pós operatório) e sem ter apresentado complicações, indicando a necessidade e o benefício
que a abordagem cirurgica trouxe ao paciente, diminuindo morbidade e melhorando qualidade de vida

Palavras Chaves
PAF, TRAUMA UROLOGICO

362

ID: 2266
Título: TUMOR RENAL GIGANTE
Forma de Apresentação: POSTER
Área: UROLOGIA
Instituição: HOSPITAL MUNICIPAL TATUAPÉ - Sao Paulo - Brasil

Autores
Publio Clemente Siqueira, João Vitor Leite Zbeidi, Gabriela Azevedo, Tacyane Procópio Assunção, Hisashi Ayoagi,
Mariana Reis, Danielle Abrahao Albuquerque
Introdução
Descrever Um Caso De Neoplasia Renal Gigante
Material e Método
Paciente Procurou Espontâneamente Ambulatório Com Massa Palpável Abdome
Resultados
Paciente Submetido A Tratamento Cirú.Rgico Com Exerese Integral Do Tumor
Discussão e Conclusões
Após Retorno Ambulatorial Paciente Em Boas Condições De Saúde. Ap: Sarcoma. Considerando A Idade Avançada E
Agrande Morbidade Cirúrgica, Os Resultados Alcançados Foram Excelentes.
Palavras chaves
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Introdução
Relatar um caso de um paciente com síndrome da bexiga de válvula submetido a ampliação vesical com
reconfirguração de ureter.
Material e Método
Paciente masculino, de 1 ano e 8 meses, 1ª ITU febril aos 3 meses de vida que cursou com insuficiência renal aguda
(creatinina de 4,5ng/dl). Permaneceu com sonda vesical de demora e antibiótico profilático após este episódio.
Ambulatorialmente foi realizada a uretrocistografia miccional sob narcose e diagnosticou-se VUP com refluxo vesicoureteral grau V para o rim direito (fenômeno de pop-off ). Foi submetido à ablação da válvula de uretra posterior com
bugbee 3 Fr, às 12, 5 e 7 horas. Houve melhora do jato urinário. Entretanto, apresentou repetidos episódios de
infecção e refluxo vesico-ureteral grau V para o rim direito e aparecimento de cicatriz renal à esquerda. Com 1 ano e
5 meses foi submetido a nefrectomia direita e ureterocistoplastia reconfigurada. Teve boa evolução pós- operatória e
até o momento apresentou 1 episódio de ITU afebril.
Resultados
O procedimento cirúrgico foi realizado a partir de incisão mediana infra-umbilical, com acesso ao espaço
retroperitôneal a direita, com identificação de ureter dilatado e redundante e dissecção do mesmo com preservação
de sua vascularização desde a pelve renal até junção uretero-vesical. Identificado rim direito atrófico e realizada
dissecção de hilo renal com ligadura de artéria e veia renal e realização de nefrectomia. Realizada incisão longitudinal
do ureter da pelve renal até a junção uretero-vesical com preservação da adventícia de JUV. Então realizou-se uma
incisão transversal em cúpula vesical em direção a JUV direita. O ureter detubularizado foi reconfigurado em forma de
W e anastomosado à bexiga, proporcionando boa ampliação vesical.
Discussão e Conclusões
A ureterocistoplastia proporciona uma ampliação vesical com baixas taxas de complicação por preservar o tecido
urotelial. O pré-requisito para ureterocistoplastia é uma dilatação ureteral por refluxo ou obstrução funcional da JUV
de um rim desprovido de função, com volume capaz de proporcionar capacidade e complacência adequadas à bexiga
da válvula. A ureterocistoplastia é a opção ideal para ampliação vesical em meninos com válvula de uretra posterior
associado a bexiga da válvula com rim desprovido de função. Todo ou parte do ureter pode ser usado e
reconfigurado.
Palavras chaves
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