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CARCINOMA INDIFERENCIADO DE NASOFARINGE: RELATO DE CASO 

 

Accorsi, BF; Cunha, CE; Filho, CS; Silva, EM; Jornada, FM. 

Universidade Católica de Pelotas 

 

Introdução: O carcinoma de nasofaringe (CNF) é uma neoplasia rara, geralmente com mau prognóstico. Costuma acometer 

homens abaixo dos 30 e entre os 40 e 60 anos. A clínica associa-se com tamanho, localização e velocidade de crescimento do 

tumor. O aumento de linfonodo cervical costuma ser o primeiro sintoma. O tratamento primário é a radioterapia; a quimioterapia 

pode ser associada, e a criocirurgia pode ser usada para tumores recidivantes. Relato de caso: A.C.M.X., 40 anos, sexo feminino, 

natural e procedente de Pelotas/RS, foi encaminhada ao Ambulatório de Cirurgia de Cabeça e Pescoço referindo dificuldade 

respiratória, disfagia, rouquidão, hipoacusia à esquerda e dor facial há alguns meses, com piora progressiva dos sintomas. Trazia 

tomografia computadorizada de seios da face com lesão expansiva sólida de contornos irregulares (5 cm no maior diâmetro), 

comprometendo parede lateral esquerda da rinofaringe, estendendo-se para coanas, em continuidade com fosseta de Rosenmüller 

e tuba auditiva interna; sugeria investigação através de biópsia. Também apresentava ressonância magnética (RM) da face que 

mostrava lesão expansiva na rinofaringe e cavidade nasal à esquerda, compatível com neoplasia. A biópsia da tumoração 

diagnosticou carcinoma indiferenciado (linfoepitelioma). A imuno-histoquímica confirmou o diagnóstico, evidenciando achados 

compatíveis com carcinoma nasofaríngeo não queratinizante. A paciente foi submetida à radioterapia dirigida à lesão na 

nasofaringe e cadeias cervicais de risco durante dois meses. Após sete semanas do término das sessões, compareceu à consulta de 

revisão e referia respirar normalmente, negando dores, disfagia ou outros sintomas. Ao exame físico, ausência de linfonodos 

palpáveis ou alterações à oroscopia. Conclusões: O CNF é dividido em carcinoma de células escamosas, pouco diferenciado e 

indiferenciado. O termo linfoepitelioma, descrito na biópsia do presente caso, pode ser usado para descrever um CNF 

indiferenciado com muitos linfócitos entre as células cancerígenas. No que diz respeito aos exames de imagem, salientamos sua 

importância para diagnóstico e estadiamento. Apesar de relevantes, história clínica e exame físico não são suficientes para 

conhecermos a real extensão da lesão. Uma vez realizado o estadiamento correto, o tratamento pode ser escolhido com segurança. 
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SOROPREVALÊNCIA E DETERMINAÇÃO DOS FATORES DE RISCO PARA LEPTOSPIROSE EM UMA COMUNIDADE 

CARENTE DE PELOTAS, RS 

 

Zauk, F.; Fabres, MF; Caldas, AC.; Motta, J; McBride, AJ; McBride, F. 

Universidade Católica de Pelotas e Universidade Federal de Pelotas 

 

Introdução: A leptospirose, uma zoonose transmitida por uma espiroqueta, tem causado epidemias associadas a alta mortalidade 

em comunidades carentes. A infecção por Leptospira ocorre durante exposição ambiental e tem se tornado um problema de saúde 

urbano com o aumento da população residente em favelas. A leptospirose é transmitida durante o contato com animais 

reservatórios ou com água e solo contaminados com urina. Mudanças no ambiente urbano devido à crescente expansão de 

comunidades carentes têm proporcionado as condições ideais para a sua transmissão. Entretanto, pouco é conhecido sobre a 

infecção na população em geral. 

Objetivo: O objetivo deste estudo é determinar a prevalência da leptospirose em uma comunidade carente de Pelotas composta 

por 300 domicílios e avaliar os fatores de risco para esta comunidade à Leptospirose endêmica. Métodos: O estudo está sendo 

conduzido no Loteamento Santa Teresinha, Bairro Lindóia. Dados sobre fatores ambientais e socioeconômicos são coletados 

através de visitas domiciliares e aplicação de questionários. Amostras de 10 ml de sangue são coletadas durante as visitas e 

submetidas ao teste de Microaglutinação para evidenciar infecção prévia por Leptospira. Todas as informações coletadas estão 

sendo codificadas e duplamente digitadas em um banco de dados no software Epi Info. 

Resultados parciais: Dos 150 domicílios já visitados, 200 moradores foram entrevistados e tiveram seu sangue coletados, sendo 

que 100% dos domicílios apresentam proximidade inferior a 10 metros com esgoto a céu aberto e 95% dos indivíduos 

entrevistados reportam a presença de ratos no ambiente peridomiciliar. Resultados preliminares de sorologia indicam uma 

prevalência de 20% para infecção prévia. 

Conclusões: Este é um estudo piloto que está sendo realizado em uma única comunidade de Pelotas, RS. De posse dos resultados 

de prevalência e análise dos fatores de risco, outras comunidades poderão ser abordadas. As deficiências de infraestrutura que 

podem estar relacionadas com fatores de transmissão para Leptospira podem ser facilmente abordadas através de melhorias nas 

condições sanitárias e educação das comunidades carentes. O acesso de todos às condições sanitárias adequadas é essencial para a 

redução da incidência de um grande número de doenças infecciosas veiculadas por fatores ambientais, incluindo a leptospirose. 
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RELAÇÃO PERICARDITE TUBERCULOSA VERSUS VÍRUS HIV 

Duarte, GA.; Silveira, GC.; Duarte, ALWP 

Universidade Católica de Pelotas 

Introdução: A Pericardite Tuberculosa (PT) é uma inflamação do pericárdio provocada pelo Mycobacterium tuberculosis. Ocorre 

por uma complicação da tuberculose, apresentando, na maioria dos casos, diagnóstico difícil e tardio. A co-infecção HIV-

Mycobacterium tuberculosis aumenta o risco de desenvolvimento de tuberculose ativa, sendo as formas extra-pulmonares 

particularmente comuns nesses pacientes. O envolvimento pericárdico tem sido pouco descrito no continente norte-americano, em 

contraposição ao continente africano, onde a PT é comum, ocorrendo em até 58% dos pacientes como primeira manifestação da 

Aids. O Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde, ocupa o 14º lugar entre os 23 países responsáveis por 80% do total de 

casos de tuberculose no mundo. 

Objetivo: O presente trabalho tem por objetivo analisar a relação entre a PT e o vírus HIV, já que, atualmente, grande número de 

efusões pericárdicas está relacionado às patologias da AIDS. 

Materiais e Métodos: Esta revisão bibliográfica sobre a relação da PT com o vírus HIV foi dividida em duas etapas: a primeira 

baseou-se na procura dos descritores através dos bancos de dados do Uptodate, Scielo e Lilacs; enquanto a segunda constituiu-se 

em selecionar os mais adequados para a proposta. Os descritores utilizados foram: PT e HIV. Foram descartados os estudos que 

não apresentaram metodologia para avaliação da relação entre a PT e o vírus HIV. 

Síntese de resultados: Foram encontrados ao todo 150 artigos, dos quais 18 atendiam aos critérios selecionados. Os resultados da 

metodologia foram considerados satisfatórios. Este método faz com que sejam analisadas diferentes fontes acerca da relação da 

PT com o vírus HIV, permitindo um maior conhecimento sobre esta importante ligação. 

Conclusão: O conhecimento dos tipos de tuberculose deve alertar não somente o clínico como, também, outros profissionais da 

área da saúde para a possibilidade de PT. Na presença de tuberculose disseminada, sobretudo, se houver infecção pelo HIV, deve 

ser excluído, então, a PT, já que o diagnóstico precoce pode prevenir complicações potencialmente fatais. Na perspectiva da 

tendência do problema, o impacto da epidemia de HIV/AIDS na dinâmica de transmissão da tuberculose deve ser também 

permanentemente avaliado, principalmente nas regiões mais atingidas pela transmissão do HIV. 
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A INFLUÊNCIA DA OBESIDADE NA ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Lucena, RL.; Deboni , FQ; Leite, A.; Schuch, EM; Rodrigues, RM; Costa, LEM 

Universidade Católica de Pelotas (UCPel) 

 

Introdução: Com as crescentes alterações dos padrões de vida, a obesidade tornou-se um fator frequente em nosso meio. A 

osteoartrite nas articulações, entre as enfermidades vinculadas ao ganho excessivo de peso, aumentou consequentemente. Embora 

o tratamento inicial seja não cirúrgico, a artroplastia total de joelho (ATJ) tem se tornada rotineira, em função dos bons resultados 

obtidos com o procedimento. A ATJ expõe divergências, ainda, quanto a possíveis influências do aumento de peso no sucesso do 

procedimento quando comparados a pessoas não obesas. 

Objetivo: O objetivo desse artigo foi revisar a bibliográfica recente (2000-2014) em relação às potenciais diferenças da ATJ em 

obesos e não-obesos, avaliando as discrepâncias em tais grupos, quanto ao êxito do procedimento em diversos quesitos. 

Materiais e Métodos: Realizamos uma revisão da literatura, pesquisando artigos nas bases de dados Medline, Lilacs e Scielo. O 

último acesso aconteceu em 15 de outubro de 2014. Utilizamos os vocábulos artroplastia, total, joelho e obesidade, bem como 

seus análogos em inglês. Encontramos 312 artigos com tais termos. Selecionados, entre esses, trabalhos que obedecessem aos 

critérios a seguir: artigos publicados no período de 2000 a 2014 e que demonstrassem as diferenças da ATJ em obesos e não-

obesos, em vários âmbitos. Nesses critérios, foram identificados 10 artigos, todos em inglês, sendo integralmente lidos. 

Resultado e Discussão: O predomínio dos autores apresenta dados evidenciando a obesidade como fator de pior prognóstico 

cirúrgico, quando comparado ao grupo não-obeso, visto que há uma tendência a maiores complicações perioperatórias. Embora 

haja divergência em alguns aspectos entre autores, há amparo para indicar a ATJ, pois o grupo obeso apresenta índices 

consideráveis de satisfação e benefícios pós-cirúrgicos, apesar dos riscos evidentes. 

Conclusão: Há dados sustentando que a ATJ em obesos possa, a longo prazo, melhorar funcionalmente suas vidas. O paciente 

com obesidade deve estar ciente dos potenciais riscos complicatórios, associados ao excesso de peso, mais evidentes nesse grupo. 

A despeito do peso do paciente não ser visto como um impedimento para a ATJ, a sua perda deve ser estimulado, visto que 

melhores resultados tendem a suceder esse procedimento. 
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CORPO ESTRANHO DEGLUTIDO POR PACIENTE PEDIÁTRICO – RELATO DE CASO 

 

GOTUZZO, AN; PINTO, DC; SEVERO, NF 

 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS 

 

Crianças colocam quase tudo na boca, e as crianças comem qualquer coisa. Dos mais de 100 mil casos de ingestão de corpo 

estranho relatados a cada ano nos Estados Unidos, 80% ocorrem em crianças. O presente relato de caso, e posterior discussão, 

tratam da abordagem e conduta perante um quadro de corpo estranho deglutido e possíveis complicações que necessitam 

tratamento cirúrgico, o que segundo a bibliografia revisada constitui apenas 1% dos casos descritos. Um paciente masculino, 3 

anos de idade, foi levado pela mãe ao Pronto Socorro Municipal de Pelotas-RS no dia 15/05/2014 referindo dor abdominal e 

episódios de febre (não aferidas) há 6 dias. Mãe diz na admissão que há 15 dias o paciente supostamente haveria ingerido um 

palito de pirulito, e desde então apresentou inapetência, porém ela negou náuseas ou vômitos, tosse, dispneia ou respiração 

ruidosa. Apresentava os hábitos urinários e intestinais preservados. Evoluiu nos últimos 6 dias com muita dor abdominal, febre e 

dificuldade para deambular. Após exame físico e avaliação complementar, foi descartada a necessidade de intervenção cirúrgica 

de urgência e decidida a internação hospitalar para avaliação de dor abdominal. No dia seguinte à internação, o paciente evoluiu 

com agravo do quadro geral e aumento de volume em FID com presença de hiperemia local, sendo solicitada a avaliação do 

cirurgião pediátrico. Foi levantada a hipótese de corpo estranho em intestino; solicitado novo raio-X de abdome agudo e prescrito 

antibióticoterapia com Cefalotina e Metronidazol. Com dois dias de internação, o paciente foi levado ao bloco cirúrgico para 

laparotomia exploradora para esclarecimento de abaulamento na região inguinal direita. Realizados: Anestesia, antissepsia com 

PVPI, colocação de campos estéreis, inguinotomia direita no ponto da hiperemia e flutuação. Foi drenado e aspirado o local, 

sendo identificado junto músculo oblíquo interno o artefato duro, branco e cilíndrico. Foi deixado um dreno de Penrose na loja, 

fechamento de pele e feito curativo fechado. O paciente evoluiu de forma satisfatória, tendo sido retirado o dreno no 3º PO, e dada 

alta hospitalar em bom estado geral após a conclusão do sétimo dia de antibióticoterapia endovenosa. A maioria dos corpos 

estranhos ingeridos passa espontaneamente pelo trato digestivo, mas complicações graves, como perfuração intestinal e obstrução, 

podem ocorrer. 
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ESTUDO ANATÔMICO DA ARTÉRIA INTERÓSSEA POSTERIOR E SUA APLICAÇÃO NA CIRURGIA REPARADORA 

DE LESÕES GRAVES DO ANTEBRAÇO, DO PUNHO E DA MÃO 

 

Hassan, I FK; Vargas, MM; Pereira, AS; Bastianello, JET; Miyazima, VS; Moraes, ACBK 

 

Universidade Católica de Pelotas 

 

Introdução: A artéria interóssea posterior (AIP), ramo da artéria interóssea comum, situa-se posteriormente no antebraço através 

da membrana interóssea. O seu trajeto localiza-se entre o epicôndilo lateral do úmero (ELU) e o processo estilóide ulnar. A artéria 

nutre os tecidos da face posterior do antebraço e permite a cobertura de áreas expostas por trauma: reconstrução de áreas do terço 

distal do antebraço e dorsais do punho e da mão. A restituição destes tecidos feita por retalhos oferece mobilidade e 

vascularização adequadas, e objetivas funcionais e estéticas apropriadas. Objetivo: Identificar o trajeto da AIP e suas dimensões 

para planejar sua aplicação nos retalhos do antebraço. Metodologia: No Anatômico da UCPel, dissecaram-se 8 cadáveres e 9 

peças anatômicas. Com uma fita métrica medimos as distâncias da AIP em relação ao ELU, à artéria interóssea anterior (AIA) e 

ao processo estilóide ulnar. Analisou-se o comprimento do arco de rotação da AIP centrado na articulação radioulnar. Os dados 

obtidos foram analisados no STATA. Resultados: Dos 17 espécimes, 53% correspondem a peças de membros superiores e 47% a 

cadáveres. A distância encontrada do ELU ao tronco da AIP foi de 29% no intervalo de 6,5 a 7,8 cm, 29% no de 8 a 9 cm e 42% 

no de 9,2 a 13cm. Encontrou-se a distância de 10 cm em 17,6% dos achados, e a média foi de 9 cm. As distâncias da porção da 

AIA (localizada sobre a parte proximal do músculo pronador quadrado) ao processo estilóide ulnar foram de 8 cm em 23,5%, 

10cm em 17,6%, 9,5cm em 11,7% e 7,5cm em 11,7%, sendo a média de 8,5cm. O arco de rotação da AIP centrado na articulação 

radioulnar teve 25% no intervalo de 8,8 a 10,5cm, 50% no de 12 a 14 cm e 25% no de 15 a 20 cm, sendo as duas medidas mais 

prevalentes: 12 cm em 11,7% e 14 cm em 11,7% dos achados, e a média de 13 cm. Conclusão: As distâncias obtidas como 

referência de acesso à AIP facilitam o processo cirúrgico, sendo os achados condizentes com os da literatura. O arco de rotação, 

neste estudo com média de 13 cm, mostra que este retalho tem ampla mobilidade o que facilita a cobertura do punho e da mão. Tal 

medida oferece segurança na confecção do retalho e vascularização adequada do mesmo. 
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ASPECTOS CLÍNICOS DE PACIENTE LÚPICA, IMUNOSSUPRIMIDA E COM TUBERCULOSE MILIAR 

 

Accorsi, BF; Jornada, FM; Silveira, GV; Kuhn, DIB; Morales, DD 

Universidade Católica de Pelotas 

 

Introdução: A tuberculose miliar (TM) é uma complicação grave em 1 a 3% dos casos de tuberculose, causada pela disseminação 

hematogênica não controlada do Mycobacterium tuberculosis. Pode infectar vários órgãos, principalmente pulmões, meninges, 

fígado e baço. Relato de caso: SLS, 49 anos, diagnóstico de lúpus há 6 meses, em uso de corticoterapia em dose 

imunossupressora, interna na enfermaria de clínica médica por tosse sem expectoração há 3 semanas, febre persistente e 

intermitente há 15 dias, adinamia, inapetência e dor nas pernas. História prévia de tuberculose pulmonar (TP) tratada há 10 anos. 

Na internação suspeitou-se de recidiva de TP e solicitou-se RX de tórax, que evidenciou infiltrado pulmonar com aspecto miliar, e 

tomografia computadorizada de tórax, que demonstrou infiltrado intersticial de padrão miliar. Anatomopatológico evidenciou TM 

disseminada com inflamação crônica granulomatosa e necrose caseosa com presenças de bacilos álcool-ácido resistentes corados 

pelo Ziehl-Nielsen. Realizou tratamento com rifampicina e isoniazida por seis meses, associado à etambutol e pirazinamida nos 

dois primeiros meses. Conclusões: A TB miliar é a coleção de pequenas opacidades isoladas de 1 a 3 mm, geralmente uniforme 

em tamanho, com distribuição homogênea. Costuma acometer crianças menores de 2 anos não vacinadas e imunodeprimidas. 

Mesmo na ausência de SIDA, como no presente caso, a disseminação miliar pode ocorrer quando a tuberculose associa-se a outras 

causas de imunodepressão, como insuficiência renal, diabetes mellitus, idade avançada, etilismo, subnutrição, DPOC, hemopatias 

e tumores malignos. Ao RX de tórax, a TM caracteriza-se por opacidades retículo-micronodulares difusas decorrentes da 

disseminação hematogênica do Mycobacterium tuberculosis pelo parênquima pulmonar. A alteração radiológica mais precoce é a 

hiperinsuflação pulmonar, que surge em 2 a 3 semanas dos sintomas. O padrão clássico só é visível após 2 a 6 semanas. O 

diagnóstico deve ser buscado pelo exame bacteriológico de materiais como escarro (baciloscopia positiva em 30 a 35% dos 

casos), aspirado gástrico, urina, líquido pleural e hemocultura para BK. O tratamento deve ser iniciado prontamente, mesmo se 

baciloscopias negativas. O exame histopatológico com granuloma caseoso confirma o diagnóstico. 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pulm%C3%B5es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Meninge
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADgado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ba%C3%A7o
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MEGAMEATUS: HIPOSPÁDIA COM PREPÚCIO ÍNTEGRO – RELATO DE CASO 

 

GOTUZZO, AN; MACIEL, C; CERETTA, PF; SEVERO, NF 

 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS 

 

Hipospádia é uma mal-formação congênita da uretra masculina, que resulta em abertura anômala do meato uretral na porção 

ventral do pênis. A localização do meato uretral deslocado pode variar entre a glande, o eixo do pênis, o escroto, ou o períneo, e é 

acompanhada pelo fenômeno embriológico do não fechamento do prepúcio. Raramente – 1 a cada 10000 nascidos – pode ocorrer 

o Megameatus Intact Prepuce, abertura do meato uretral na porção ventral, porém com o prepúcio fechado. Embriologicamente, 

as pregas urogenitais de fecham de trás para frente, como um “ZIP” – rafe mediana do pênis – formando a uretra peniana, mas 

somente até a raiz da glande, neste ponto surge o orifício provisório. A uretra da glande tem origem ectodérmica com a formação 

de uma placa que cresce da ponta da glande em direção ao orifício provisório. Neste ponto, as uretras peniana e da glande 

anastomosam-se, e o orifício provisório sofre apoptose. O prepúcio acompanha o crescimento da placa ectodérmica, sendo que o 

fenômeno apoptótico cria o sulco bálano-prepucial. O meato uretral na hipospádia pode se localizar em qualquer região entre o 

períneo e a glande, sempre na porção ventral do pênis. Basicamente há três categorias: distais (70%), médio penianas (20%) e 

proximais (10%). O diagnóstico de hipospádia, portanto, geralmente é feito durante o exame do recém-nascido. Os achados físicos 

incluem: prepúcio anormal devido ao seu fechamento incompleto em torno da glande, levando ao aparecimento do “capuchão”; 

curvatura peniana anormal (chordee); o aparecimento de duas aberturas uretrais (a primeira na posição normal, no final da glande, 

o que é um poço uretral com fundo-cego, e a segunda é o meato uretral verdadeiro anormalmente localizado). Numa variante rara 

(6% dos casos de hipospádia, algumas bibliografias trazem como 1 a cada 10000 nascidos-vivos), o prepúcio é normal, e a 

anormalidade uretral torna-se evidente, apenas, durante ou depois da circuncisão, quando a glande do pênis é visualizada. Os 

pacientes com esta forma de hipospádia normalmente tem uma grande abertura do meato uretral na margem coronal, conhecida 

como Megameatus intact prepuce. A causa embriológica para tal evento não é conhecida. O médico e a família devem estar 

cientes de que a hipospádia não é causada pela circuncisão, e que pode ser reparada. 
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MOMENTO ADEQUADO PARA A REALIZAÇÃO DA COLECISTECTOMIA LAPAROSCÓPICA EM 

COLECISTITE AGUDA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Lucena, RL; Leite, A; Schuch, EM; Deboni ,FQ; Rodrigues, RM; Costa, LEM 

 

Universidade Católica de Pelotas (UCPel) 

 

Introdução: A colecistite aguda é uma enfermidade prevalente no nosso cotidiano. Inicialmente, a colecistectomia laparoscópica 

(CL) era contraindicada em condutas precoces, entretanto, nos últimos anos com o aperfeiçoamento da técnica cirúrgica, os 

benefícios foram gradualmente sendo evidenciados por recentes publicações. Embora não praticada rotineiramente em muitos 

serviços, a CL precoce apresenta muitos benefícios, se comparada ao procedimento tardio. 

Objetivo: Este trabalho teve como objetivo realizar uma revisão bibliográfica recente (2008-2014) em relação ao momento ideal 

da CL na colecistite aguda e seus benefícios. 

Materiais e Métodos: Foi realizada uma busca de artigos nas bases de dados Lilacs, Medline e nas bibliotecas Cochrane e Scielo. 

Foram utilizadas as palavras-chave “colecistite”, “aguda” e “cirurgia”, bem como seus correlatos em inglês. Nesses termos foram 

encontrados 412 artigos. Entre esses, foram selecionados os artigos que atendessem os seguintes critérios de inclusão: trabalho 

publicado no período de 2008 a 2014 e que comparassem a CL precoce e tardia. Com base nesses critérios, foram identificados 8 

artigos. 

Resultado e Discussão: A literatura aponta que a colecistectomia laparoscópica realizada precocemente (< 72 horas) apresenta 

menores taxas de morbimortalidade, tempo de internação hospitalar e intraoperatório, conversão para cirurgia aberta e custo-

efetivo ao sistema. Além disso, a satisfação do paciente foi maior do que aquelas operadas tardiamente. 

Conclusão: A literatura recente mostra uma tendência a praticar a CL precoce, em função dos melhores desfechos encontrados, 

embora alguns quesitos ainda se demonstrassem controversos. Mais estudos sobre os resultados comparativos entre a 

colecistectomia precoce e tardia devem ser estimulados, principalmente em relação ao custo-efetivo. 
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CONHECIMENTO DAS GESTANTES ADOLESCENTES SOBRE A IMPORTÂNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO – 

RESUMO DE PROJETO 

 

Julio, NS; Gonçalves, JR; Moscareli, IS; Patriota, PRLS 

 

Universidade Católica de Pelotas 

 

Introdução: A amamentação exclusiva até o sexto (6º) mês de vida, preconizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), é 

uma estratégia eficaz na prevenção de doenças, no vínculo mãe-bebê, no desenvolvimento adequado da criança e outros 

benefícios. Em mães adolescentes, a inexperiência, a falta de suporte familiar, a falta de conhecimento a sobre cuidados essenciais 

durante a gestação e com o recém-nascido, e a falta de experiência prévia em amamentação são fatores que interferem em um pré-

natal adequado e, consequentemente, na amamentação exclusiva pelo tempo preconizado. Para a área da saúde, a definição de 

adolescência abrange a faixa etária dos 10 aos 19 anos. A gravidez na adolescência tem sido confrontada como um problema 

social e de saúde pública, devido as suas consequências. Em uma revisão de literatura têm-se numero expressivo do tema: o 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) constatou que 2,8% das mulheres entre 12-17 anos já eram mães, ou seja, 

290.000 adolescentes, baseando-se na população de adolescentes no Brasil. Considerando o número de adolescentes gestantes e as 

implicações do aleitamento materno exclusivo (AME) é necessário compreender seus conhecimentos e alertá-las da importância 

do aleitamento. 

Objetivos: Descrever o conhecimento das gestantes adolescentes a respeito dos benefícios do AME até o 6º mês de vida da 

criança, o perfil sóciodemográfico das gestantes adolescentes incluídas no estudo, e a taxa de AME até 6º mês de vida. 

Materiais: Trata-se de um questionário previamente autorizado pelo Comitê de Ética em Pesquisas. Métodos: O projeto será um 

estudo transversal, com gestantes de 10 a 19 anos, no Hospital Universitário São Francisco de Paula (local de aplicação), em um 

período de seis meses, após aprovação do mesmo. Posteriormente, as mesmas serão procuradas por telefone (fornecido no 

questionário) para avaliação da amamentação exclusiva no 6º mês de vida. 

Resultado: Baseando-se que em 2013 ocorreram 285 partos de adolescentes (11,8% do total), esperamos participação de 80 

gestantes adolescentes, levando-se em consideração taxas de recusa. Só poderemos obter dados concretos após coleta de dados. 

Conclusões: Esperamos obter dados que sirvam para informar e alertar a população e órgãos de saúde acerca do tema. 
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HIPERCALCEMIA COMO MANIFESTAÇÃO PARANEOPLÁSICA DE LINFOMA NÃO-HODGKIN - RELATO DE CASO 

 

Moscareli, IS.; Julio, NS; Costa, LEM 

 

Universidade Católica de Pelotas 

 

Introdução: A hipercalcemia é um dos sintomas metabólicos mais frequentes dos pacientes oncológicos, podendo ser ativada por 

diferentes mecanismos e sendo encontrada em tumores sólidos e alguns cânceres hematológicos. Quanto ao linfoma não- Hodgkin 

(LNH), é uma neoplasia do sistema linfático, pode ter um crescimento lento ou rápido, afetando diversas partes do corpo humano. 

A incidência global de linfoma não- Hodgkin é de 10 a 15 casos por 100.000 habitantes, com prevalência em homens. 

Relato de caso: I.C.F., feminina, 65 anos, negra, hipertensa, com queixa de náusea, inapetência, dor abdominal há 2 meses. 

Concomitantemente apresentava emagrecimento e dificuldade de deambulação. Ao exame físico apresentava bom estado geral, 

abdome com ruídos hidroaéreos presentes, depressível com dor à palpação superficial e massa palpável no hipocôndrio esquerdo, 

abaixo do rebordo costal; ademais sem particularidades. Exames laboratoriais: hemácias 3.4; hemoglobina 9.3; hematócrito 28.8; 

cálcio 13.84; PTH (paratormônio)45; Ureia 78. Ecografia abdominal total com lesão expansiva no baço. Tomografia 

computadorizada de abdome com contraste, com realce discreto heterogêneo, contornos lobulados. Indicada a esplenectomia. 

Exame anatomopatológico mostrou neoplasia de pequenas células, focos de necrose, considerando linfoma não-Hodgkin de alto 

grau; exame de imuno-histoquímica com linfoma difuso de grandes células B. 

Conclusões: A hipercalcemia ocorre por um desequilíbrio no feedback do cálcio sérico. A elevação da concentração desse, 

suprime a produção de PTH, quando isso não acontece, pode ser devido à várias situações, mas em casos mais raros, por tumores 

sólidos, secretando um peptídeo relacionado com o PTH, que possui a mesma estrutura, conseguindo se ligar ao receptor desse, 

reproduzindo os efeitos nos ossos e nos rins. As manifestações clínicas variam desde a apresentação clássica, como: astenia, 

sudorese noturna e perda de peso; até mais raras, como uma hipercalcemia, infecções frequentes e hemorragias. Em relação ao 

tratamento dos linfomas de alto grau, sem risco de disseminação para o sistema nervoso central, a quimioterapia combinada é a 

forma escolhida. Sendo assim, podemos considerar a paciente um caso atípico de LNH devido aos seus sinais e sintomas serem 

mais compatíveis com tumores sólidos. 
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PERFIL DA POPULAÇÃO QUE PROCURA ATENDIMENTO DERMATOLÓGICO NA CAMPANHA CONTRA O 

CÂNCER DE PELE 2013, EM PELOTAS, RS. 

 

Kaé, TO; Silveira, PAP; Daga, A; Morais, BG; Almeida Junior, HL 

 

UFPel 

 

INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, o câncer mais frequente é o de pele, tendo a radiação solar (UV) como seu maior agente etiológico. Pessoas de pele 

clara, ou com mais de 40 anos de idade são as mais atingidas por esse câncer. Assim, evitar exposição excessiva e utilizar filtro 

solar são as estratégias para prevenir os tumores cutâneos. 

 

OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho foi traçar o perfil da população pelotense que procurou atendimento na Campanha Contra o Câncer de 

Pele, em 2013. 

 

METODOLOGIA 

 

Este é um estudo transversal realizado com dados de um questionário aplicado durante a Campanha de Combate ao Câncer de 

Pele 2013, em Pelotas-RS. Foram feitas perguntas enquanto os pacientes aguardavam atendimento, sendo as variáveis utilizadas: 

sexo, idade, cor da pele, escolaridade, motivo da consulta, entre outras. 

 

RESULTADOS  

 

Foram entrevistadas 474 pessoas; 334 (70,5%) do sexo feminino e 140 (29,5%) do sexo masculino. Desses, 404 (85,1%) se 

declararam brancos e 71 (14,9%) não brancos. 61 pessoas (12,8%) tinham idade até 40 anos; entre 41 e 60 anos, 177 (37,3%); 

entre 61 e 80, 223 (47%); e acima de 81 anos, 13 pessoas (2,8%). 

Na variável escolaridade, 18 pessoas (3,8%) não tinham estudado; 88 (18,6%) entre 1 e 3 anos de estudo; 222 (46,8%), entre 4 e 8 

anos de estudo; 104 (21,9%), entre 9 e 11 anos de estudo; e 42  indivíduos (8,9%) com ensino superior. 

Sobre o motivo de procurar atendimento, 218 pessoas (46%) referiram manchas novas ou modificação no aspecto; 21 (4,4%) 

tinham alergias ou prurido no corpo; 55 (11,6%) feridas ou lesões na pele; 94 (19,8%) relataram nevos ou sinais; 59 (12,5%) 

buscavam informação sobre o câncer de pele e 27 (5,7%) procuraram atendimento outras causas. 

 

CONCLUSÕES 

 

É possível perceber que quem procurou atendimento foram mulheres, brancas, de idade entre 61 e 80 anos, com escolaridade entre 

4 e 8 anos. Assim, é necessário realizar campanhas educativas para mobilizar o sexo masculino a procurar atendimento, e mostrar 

a importância do autoconhecimento da pele para diagnóstico precoce do câncer de pele. 
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RELATO DE CASO: HEPATITE ALCOÓLICA AGUDA 

Santos, CPM; Chesini, B; Durayski, R, Wiatrowski, BS; Espanhol, LG; Weinert, LS 

Universidade Católica de Pelotas 

Introdução: A hepatite alcoólica é uma síndrome clínico-patológica que surge em 10-35% dos alcoolistas crônicos. Ela é 

suspeitada clinicamente em um paciente com história de grande ingesta etílica associada a achados clínicos e laboratoriais 

característicos. Os sinais e sintomas são febre, hepatomegalia, icterícia e anorexia. 

Relato de Caso: MFJ, masculino, 53 anos, procurou Pronto Socorro no dia 24/04 com icterícia há uma semana. Nega colúria, 

acolia, febre e emagrecimento. Refere hematoma em face interna da coxa esquerda, sem história de trauma. Ingesta de bebida 

alcoólica há 35 anos (3 latas de cerveja/dia). Exame físico: ictérico, bom estado geral, eupneico, pressão arterial:120X60mmHg. 

Abdome globoso, RHA+, depressível, fígado palpável, borda lisa, indolor, hepatimetria: 10 cm em linha hemiclavicular direita, 

sem sinal de Murphy, esplenomegalia ou sinais de ascite. Hemoglobina:12,7, VCM: 105, GGT: 127, TGO: 91, TGP: 47, 

bilirrubina direta: 4,6 e indireta: 4,8, TP:29,1 e KTTP:56, creatinina:0,6 e albumina:2,6. HbsAg: negativo e Anti-HCV: não 

reagente. Ultrassom abdominal: fígado de contornos discretamente irregulares e dimensões usuais com ecogenicidade difusamente 

heterogênea, achados sugestivos de hepatopatia crônica. Pequena quantidade de líquido livre na cavidade abdominal. Sugeriu-se 

por início de corticóide oral (Prednisolona 40mg/dia por 28 dias) e acompanhamento ambulatorial clínico e psicológico. 

Considerações Finais: A apresentação clínica desta entidade é muito variável. Caracterizando-se por icterícia de início súbito, 

febre, taquicardia, anorexia, náuseas, vômitos, ascite e hepatomegalia dolorosa. Apresenta história de abuso crônico de álcool, 

com ou sem doença hepática já estabelecida e é precedida por episódios de consumo copioso de álcool. Como o diagnóstico 

clínico é muitas vezes difícil, os exames laboratoriais têm grande importância. No entanto, ainda não foi descoberto um marcador 

bioquímico suficientemente sensível e específico que permita afirmar a existência desta doença. O diagnóstico histológico através 

de biopsia hepática está recomendado nas formas graves da doença. A avaliação de gravidade é feita através de escores, como 

MELD, que quando maior ou igual a 21, indica o uso de corticóide. O paciente apresentava MELD: 26, por isso o uso do 

corticóide. 
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GANGRENA DE FOURNIER  

Santos, CPM; Durayski, R; Wiatrowski, BS; Espanhol, LG 

Universidade Católica de Pelotas 

Introdução: A Gangrena de Fournier é uma infecção polimicrobiana causada por bactérias aeróbias e anaeróbias que atuam de 

maneira sinérgica, levando a uma fasceíte necrotizante e acometendo principalmente as regiões genital, perianal e perineal. O 

diagnóstico baseia-se em sinais clínicos e no exame físico. Métodos radiológicos podem ajudar a mostrar a existência de gás se 

não ocorrer crepitação.  Testes laboratoriais são inespecíficos. 

 

Relato de Caso: RZP, sexo masculino, branco, 63 anos, procurou Pronto Socorro de Pelotas dia 08/01/14 com queixa de dor em 

região anal há 8 dias associada a febre. Diabético em uso de Metformina. Ao exame físico foi observado Gangrena de Fournier 

com abscesso isquioretal. Paciente foi internado para antibioticoterapia e desbridamento em bloco cirúrgico. Foi submetido a três 

desbridamentos nos dias 8, 13 e 16/01, pois apresentava febre e leucocitose com desvio a esquerda. Paciente evoluiu de forma 

satisfatória, afebril, eupneico, alimentando-se por via oral, sem alterações urinárias e intestinais. Ferida operatória sem 

particularidades. Recebeu alta no dia 22/01/14 para acompanhamento pós-operatório ambulatorial. 

 

Considerações finais: A Gangrena de Fournier é genericamente considerada de origem polimicrobiana, envolvendo organismos 

aeróbicos e anaeróbicos. O evento fisiopatológico básico é a trombose de pequenos vasos conhecida como endarterite obliterante. 

Ocorre principalmente em indivíduos do sexo masculino, afetando todas as faixas etárias, com média de idade de 50 anos. Os 

sinais e sintomas mais encontrados são dor, hiperemia, edema de região perineal, crepitação, drenagem de secreção serosa, febre, 

calafrios, podendo, inclusive, evoluir para choque. A Gangrena de Fournier continua apresentando alta morbimortalidade, mesmo 

com os avanços no tratamento. Por isso, é imperativo o reconhecimento precoce, com tratamento agressivo e imediato, incluindo o 

desbridamento de toda área afetada associada à antibioticoterapia de amplo espectro e medidas de suporte clinico intensivo, o que 

é essencial para o prognóstico do paciente. 
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HTLV-1: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Fonseca, AR; Costa, CK; Figini, VA; Schramm, EC 

 

Universidade Católica de Pelotas 

 

Introdução: O vírus linfotrópico de células T humanas (HTLV-1) é associado a, pelo menos, duas afecções, a paparesia espástica 

tropical e a leucemia-linfoma de células T do adulto. Estima-se que pelo menos entre 10 e 20 milhões de pessoas estejam 

infectadas. Métodos: Realizou-se revisão bibliográfica nas bases de dados Pubmed e Uptodate. Resumo: O HTLV-1 pertence à 

família Retroviridae e infecta células T; difere do HIV por apresentar baixa taxa de replicação, estabilidade genética, resultar em 

carga viral baixa, e não levar a morte celular. A transmissão ocorre através do uso de seringas contaminadas, transfusão 

sanguínea, leite materno e contato sexual.  Embora seja, geralmente, assintomática pode levar a complicações como a Leucemia-

linfoma de células T do adulto – em 2 e 5% dos pacientes infectados – e a Paraparesia Espástica Tropical (PET), ou Mielopatia 

associada ao HTLV-1, que afeta pelo menos 2% dos infectados. O início da PET é insidioso, e caracteriza-se por fraqueza ou 

rigidez em membros inferiores, lombalgia e incontinência urinaria. Apresentam, além disso, paraparesia ou paraplegia espástica 

acompanhada de hiperreflexia, clônus do tornozelo e respostas plantares extensoras. Não há envolvimento da cognição ou de 

membros superiores. Salienta-se, ainda, a possível correlação com outras doenças como dermatite infecciosa, artrite, uveíte, 

câncer gástrico, trombocitopenia e Síndrome de Sjögren. O diagnóstico do HTLV-1 baseia-se em testes sorológicos para detecção 

dos anticorpos anti-HTLV-1, sendo o método ELISA o mais comumente utilizado para triagem e a Reação em Cadeia da 

Polimerase para detecção de DNA proviral de células mononucleares. A profilaxia consiste em evitar o compartilhamento de 

seringas, o uso de preservativos, e o não aleitamento materno por mulheres infectadas. Não há tratamento que leve a cura, porém 

os corticoesteróides parecem ter um papel fundamental na redução da progressão do vírus. Conclusão: É de suma importância o 

planejamento e a implementação de medidas epidemiológicas que reduzam a transmissão do HTLV-1, visto se tratar de um vírus 

que está associado a graves afecções. 
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BRONQUIOLITE AGUDA COMO CONDIÇÃO SENSÍVEL A ATENÇÃO PRIMÁRIA, EM UMA CIDADE NO SUL DO 

BRASIL 

Bernini, CR.; Secchi, TL; Silva, MD; Menezes, LO. 

Universidade Católica de Pelotas  

A bronquiolite é uma síndrome respiratória aguda que ocorre frequentemente em lactentes jovens, com predomínio nos meses de 

inverno, sendo ocasionado predominantemente pelo vírus sincicial respiratório. Apesar de estar entre as condições apontadas 

como sensíveis a atenção primária pela portaria nº 221 do dia 17 de abril de 2008 do MS, essa doença ainda ocupa um grande 

contingente hospitalar. Esse estudo observou os índices de internação hospitalar referentes à bronquiolite em crianças de faixa 

etária de 0-9 anos, no período de 2012/2013 em Pelotas, avaliando a qualidade da atenção básica e seus efeitos no processo de 

internação. Constatou-se que no período referido ocorreram 323 internações, sendo 174 em 2012 e 149 em 2013. A faixa etária 

mais prevalente em ambos os anos foi em crianças menores de 1 ano, que corresponderam a 83,59% dos indivíduos internados por 

bronquiolite, seguida da faixa etária de 1-4 anos (15,17%), e posteriormente pela faixa de 5-9 anos (1,23%). Essa distribuição vai 

ao encontro da história natural da doença. Apesar da existência de casos mais severos, poucos necessitam de hospitalização, na 

maioria dos casos a recuperação dá-se em uma a duas semanas sem que haja sequelas ao paciente. Sendo a bronquiolite, em geral, 

uma doença autolimitada, e com possibilidade de prevenção por medidas simples de higiene e imunizações, é possível depreender 

que, dentre diversas circunstâncias, o número de hospitalizações por bronquiolite pode estar relacionada à carência de ações de 

prevenção efetivas nos serviços de atenção primária. 

TRABALHO PREMIADO COM O PRIMEIRO LUGAR 
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UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PY CRESPO: PREVALÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DE 

COLO UTERINO 

ISOPPO, LR; TEIXEIRA, APMS; COCCO, CD; SOARES, CT 

Universidade Católica de Pelotas 

 

O câncer do colo uterino é o segundo tipo mais frequente entre as mulheres no mundo, com aproximadamente 500 mil casos 

novos a cada ano; 230 mil são vítimas. O tema deste trabalho relaciona-se com a prevalência desse câncer, que tanto acomete a 

população feminina, e com alguns fatores de risco relacionados com a doença. A partir da década de 50, a realização periódica do 

Papanicolau tornou-se a estratégia mais adotada para o rastreamento, já que identifica lesões pré-cancerosas que, se tratadas 

precocemente, diminuem a incidência do carcinoma invasor e a mortalidade pelo câncer de colo uterino. De acordo com As 

Diretrizes Brasileiras Para O Rastreamento Do Câncer Do Colo Uterino (INCA, 2011) cerca de 12 milhões de exames preventivos 

são realizados anualmente no Sistema Único de Saúde. Desse modo, o objetivo deste trabalho tem em vista descobrir a 

prevalência do câncer de colo uterino e as características das mulheres que realizaram o exame Papanicolau durante o último ano 

na Unidade Básica de Saúde Py Crespo, em Pelotas/RS. O trabalho associou os resultados dos exames dessas pacientes, 

juntamente com suas faixas etárias, cor, escolaridade, sexarca, tabagismo, histórico familiar de câncer uterino, número de 

parceiros e DST’s prévias. Assim, relacionou-se a saúde da mulher com a necessidade de rastreamento desse câncer que tanto 

acomete a população feminina. A metodologia utilizada foi através do registro feito em prontuários na UBS entre maio de 2013 a 

maio de 2014. Segundo os 150 exames analisados, notou-se que 16% das mulheres tinham menos de 25 anos. Já 80,66% com 

idade entre 25 e 64 anos, ou seja, dentro da faixa etária preconizada pelo INCA. Ainda observou-se que 3,33% das mulheres 

estavam com mais de 65 anos. Desses, apenas um resultado indicou possível malignidade. Além disso, encontrou-se 3,96% com 

DST’s prévias, 25,74% com sexarca até 15 anos, 26,73% com três ou mais parceiros sexuais, 11,88% possuíam histórico familiar 

de câncer uterino, 28,71% eram fumantes ativas, 41,58% realizaram o último pré-câncer há mais de 3 anos, 42,57% com 1º Grau 

Incompleto e 64,35% brancas. Por conseguinte, tendo em vista a alta prevalência de câncer de colo uterino e o reduzido número 

de exames preventivos, evidencia-se a necessidade de realização de campanhas e palestras a fim de alertar a população feminina 

quanto aos principais fatores de risco para o câncer em relação à faixa etária preconizada e quanto a sua importância para detecção 

precoce do câncer de colo uterino. 
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A APLICAÇÃO DE TOXINA BOTULÍNICA EM CHARCOT-MARIE-TOOTH: RELATO DE CASO 

 

WASCHEVICZ, MD; SANCHES, FK; RIBAS, LH; KARAM, OR; BARBOSA, RO 

 

Universidade Católica de Pelotas 

 

Introdução: 

A doença de Charcot-Marie-Tooth (CMT) é uma desordem causada por mutações específicas em um ou vários genes que 

resultam em defeitos na estrutura da mielina, alterando a formação e manutenção dos neurônios periféricos, e possui como 

prevalência mundial 0,04%. A patologia inicia-se precocemente, sendo o comprometimento predominantemente motor, ocorrendo 

nas extremidades superiores e, mais acentuadamente, nas inferiores. As alterações sensitivas, apesar de menos frequentes, também 

podem estar presentes. Esse trabalho tem como objetivo descrever um típico caso de CMT, e analisar o tratamento proposto à 

paciente. 

 

Relato de Caso: 

Paciente, 13 anos, branca, estudante, com diagnóstico da doença de CMT, comparece à consulta de revisão no serviço de 

traumatologia do campus Dr. Franklin Olivé Leite, em Pelotas-RS, para acompanhamento.Como característico da patologia, a 

paciente relata que aos 4 anos de idade começou a levantar mais os pés para deambular (marcha escarvante), e a ter quedas 

frequentes. Com o passar do tempo, iniciou com dificuldades para realizar atividades que exigiam a motricidade fina das mãos, 

sem alterações sensitivas importantes dos membros. Aos 8 anos, passou por intervenção cirúrgica para correção do pé cavo-varo-

aduto direito, com pouca melhora da marcha. Assim, para otimização do tratamento, foi prescrito órteses semi-rígidas de membros 

inferiores, que então possibilitaram a deambulação com apoio. Com considerável limitação funcional, conseguia manter interação 

social relativamente satisfatória. Cursa o 8º ano escolar, escreve e alimenta-se sozinha. Sente dificuldade para subir degraus e 

caminhar longas distâncias, mas realiza fisioterapia 2x/semana. Em uma de suas consultas, como tentativa de melhorar a 

estabilidade da paciente, optou-se pela aplicação de toxina botulínica tipo A (TA) em ambos músculos gastrocnêmicos, orientou-

se sobre a importância da fisioterapia motora, e forneceu-se retorno em 3 meses para discussão da possibilidade de nova 

intervenção cirúrgica. Após os 3 meses, a paciente retornou ao consultório referindo melhora da marcha, agora deambulando sem 

apoio, apesar da necessidade das órteses, e afastou-se, temporariamente, a necessidade de cirurgia. 

 

Discussão: 

Terapia específica para CMT ainda não está disponível, sendo orientado o manejo de suporte. Com o caso descrito, 

evidenciou-se, em concordância com a literatura, a importância da aplicação da TA na otimização da marcha de alguns pacientes 

acometidos por essa patologia. 
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ADOLESCENTE COM DISPLASIA EPIFISIÁRIA DISTAL: RELATO DE UM CASO 

Ribas, LH; Gomes, PMS; Julio, NS; Moscarelli, IS; Waschevicz, MD; Barbosa, R 

Universidade Católica de Pelotas 

Introdução: Displasia Epifisiária Múltipla (DEM) é uma patologia autossômica dominante, que ocasiona defeito na proteína 

oligomérica da matriz cartilaginosa e/ou do colágeno tipo IX. Caracteriza-se por formação óssea deficitária ou excessiva dos 

centros secundários de ossificação. Dividida em Espondilodisplasias, com comprometimento coluna vertebral, e em Displasias 

Múltiplas com lesões mínimas, apresentada no caso descrito. Afeta igualmente ambos os sexos, na proporção de 1: 20.000. Relato 

do caso: M.V.A, feminina, 13 anos, natural e procedente de Pelotas, estudante da 1ª série do Ensino Médio. Refere que aos 6 anos 

surgiram deformidades nas extremidades nos dedos das mãos, com artralgia nas articulações interfalangeanas proximais e distais e 

melhora após tratamento sintomático. Alterações semelhantes na avó materna e na mãe da paciente, que relata os mesmos 

sintomas, com surgimento aos 10 anos de idade, mas em mãos e pés. Consultou com traumatologista, que diagnosticou Displasia 

Epifisiária Distal nas mãos da jovem. Em raios-X (Rx) de mãos realizado em 2007, constata-se sinais de displasia nas epífises 

proximais das segundas falanges de todos quirodáctilos, e também nas falanges proximais dos primeiros e segundos quirodáctilos 

bilaterais. O Rx de mãos, feito em 2009, evidenciou alterações morfoestruturais nas epífises e metáfises dos ossos longos das 

mãos, com fusão das placas de crescimento, devido às Displasias. Consultou no Ambulatório de Traumatologia em Janeiro/2014, 

relatando menarca em Dezembro/2013. Sem queixas. Ao exame físico, não havia limitação funcional. Estruturalmente, a paciente 

encontrava-se adequada de acordo com a faixa etária. Considerações finais: Os sintomas surgem tanto na infância quanto na vida 

adulta. Ocorre mais em joelhos e coxas, com pernas curtas em relação ao tronco, dor e deformação nas articulações. Menos 

frequentemente atinge mãos e pés, que são pequenos, com braquifalangia em epífises, e porções terminais irregulares. Não afeta o 

desenvolvimento intelectual, podendo ser prejudicado pelo declínio emocional pela insatisfação quanto à aparência, e limitações 

que dificultam o aprendizado, se ocorrerem deformidades mais severas nas mãos, que comprometam a escrita. O diagnóstico é 

radiológico. O número de articulações afetadas e o grau de comprometimento variam mesmo em parentes. Não existe cura; apenas 

cirurgia para corrigir as deformidades e sintomáticos. Fisioterapia é importante, relacionada a bons prognósticos. 
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RELATO DE CASO: SÍNDROME DA VEIA CAVA SUPERIOR ASSOCIADA À MALIGNIDADE 

Trein, B; Garcia, AP; Kania, A; Costa,V; Ribas, LH; Uliano, GL 

Universidade Católica de Pelotas 

Introdução: A Síndrome da Veia Cava Superior (SVCS) resulta de qualquer condição que leva a obstrução ao fluxo 

sanguíneo por compressão externa ou invasão. A causa mais comum correspondendo a 90% envolve as neoplasias, dentre as 

quais a mais prevalente é o câncer de pulmão de não-pequenas células. Dados norte-americanos evidenciam 15000 casos ao 

ano. Relato de caso: Paciente JLR, sexo masculino, branco, 57 anos, natural e procedente de Pelotas, hipertenso, diabético e 

ex-tabagista, procurou o pronto-socorro em 07/08/14 queixando-se de dispneia aos esforços há 4 anos, com piora há uma 

semana, associada a tosse seca intercalada com escarro mucoide e hemoptoico, cianose em face, região cervical e precordial, 

estrias violáceas em tórax e emagrecimento. Internou na enfermaria clínica dia 14/08/14 para avaliação complementar. À 

tomografia de tórax, apresentou uma massa pulmonar de contornos espiculados e limites irregulares no lobo superior direito, 

estendendo-se para o mediastino, e com sinais de invasão do brônquio fonte e artéria pulmonar à direita, compatível com 

neoplasia primária. Nota-se ainda falha de enchimento na veia cava superior e subclávias, principalmente à direita, 

compatível com trombose e/ou invasão tumoral; à fibrobronscoscopia apresentou lesão infiltrativa em brônquio principal 

direito com redução de 80% da luz do brônquio; à biópsia, fragmentos dissociados de carcinoma epidermóide moderadamente 

diferenciado e invasor; ao ecocardiograma transtorácico, constatou-se obliteração da veia cava superior e função sistólica 

preservada. Realizado o tratamento de suporte e o paciente foi encaminhado ao serviço de referência oncológica. Conclusões 

e Considerações finais: Na SVCS, a obstrução ao fluxo sanguíneo acarreta surgimento de circulação colateral com posterior 

dilatação e aumento de pressão venosa. O diagnóstico é clínico, com base em sinais e sintomas, e o exame padrão ouro é a 

cavografia convencional. A maioria dos sintomas são gradualmente progressivos, e melhoram com o tempo, devido a 

compensação pelo desenvolvimento das veias colaterais. O tratamento de urgência com radioterapia imediata e stent 

endovenoso com terapia trombolítica é reservado aos casos de edema cerebral e laringe, estridor e coma. No caso relatado, o 

paciente apresentava-se estável hemodinamicamente, com pletora, circulação colateral em tórax, edema em face e pescoço, 

sem indicação de terapia de urgência. 
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RELATO DE CASO: CARCINOMA EPIDERMOIDE X TABAGISMO 

 

Fonseca, AF; Maagh, LM; Santo, LK; Schramm, EC 

Universidade Católica de Pelotas 

 

Introdução: 

O câncer de pulmão tem uma das principais taxas de mortalidade dentre todas as neoplasias. O carcinoma epidermóide 

corresponde a 20% dos casos de câncer de pulmão, acomete o epitélio brônquico e apresenta-se como uma massa central 

polipoide ou séssil. Dentre os fatores de risco, o tabagismo é o predominante. Estima-se que o risco de ter neoplasia de pulmão em 

fumantes seja 30 vezes maior comparado a não fumantes. Mais da metade dos pacientes diagnosticados com câncer de pulmão 

apresentam doença avançada no momento do diagnostico. Os sintomas da doença podem resultar de efeitos locais do tumor, de 

crescimento em locais metastáticos ou de uma síndrome paraneoplásica. 

Relato de Caso: 

Paciente A.L.V., caucasiano, enfermeiro, 53 anos, casado, chegou ao Pronto Socorro de Pelotas apresentando quadro de tontura, 

dislalia e confusão mental há aproximadamente 2 semanas e piora dos sintomas há 5 dias, apresentando também hemiparesia à 

direita. Paciente tabagista por 35 anos (ao menos 2 carteiras por dia), história de consumo abusivo de álcool. Sem outros sintomas, 

sem patologias associadas. No Pronto Socorro de Pelotas realizou tomografia computadorizada de crânio que mostrou lesão 

cerebral em lobo frontal direito. Devido aos achados tomográficos, realizou-se investigação complementar, tendo em vista a 

topografia da lesão. Ao realizar Raio-X de tórax, mostrou massa em pulmão esquerdo. Posteriormente, na internação, realizou-se 

fibrobroncoscopia que evidenciou lesão vegetante em ápice de lobo inferior, biópsia evidenciou carcinoma epidermoide pouco 

diferenciado. Realizou exames para estadiamento classificando o tumor em grau III. Foi submetido à neurocirurgia para exérese 

de metástase única em região fronto parietal esquerda com sucesso. Aguarda no momento avaliação de cirurgião torácico para 

possibilidade de ressecção de lesão pulmonar. 

Conclusão: 

Relatamos caso de paciente com sintomas neurológicos iniciais de tumor primário de pulmão. Um dos aspectos mais importantes 

para redução da morbimortalidade do câncer de pulmão constitui-se em programas que estimulem a cessação e a prevenção do 

tabagismo. 
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CLAMPEAMENTO TARDIO DO CORDÃO UMBILICAL – PRÁTICAS E REALIDADES EM HOSPITAL DE 

REFERÊNCIA NO SUL DO BRASIL (ESTUDO PILOTO) 

 

Accorsi, BF; Oliveira, C; França, ACG; Vogg, AD; Motta, JVS; Patriota, PRSL 

 

Universidade Católica de Pelotas 

 

Introdução: O clampeamento tardio do cordão umbilical (CTCU) tem sido demonstrado como estratégia de prevenção de anemia 

na infância, dentre outros benefícios em curto prazo. As vantagens demonstradas referem-se à concentração mais elevada de 

hemoglobina e ao aumento das reservas de ferro entre 3-6 meses de vida. O único risco adicional do procedimento é a necessidade 

de fototerapia devido à icterícia neonatal, porém sem aumento na frequência de exsanguineotransfusão. Assim, unidades de saúde 

com acesso à fototerapia devem seguir as recomendações para a realização do CTCU, conforme estabelecido pela Sociedade 

Brasileira de Pediatria. Objetivos: Descrever a taxa de CTCU em recém-nascidos (RNs) a termo e prematuros nascidos em um 

hospital de referência; comparar a ocorrência de icterícia, necessidade de fototerapia e tempo médio de estadia hospitalar entre os 

RNs que foram submetidos ou não ao CTCU. Materiais e Métodos: Estudo piloto, transversal, envolvendo RNs a termo e pré-

termo, nascidos no período de um mês, excluindo-se aqueles com má-vitalidade ao nascer, malformações congênitas e 

contraindicações obstétricas ao CTCU. As informações foram obtidas através dos registros no prontuário e anotadas em 

formulário específico, digitados em planilha do programa Excel. A análise foi realizada através do programa STATA. 

Resultados: No período analisado nasceram 86 bebês, dos quais 75 preencheram critérios de elegibilidade. Destes, 19 (25,3%) 

receberam o CTCU. Neste grupo, 9 bebês apresentaram icterícia, enquanto 11 RNs dos que não fizeram CTCU evoluíram com o 

mesmo desfecho (p=0,022). Entretanto, não houve diferença estatística quando analisada a necessidade de fototerapia entre os 

grupos (4 RNs do grupo do CTCU; 3 RNs do grupo não-CTCU; p=0,064). Não houve diferença estatística entre o tempo de 

internação hospitalar entre os grupos. Conclusão: A frequência do CTCU encontra-se em valores abaixo do esperado para um 

hospital de referência. Na pequena amostra estudada, o procedimento não revelou diferença significativa para a necessidade de 

fototerapia, porém um estudo de maior porte, com amostra representativa, deverá ser realizado a fim de verificar a real taxa de 

CTCU e suas outras implicações na população atendida. 
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CÂNCER DE TESTÍCULO: RELATO DE CASO. 

Zaltron, RF; Rolim, R; Accorsi, BF; Jornada, FM; Pieroni, NGD; Duarte, DV 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS 

Introdução: O câncer de testículo representa 1-1,5% dos cânceres em homens entre 20 e 40 anos de idade. A maioria deriva de 

células germinativas, e mais de 70% dos pacientes são diagnosticados em estágio inicial da doença. Relato de caso: Paciente 

C.S.L., masculino, 33 anos, relata que há um mês iniciou com edema, hiperemia e dor a mobilização de testículo esquerdo. 

Negava febre. Em uma UBS na cidade de Pelotas-RS foi prescrito anti-inflamatório, sem melhora do quadro. Procurou, então, o 

Pronto Socorro Municipal (PSM) no dia 12/03/2014 onde foi avaliado com epididimite, e tratado para tal, também sem melhora 

clínica. Ainda no PSM, foi solicitada uma ecografia de bolsa escrotal, que apresentou lesão sugestiva de neoplasia testicular 

esquerda. No dia 04/04/2014, procurou atendimento no Ambulatório de Urologia da UCPEL onde foram solicitados exames 

laboratoriais: desidrogenase lática (DHL) 585U/L, gonadotrofinacoriônica (βHCG) 1,88 e alfa fetoproteína (AFP) 1,4. No dia 

10/04/14, foi submetido à orquiectomia esquerda, com excisão completa da lesão. Na mesma internação foi realizado Tomografia 

Computadorizada (TC) de pelve, tórax e abdome, todas sem particularidades. Conforme resultado posterior de anatomopatológico 

tratava-se de um seminoma em testículo e epidídimo esquerdo. O paciente foi encaminhado para o serviço de oncologia para o 

seguimento terapêutico. Conclusão: O câncer de testículo apresenta baixa mortalidade. É mais incidente em pessoas jovens e 

sexualmente ativas, podendo ser confundido com orquiepididimites. A manifestação mais frequente é a presença de nódulo ou o 

aumento do testículo. A minoria apresenta inicialmente tumor primário extragonadal. Os principais fatores de risco associados ao 

câncer testicular são história familiar, lesão e trauma na bolsa escrotal e criptorquidia. O tratamento inicial é sempre cirúrgico. A 

complementação do tratamento dependerá se há metástases, podendo ser cirúrgico, radioterápico, quimioterápico ou controle 

clínico. Os tumores de células germinativas apresentam marcadores com especificidade relativa e sensibilidade significativa que 

devem ser obtidos antes da orquiectomia, estratificando os riscos e influenciando no estadiamento (TNM). Os marcadores de 

tumores de células germinativas são a AFP, a BHCG e a DHL. É mandatório realizar TC de abdome e pelve para identificar 

envolvimento de linfonodos retroperitoneais. Trata-se de patologia com prognóstico favorável se diagnóstico precoce, com 

sobrevida superior a 90% em cinco anos. 
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USO DE BENZODIAZEPÍNICOS ENTRE IDOSOS ATENDIDOS EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E EM UM 

AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES. 

NOGUEIRA, LM; CHATKIN, ML; LORENZET, IC 

Universidade Católica de Pelotas 

Introdução. Devido aos riscos à saúde ocasionados pelo uso de benzodiazepínicos por idosos e às comorbidades presentes nessa 

faixa etária, mostra-se relevante a análise de prevalência do seu uso objetivando melhorar a qualidade de vida e independência, 

além de preservar a reserva funcional dessa população. O objetivo deste estudo foi identificar a prevalência do uso de 

benzodiazepínicos por idosos em Pelotas – RS, e fatores associados. Métodos. Estudo transversal realizado nas áreas de 

abrangência do Programa de Educação pelo Trabalho (PET-Saúde) de uma universidade de Pelotas. A população-alvo constou de 

idosos que vivem na área de abrangência de uma Unidade Estratégia Saúde da Família bem como dos que consultaram em um 

ambulatório de especialidades no período do estudo. O instrumento utilizado foi um questionário padronizado pré-codificado, 

aplicado por meio de entrevistas. O trabalho de campo foi realizado no período de outubro de 2012 a fevereiro de 2013. Foi 

realizada análise estatística descritiva, bivariada e multivariada. Resultados. A amostra encontrada foi de 389 idosos, sendo 

composta por mais da metade do sexo feminino, idades entre 60 e 74 anos e renda familiar menor que três salários mínimos. A 

prevalência do uso de benzodiazepínicos foi de 10,3%, estando associada estatisticamente ao sexo feminino e a ocorrência 

referida de duas ou mais comorbidades. O uso de benzodiazepínicos foi relatado por 22,6% dos idosos que referiram depressão. 

Além disso, 31,6% dos pacientes que utilizavam antidepressivos também utilizavam benzodiazepínicos. Após a análise 

multivariada, as variáveis: sexo feminino, presença de duas ou mais comorbidades, depressão referida e uso de anti-depressivos, 

foram as que permaneceram como fatores associados ao uso de benzodiazepínicos. Conclusões. Este estudo identifica uma menor 

prevalência do uso de benzodiazepínicos em relação àquela observada em países desenvolvidos e em outras regiões do Brasil. No 

entanto, evidencia uma associação alta do uso desta droga com antidepressivos. Torna-se importante uma reavaliação das 

indicações do uso desta classe de medicamentos, principalmente o uso prolongado no tratamento da depressão, devido aos efeitos 

deletérios a longo prazo. 
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ANÁLISE DAS VARIAÇÕES ANTROPOMÉTRICAS DE ESTRUTURAS NASAIS E SUAS IMPLICAÇÕES NA 

RINOPLASTIA 

Silva, GG; Gomes, JB; Vieira, GC; Mendes, LM; Moraes, ACBK 

Universidade Católica de Pelotas 

 

Introdução: O estudo do esqueleto nasal tem importância cirúrgica e no planejamento das correções desta nobre estrutura facial. 

É relevante a análise das variações antropométricas dos componentes nasais, ainda pouco exploradas cientificamente, uma vez que 

cada indivíduo pode apresentar alguma particularidade. A deformidade nasal a ser corrigida deve ser cuidadosamente estudada, 

pois sofre influência dos músculos da mímica facial e das demais estruturas faciais  Objetivo: (BENLIER, E. et al, 2014).

Identificar as variações antropométricas das cartilagens nasais de oito cadáveres do anatômico da Universidade Católica de 

Pelotas-RS. Materiais e métodos: Foram dissecadas as estruturas nasais de oito cadáveres, sendo quatro do sexo feminino e 

quatro do sexo masculino. As cartilagens alares maiores, septal e triangular, de todas as peças foram expostas e as medidas nasais 

foram obtidas pelos métodos antropométricos convencionais, por meio de medições com uma fita métrica única graduada em 

milímetros. Avaliou-se, também, a presença ou ausência das cartilagens alares menores. Foram realizadas as medidas 

longitudinais e transversais das cartilagens alares maiores e da cartilagem septal em centímetros, determinando a medida entre os 

dois extremos dessas cartilagens, no sentido horizontal e vertical, respectivamente. Além disso, foi avaliada a medida látero-lateral 

das narinas em centímetros, estendendo a fita métrica entre os pontos mais distais de cada narina. Foi realizada, também, a medida 

longitudinal da extensão do nariz, em centímetros, estendendo a fita métrica da sutura frontonasal até a ponta nasal. O trabalho de 

campo foi realizado no período de julho a agosto de 2014. Foi realizada análise estatística descritiva. Resultados: Das oito peças 

estudadas, observou-se que apenas um cadáver apresentava cartilagens alares menores. Todas as amostras analisadas apresentaram 

cartilagens alares maiores, e houve grandes divergências em suas dimensões. A maior discrepância nessas amostras é de 0,7 cm na 

medida longitudinal e de 1,5 cm na medida transversal. No estudo das cartilagens septais, presentes em todas as peças, percebeu-

se uma diferença de 1,4 cm na medida longitudinal e 1,1 na medida transversal. Constatou-se, também, que o nariz de maior 

largura, que apresenta maior medida narina-narina, mede 5 cm, enquanto o de menor largura tem 2,4 cm. Ao analisar a medida 

longitudinal do nariz, pode-se perceber uma diferença de 1,6 entre a menor e a maior medição. Conclusões: A partir das medidas 

obtidas é importante relacionar as características de cada indivíduo às suas particularidades faciais, para que possamos planejar 

adequadamente o seu reparo. A adequação destes dados à raça ao biótipo do paciente e à sua genética auxilia o cirurgião a obter 

uma melhor percepção dos reparos que esta importante estrutura facial desempenha no indivíduo, minimizando as deformidades 

pós-cirúrgicas . A obtenção destes dados nos permite conhecer e tentar chegar às medidas ideais (FERNANDES, S. V. et al, 2012)

para cada indivíduo nas rinoplastias. 
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RELATO DE CASO – DOENÇA DE POTT 

 

Karam, OR; Dal Ri, L; Menegatti, LA; Washevicz, MD; Weinert, LS 

Universidade Católica de Pelotas 

Introdução: A doença de Pott, também conhecida como espondilite tuberculosa, é uma das doenças mais antigas da humanidade, 

tendo sido documentado em restos da coluna vertebral da Idade do Ferro na Europa e em múmias antigas do Egito. Em 1779, 

Percivall Pott, para quem a doença recebeu o epônimo, apresentou a descrição clássica de tuberculose vertebral. A forma 

esquelética pode corresponder a 3% do número total de casos, sendo 50% devido à tuberculose vertebral. 

Relato de Caso: E.N.M, 79 anos, natural de Jaguarão, branco, com depressão de longa data e deficiência auditiva bilateral refere 

que há muitos anos desde que começou a trabalhar sente dor lombar de leve intensidade, sem irradiação ou sintomas associados. 

Há 2 anos, essa dor começou a se agravar progressivamente e ter irradiação lateral associada à dificuldade de marcha e tropeços. 

Por duas vezes teve quedas, sem ferimentos graves. Há 3 meses passou a sentir parestesias tipo formigamento em região plantar e 

sensação de que os pés estavam frios, sem de fato estarem. A dor era pior ao final do dia após ficar muito tempo em pé. Assim 

como, a dor foi referida ser pior com a coluna em posição de extensão, seja em pé ou deitado. O acompanhante refere que o 

paciente tem dormido na cadeira, pois diz que fica mais confortável. Internou em agosto de 2014, realizou US abdominal e fez 

drenagem em agosto de abscesso, recebendo alta por melhora do quadro clínico. Realizou US abdômen e consultou-se no serviço 

de cirurgia da UFPEL em setembro, onde se constatou, também por estudo ultrassonográfico, um novo abscesso. Internou pela 

segunda vez no HUSFP dia 18/09, realizou TC de abdômen que evidenciou lesões líticas em L4 e L5. Foi realizada nova 

drenagem desse abscesso em 22/09, coletados fragmentos ósseos e material purulento que estavam na cavidade abdominal. No 

material purulento foi constatada presença de BAAR assim como nos fragmentos ósseos. 

Conclusão: Doença de Pott é tratada com antibióticos (RHZE), que devem ser mantidos durante 6 a 12 meses. No passado, a 

intervenção cirúrgica era uma das únicas alternativas. O prognóstico é variável. Algumas pessoas vão se recuperar 

completamente, especialmente se a infecção for tratada rapidamente e de forma agressiva. Doença avançada pode deixar o 

indivíduo com deficiência de longo prazo, mesmo após a infecção bacteriana curada. 
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NÓ DE CORDÃO UMBILICAL VERDADEIRO: RELATO DE CASO 

 

Fontoura, TP; Ribes, DK; Soares, MS 

Universidade Católica de Pelotas 

 

Introdução: O cordão umbilical de tamanho normal mede cerca de 50 cm, e é considerado longo quando esse é maior que 80 cm. 

Os cordões longos favorecem a formação de anormalidades como os nós verdadeiros, circulares de cordão e procidências. No caso 

do nó verdadeiro, a causa ocorre provavelmente devido a uma movimentação excessiva do feto associada ao aumento do tamanho 

do cordão, e a presença de volume excessivo de líquido amniótico. A incidência descrita no pós-parto varia de 0.3 a 2,5% segundo 

Zugaib. Em casos graves, pode levar a oclusão vascular, anóxia, e consequente óbito intra-útero. Tais situações estabelecem-se 

entre a 10ª e 20ª semana, quando há maior espaço para mobilidade fetal. O diagnóstico intra-útero é difícil, senão improvável. 

Têm sido referidas alterações repentinas e graves da ausculta fetal e grande movimentação precedendo o óbito. 

Metodologia: Relato de caso com consentimento informado de paciente admitida na maternidade do Hospital Santa Casa de 

Pelotas no mês de abril de 2014. As informações contidas neste trabalho foram obtidas por meio de revisão de prontuário, registro 

fotográfico e revisão literária. 

Relato de caso: A paciente I.B.N, 25 anos, casada, branca, natural e procedente de Pelotas, GIIP0AI, grupo sanguíneo B+, foi 

atendida na maternidade em final de abril com idade gestacional de 36+10, por aumentos de níveis tensionais e enxaqueca. A 

paciente nega o uso de medicações, tabagismo ou etilismo. Sorologias para VDRL, HIV e HBsAg negativas. Após avaliação, a 

paciente foi internada para realizar rastreio de pré-eclâmpsia. Permaneceu internada após diagnóstico definitivo, sendo orientada a 

esperar o termo para interromper a gestação ou caso houvesse elevação de níveis tensionais. No início de mês de maio, após 20 

dias, com IG 38+4, evoluiu para trabalho de parto espontâneo. No final da tarde do dia seguinte, ocorreu parto vaginal, com 

episiotomia, apresentando nó verdadeiro de cordão umbilical e recém nascido único, vivo, masculino 3.320g, APGAR 9/10. 

Paciente e concepto receberam alta hospitalar após 48horas. 

Conclusões: Essa patologia de baixa incidência pode acometer gravemente o recém-nascido. Dessa maneira, deve-se realizar o 

pré-natal adequadamente e monitorar o trabalho de parto. Apesar de difícil diagnóstico, essas ferramentas podem ajudar na 

identificação da patologia e suas possíveis complicações. 
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INTOLERÂNCIA À LACTOSE: REVISÃO DE LITERATURA 

Nunes, RF; Menegatti, LA; Stumpf, HC; Villaça, MM; Real, GG 

Universidade Católica de Pelotas 

 

Introdução: A lactose é um dissacarídeo hidrolisado pela enzima intestinal lactase, liberando seus componentes para absorção na 

corrente sanguínea. Na ausência desta enzima, a lactose é fermentada causando distensão intestinal, flatulência e diarreia. 

Denomina-se intolerância alimentar a resposta anormal do organismo mediante a ingestão de um determinado alimento sem que 

haja resposta imunológica. Elas podem ser ativadas por toxinas, agentes metabólicos ou deficiências enzimáticas; no caso da 

intolerância à lactose, ocorre deficiência na produção de lactase, enzima responsável pela degradação da lactose, ou deficiência 

secundária a doença gastrointestinal que cause lesão do enterócito. 

Materiais e Métodos: O respectivo trabalho foi realizado a partir de uma revisão bibliográfica, a qual teve como fontes de 

pesquisa livros, artigos científicos e sites da área, a partir do ano de 2000, onde foram pesquisadas definição, epidemiologia e 

consequências da intolerância a lactose. Em seguida, os mesmos foram agrupados por assunto e utilizados na construção da 

revisão de literatura. Ao final do levantamento bibliográfico, foram efetivamente utilizados 11 artigos, selecionados conforme a 

qualidade e relevância com o tema proposto. 

Desenvolvimento: Os sintomas típicos de intolerância à lactose incluem dor abdominal, inchaço, flatulência, borborigmo, 

diarreia, náuseas e vômitos. Para o diagnóstico, diferentes métodos podem ser utilizados, como a obtenção da atividade da lactase 

através de biópsia jejunal, o teste respiratório do hidrogênio expirado, a medição da glicose sérica após ingesta oral de lactose e o 

teste genético. O tratamento consiste em evitar o consumo de produtos ricos em lactose ou consumir produtos onde a lactose tenha 

sido removida pela fermentação. Na ausência de resposta a medidas não-farmacológicas, o uso da lactase exógena e os leites com 

baixo teor de lactose são boas opções para aliviar os sintomas dos portadores dessa patologia. 

Conclusão: A intolerância à lactose é uma condição bastante comum, pois mais de 50% dos adultos são acometidos em todo o 

mundo. Tem como fator fisiopatológico a ausência da enzima lactase intestinal, a qual predispõe o indivíduo a sintomas 

consideravelmente desagradáveis, fato que pode ser absolutamente revertido na maioria das pessoas que aderem corretamente ao 

tratamento. 
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SARCOMA DE EWING DE BACIA: DIAGNÓSTICO NO PUERPÉRIO IMEDIATO 
RELATO DE CASO E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Marchiori, PO; Nunes, RF; Zerwes, GP 

 

CERON – Centro Radioterapia Oncologia Santa Casa de Pelotas 

 

Introdução: Os tumores da família do Sarcoma de Ewing abrangem o Sarcoma de Ewing clássico, o tumor 

neuroectodérmico primitivo periférico e o tumor de Askin. Esse grupo de patologias tem em comum as características imuno-

histoquímicas e histológicas; bem como a origem nas células progenitoras mesenquimais. O Sarcoma de Ewing (ES), 

especificamente, trata-se de um pequeno tumor de células redondas que costuma atingir os ossos e, menos frequentemente, os 

tecidos moles. Seu prognóstico é o pior dentre os tumores primários musculoesqueléticos; e quanto a sua prevalência, trata-se do 

terceiro mais frequente sarcoma primário de ossos. Tem um forte potencial metastatizante, sendo que 10-25% dos pacientes 

apresentam múltiplas metástases ao diagnóstico, preferencialmente nos pulmões, tecido ósseo e medula óssea. 

Objetivo: Relatar o caso de uma paciente com história de dor lombar iniciada durante gestação, que se exacerbou após o 

parto. A avaliação por imagem identificou massa pélvica irressecável, comprimindo estruturas locais, e invadindo sacro e coluna 

vertebral, enquanto que o anatomopatológico, realizado após derivação intestinal, revelou presença de tumor neuroectodérmico 

primitivo periférico. Após, iniciou-se tratamento quimioterápico e radioterápico. 

Métodos: As informações foram obtidas por meio de revisão de prontuário, registro fotográfico dos métodos diagnósticos 

ao qual o paciente foi submetido e revisão literária. 

Considerações finais: As publicações revisadas demonstraram uma melhora significativa das taxas de sobrevida a longo 

prazo com tratamento quimioterápico, segundo o protocolo Vincristina-Adriamicina-Ciclofosfamida-Actinomicina (VAC-D); no 

entanto, apesar dessa melhora nos resultados do tratamento para o SE localizado, esses protocolos contam com taxas expressivas 

de toxicidade hematológica. Além disso, para um melhor resultado terapêutico, é essencial um atendimento em centros de 

experiência que tenham recursos disponíveis. 
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CARGO DE DIRETOR CLÍNICO NAS PRINCIPAIS INSTITUIÇÕES DE UMA CIDADE DO RIO GRANDE DO SUL 

 

Marchiori, PO; Almeida, RS; Gomes, PMS; Menezes, LO 

 

Universidade Católica de Pelotas 

 

 Introdução: O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (CREMERS) compilou os Decretos Federais e as 

Resoluções do Conselho Nacional de Classe desde 1932 até 1998, com a finalidade de regular e fiscalizar o exercício da medicina 

e estabelecer penas. Foi esclarecido que nenhum estabelecimento de assistência médica, público ou privado, poderá funcionar sem 

ter um diretor técnico e principal responsável. Em 1991, foi feita a resolução nº 1.342/91, determinando que a prestação de 

assistência médica seja de responsabilidade do Diretor Técnico (DT) e do Diretor Clínico (DC), os quais responderão perante o 

CREMERS pelos descumprimentos dos princípios éticos, ou por deixar de assegurar condições técnicas de atendimento, sem 

prejuízo da apuração penal ou civil. 

 Objetivos: Compreender as imputações dos DC, o que os incentivou a exercer a função; detectar formas de 

administração; e discutir contrastes entre realidade e lei. 

 Metodologia: Distribuíram-se questionários autoaplicativos aos DC. Neles havia quatro abordagens de múltipla escolha; 

três perguntas fechadas; e sete descritivas. 

 Síntese de resultados: Metade concordou que os DC devem coordenar a assistência médica; desenvolver atividades 

científicas; e garantir atendimento integral ao paciente no período de internação. Todos afirmaram que eles devem repassar 

reivindicações do corpo clínico (CC) ao DT; e zelar pela ética médica do CC. Metade concorda que respondem judicial e 

criminalmente pelos atos do CC. A frequência de assembleias com os integrantes do CC não foi claramente definida. Todos 

concordaram que não é uma posição concorrida e que não é remunerada. Os problemas mais enfrentados são a falta de assistência 

médica e de integração. Aceitaram a posição a fim de melhorar as condições de trabalho e desenvolver melhorias, e pelo convite 

da direção e de colegas. Por fim, nenhum indicaria o cargo a um profissional recém-formado, por se tratar de um cargo de difícil 

execução. 

 Conclusões: A oportunidade de aplicar um questionário aos DC concomitantemente com a abordagem acadêmica sobre 

assuntos técnicos de funções exclusivas de médicos é de grande valor. O contato com esses profissionais acrescenta 

expressivamente a visão do graduando de Medicina, que, em breve, estará fora do ambiente de ensino, inserido na realidade 

médica, com suas responsabilidades éticas, morais e judiciais. 
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HIDRADENITE SUPURATIVA CRÔNICA: RELATO DE CASO E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Ceretta, PF; Gotuzzo, AN; Maciel, C; Britto, MAP 

 

Universidade Católica de Pelotas 

 

A Hidradenite Supurativa (HS) é uma doença crônica, supurativa decorrente da infecção bacteriana de glândulas sudoríparas após 

a obstrução canalicular destas. Com pico de incidência entre a segunda e terceira década de vida, apresenta prevalência maior no 

sexo feminino, entretanto o sexo masculino apresenta maior número de lesões localizadas na região anogenital. 

De etiologia pouco conhecida, a doença está relacionada a distúrbios endócrinos, higiene precária, anormalidades imunológicas e 

tabagismo. As lesões caracterizam-se, geralmente, pela presença de nódulos dolorosos, margeados por reação inflamatória local; 

inicialmente duros, amolecem no decorrer do processo. Como a doença é recorrente e crônica há a formação de placas fibrosas e 

cordões fistulosos que comunicam os abscessos entre si. Seu diagnóstico baseia-se principalmente na história clínica do paciente e 

sua predisposição ou exposição aos fatores de risco já sendo indicado inicio do tratamento. O diagnóstico definitivo é realizado 

com a biópsia das lesões. Apresenta como diagnóstico diferencial a Doença de Crohn sendo, por isto, motivo de vários estudos, 

uma vez que existe a suspeita de correlação entre esta doença e a hidradenite supurativa, baseados principalmente na 

fisiopatologia e gênese de ambas. O estadiamento clínico da doença é feito utilizando-se a classificação de Hurley a qual divide os 

pacientes com hidradenite supurativa em três grupos de gravidade da doença e sugere a melhor abordagem terapêutica para cada 

grupo. A abordagem inicial baseia-se no aporte antibioticoterápico para resolução da enfermidade; contudo, mesmo sendo útil, 

nos estágios iniciais da doença, estudos demonstram que esse tipo de terapêutica apresenta pouca resposta nos estágios mais 

avançados. Além disso, o tratamento conservador mostrou-se insatisfatório e ineficiente quanto à recidiva sendo necessárias 

intervenções cirúrgicas, seja pelo desbridamento seja por enxertos nas regiões acometidas, no decorrer do processo para resolução 

e cura da doença. Visto a prevalência da doença, além da capacidade de afetar o bem estar físico e social, justifica-se um melhor 

entendimento e estudo sobre esta enfermidade, uma vez que, o diagnóstico precoce associado à suspeita clínica desempenham 

papel fundamental ao prognóstico do paciente. 
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MIELOMA MÚLTIPLO – RELATO DE DOIS CASOS 

CERVO, MM; KARAM, OR; BICA, WC; MACHADO JÚNIOR, SLO; GUEDES, VP 

 

Universidade Católica de Pelotas 

Introdução: A fratura que se desenvolve através de uma área de patologia óssea é chamado de fratura patológica. Podem ser 

secundárias a uma lesão benigna ou um tumor maligno. Epidemiologicamente, a lesão lítica está presente no momento do 

diagnóstico, em cerca de 60% dos doentes com mieloma múltiplo. As lesões são mais comuns na coluna lombar e mais raras na 

cervical. Os objetivos do tratamento, independentemente da etiologia subjacente, são para minimizar a morbidade e maximizar a 

função e integridade do neuroeixo. 

Relato de caso 1: RMSD, feminino, negra, 55 anos, solteira, natural e procedente de Pelotas, cuidadora de idosos. Não é portadora 

de nenhuma doença crônica. Sem antecedentes de etilismo ou tabagismo. Em julho de 2014, foi admitida na enfermaria do 

HUSFP, com quadro de dor contínua na região da coluna cervical e mandíbula direita, em caráter “em fincada” que piorava ao 

movimentar-se, progressiva desde janeiro de 2014. Sem parestesias e sem fraqueza associadas. 

Caso 2: GE, masculino, branco, 62 anos, viúvo, natural e procedente de Pelotas, aposentado. Portador de hipertensão arterial 

sistêmica, à qual faz uso de medicação regular, e antecedente de tabagismo. Em julho de 2014 foi admitido na enfermaria do 

HUSFP, referindo dor em coluna lombossacra. Contou que há alguns meses ao se esticar para pegar algo fraturou 3 costelas do 

rebordo esquerdo, porém fez densitometria óssea que esteve dentro dos padrões de normalidade. Ambos, exame físico e 

laboratorial, sem alterações. 

Ênfase para a Ressonância Magnética da coluna cervical da paciente R com lesão lítica de C2, com sinal de instabilidade do 

segmento crânio cervical. Ressonância magnética de GE revelou lesão envolvendo canal medular sem sinais de instabilidade. A 

paciente RMSD foi submetida à artrodese da coluna cervical via posterior com fixação occiptocervical, realizado no procedimento 

cirúrgico abordagem da lesão lítica; enviado material para anatomopatologia e estudo imuno-histoquímico que revelou como 

diagnóstico mieloma múltiplo. O paciente GE foi submetido à descompressão do canal medular nível T10. Resultado de AP revela 

mieloma múltiplo. 

Conclusão: O tratamento para estabilizar o segmento da coluna de ambos os casos foi o principal objetivo da abordagem cirúrgica 

assim como elucidar o diagnóstico conclusivo da lesão. 
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ANÁLISE DO ABSENTEÍSMO EM CONSULTAS NO AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO DO CURSO DE MEDICINA DA 

UCPEL 

 

Ribes, DK; Lubini, R; Medeiros, JR; Castagno, OC; Menezes, L
 

 

Universidade Católica de Pelotas 

 

Introdução 

 

A organização de ações e serviços no âmbito do SUS deve obedecer ao princípio da integralidade, o qual abrange a garantia de 

assistência nos três níveis de atenção a saúde: primária, secundária e terciária. Todavia, mesmo com a garantia de acesso a 

serviços de nível secundário, deparamo-nos com altos níveis de absenteísmo por parte de usuários. Vários fatores influenciam na 

continuidade da utilização dos serviços assistenciais. O objetivo do presente estudo é identificar o índice de absenteísmo em 

consultas de atenção secundária do SUS, no Campus Doutor Franklin Olivé Leite, unidade docente da UCPel. 

 

Metodologia 

 

Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem quantitativa, baseado em técnica de coleta – estudo de caso, utilizando dados 

secundários de relatórios apresentados pela Instituição, de quantitativo de pacientes faltosos na referida unidade encaminhados por 

especialidade médica, e tratados com estatística simples. O estudo foi realizado seguindo as etapas: coleta de dados com base 

secundária do Ambulatório; identificação do número de faltosos com base nos dados coletados; análise dos dados por meio de 

estatística simples. 

 

Resultados 

 

Analisando os dados de maio de 2013 a abril de 2014, contatou-se que o Ambulatório dispõe de 11.039 atendimentos para 

agendamento da Secretária Municipal de Saúde, sendo 7.472(67,58%) utilizados. Desses, 2.285(30,58%) são abstenções, sendo a 

Geriatria a especialidade com mais faltosos; e Cirurgia de Cabeça e Pescoço a com menos faltosos. 

 

Discussão e Conclusão 

 

Conforme dados da literatura, os motivos que levam o paciente a faltar incluem: problemas de locomoção, tempo de espera 

encaminhamento-consulta, resolução espontânea da patologia, procura por serviço privado, entre outros. Com base na análise dos 

resultados, observa-se elevado índice de absenteísmo em algumas especialidades, bem como a discrepância entre consultas 

ofertadas e consultas utilizadas, quando a Secretaria Municipal de Saúde é a responsável pelos agendamentos. Tal situação pode 

resultar em menor contratualização do Serviço, prejudicando o atendimento aos usuários. Tais situações evidenciam a necessidade 

de planejamento e ações para melhorar a utilização do serviço, interferindo nos motivos que levam ao absenteísmo de consultas. 
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CORIOANGIOMA – RELATO DE CASO 

Lopez, BB; Wiatrowski, B; Maia, CF; Arrué, MV; Kuhn, BID; Rocha, LAC 

Universidade Católica de Pelotas  

INTRODUÇÃO: O corioangioma (CG) é um tumor placentário de origem não trofoblástica. A localização mais 

recorrente é próxima ao cordão umbilical. Acredita-se que incida em cerca de 1% das placentas. Os fatores de riscos 

são: idade maternal avançada, diabetes mellitus, hipertensão e tabagismo. São comuns em múltiplas gestações. Além 

disso, os maiores que 5 cm estão associados a polidrâmnio (PDM) e trabalho de parto prematuro. O diagnóstico é 

realizado através do exame ultrassonográfico (US) e anatomopatológico (AP). No estudo macroscópico, é observado 

tumorações arredondadas, simples ou múltiplas, tanto na parte materna como fetal. RELATO DE CASO: Paciente de 34 

anos, O+, gestante, GII PVI, natural de Pelotas, com idade gestacional (IG) de 30 semanas por ultrassonografia recente. 

Paciente é encaminhada do ambulatório de ginecologia para a maternidade do Hospital São Francisco de Paula, no dia 

22\7\2014, por resultado de ultrassonografia que evidenciou placenta com lesão nodular com aspecto de CG e 

acentuado PDM. Na repetição da ultrassonografia realizada na internação foi sugerido CG ao observar-se massa 

hipoecóica na placenta, com placenta prévia (PP) e PDM. No quinto dia, a paciente apresentou perda de líquido vaginal, 

tendo realizada nova ultrassonografia que mostrou PDM, PP, imagem sugestiva de CG e macrossomia fetal. Então, 

foram realizados ecocardiograma fetal com resultado normal, novos controles ultrassonográficos, que evidenciaram 

estagnação do nódulo placentário e redução do liquido amniótico para níveis normais. Por isso, recebeu alta hospitalar 

e foi orientada a retornar em 30 dias para realizar ultrassonografia de controle. No entanto, quando retornou, 

apresentou ruptura prematura das membranas. Ao exame físico, colo uterino médio, posterior e 4 cm de dilatação 

cervical. Logo, a paciente foi encaminhada para parto cesáreo, e a placenta foi enviada para o AP que evidenciou 

placenta de aspecto ovalada. A face fetal é cinzenta e lisa, com vasos congestos, notando-se formação nodular de 

tecido pardacento. Ao corte, é de aspecto variado, com áreas castanho-avermelhadas e pardo-claras, brilhantes e 

pouco firmes, portanto, com diagnóstico de CG. CONCLUSÃO: Conforme a literatura, a paciente não apresentava 

fatores de riscos para o desenvolvimento de CG, entretanto, a tumoração foi associado à PDM e a PP que é comum nos 

corioangiomas de maior volume. 
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HÉRNIA FEMORAL ESTRANGULADA – RELATO DE CASO 

Autores: Wiatrowski, B; Durayski, R; Santos, MPC; Espanhol, L.G; Britto, PM 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS 

INTRODUÇÃO: A hérnia femoral é relativamente incomum, ocorre entre 2 e 5 por cento dos casos, é prevalente em mulheres de 

idade avançada, normalmente evolui para complicações, com alta incidência de estrangulamento e encarceramento. É causada por 

um defeito na fáscia transversal e externalização do saco herniário femoral na região. O diagnóstico precoce e o reparo cirúrgico, 

independendo da técnica, ajudam a reduzir a morbidade e mortalidade nos pacientes com HF. RELATO DO CASO: D.M.M, sexo 

feminino, branca, 83 anos, natural de Capão do Leão, procura atendimento no dia 24\01\2014 no Pronto Socorro de Pelotas – RS 

por quadro de dor súbita em região inguinal direita de caráter em fincada sem irradiação, que iniciou na noite do dia anterior após 

realizar esforço físico. Ao exame físico, região inguinal direita com hiperemia, dor a palpação e tumor móvel local. Exames 

laboratoriais apresentaram leucocitose importante com desvio à esquerda. Prescreveu-se morfina e a paciente foi encaminhada no 

dia 25\01\2014 para cirurgia de emergência devido aos sinais e sintomas de hérnia femoral estrangulada. No transoperatório, 

realizou-se antissepsia, incisão arciforme em região inguinal direita, abertura dos planos, identificação de porção intestinal com 

presença de necrose, e porção da bexiga sem sinais de sofrimento isquêmico através do hiato femoral. Teve-se que fazer, também, 

uma incisão mediana infraumbilical com redução das estruturas herniadas e enterectomia de íleo proximal com enteroanastomose 

término-terminal e, por último, colocação de tela com rafia no ligamento de Cooper e no ligamento inguinal. Um mês após o 

procedimento, paciente faleceu por insuficiência renal aguda e pneumonia grave. CONCLUSÃO: Conforme a revisão 

bibliográfica, o caso relatado apresentou o quadro típico de hérnia femoral estrangulada não somente em achados clínicos como 

também em fatores predisponentes. No caso apresentado, foi realizado a técnica de Mc Vay com reforço de tela, que é o reparo 

mais utilizado segundo a literatura. E, mesmo que a taxa de mortalidade seja mais elevada em mulheres de idade avançada, o 

diagnóstico e o reparo cirúrgico precoce são essenciais para diminuir morbimortalidade do paciente. 

 

  



41 

 

RELATO DE CASO: LEUCOENCEFALOPATIA MULTIFOCAL PROGRESSIVA 

 

Viegas, PR; Roberto, DD; Santos, RSD; Primo, MAP; Signor, S.; Schramm, EC 

 

Universidade Católica de Pelotas. 

 

Introdução:  

A leucoencefalopatia multifocal progressiva (LEMP) é uma doença desmielinizante severa do sistema nervoso central que decorre 

da reativação do poliomavírus JC, principalmente em imunossuprimidos. A infecção primária assintomática ocorre na infância. A 

doença, dependendo do local da lesão, manifesta-se clinicamente por alterações da consciência, motoras, visuais e ataxia da 

marcha. Nos paciente com HIV, a doença manifesta-se principalmente quando os níveis de CD4 estão < 200/mm3. O diagnóstico 

é possível com achados clínicos, de imagem, a presença do JC vírus no líquido cefalorraquidiano (LCR) e a exclusão de outras 

doenças do sistema nervoso central. O vírus ataca a substância branca, e no exame de imagem há áreas multifocais simétricas ou 

assimétricas onde não se observa efeito de massa nem realce ao contraste. 

 

Relato de Caso: 

F.S.F, 30 anos, tabagista, usuário de drogas, apresentando quadro de tontura, incontinência urinária, afasia, inicialmente com 

ataxia de marcha e, posteriormente, com diminuição de força nos membros e dificuldade para deambular, rebaixamento do 

sensório e caquexia. Apresentava abertura ocular espontânea, e à resposta motora localizava estímulos dolorosos. Também 

apresentava candidíase oral e lesões micóticas em mãos, pés e couro cabeludo. Realizados sorologia anti-HIV (Elisa) positiva, 

contagem CD4 de 61 e tomografia de crânio sugestiva de LEMP. Posteriormente, foi realizada ressonância magnética de crânio 

também sugestiva de LEMP, e realizada duas punções lombares para confirmação diagnóstica, sendo ambas inconclusivas. Optou-

se por não repuncionar, uma vez que os riscos de uma nova punção seriam maiores do que os benefícios. Paciente com terapia 

antirretroviral e cuidados gerais. 

 

Conclusão: 

No período de 2001 a 2012, o Rio Grande do Sul liderou o ranking da taxa de detecção de casos de AIDS. Mostrou-se a 

fundamental importância do diagnóstico diferencial de LEMP em todos pacientes HIV positivo, visto que a LEMP pode ser a 

primeira manifestação do paciente infectado pelo HIV, é de rápida evolução, e tem alta gravidade. Não há tratamento específico, o 

recomendado é que os pacientes com HIV iniciem terapia antirretroviral (TARV). Embora a TARV melhore o desfecho clínico 

dos pacientes HIV positivo, ela pode estar associada com o início ou piora dos sintomas da LEMP, quadro paradoxal chamado de 

síndrome inflamatória da reconstituição imune. 
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REAVALIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ENTRE A INFECÇÃO POR HELICOBACTER PYLORI E O ADENOCARCINOMA 

GÁSTRICO. 

 

Schuch, EM; Rodrigues, RM; Lucena, RL; Leite, A; Deboni, FQ; Costa, LEM 

 

Universidade Católica de Pelotas 

 

Introdução: Helicobacter pylori é uma bactéria gram negativa espiralada que coloniza o estômago. Tem sido relacionada a 

inúmeras lesões gástricas. A presença do H pylori pode desencadear lesões na mucosa gástrica, que associada com os fatores 

ambientais, eventualmente podem evoluir para o câncer gástico. Foi considerada pela International Agency for Research on 

Cancer (IARC) como um carcinogeno do grupo A para adenocarcinoma gástrico. 

Objetivos: revisar na literatura atual (2011-2014) a associação entre a infecção pelo Helicobacter pylori e o adenocarcinoma 

gástrico. 

Metodologia: foi realizada uma revisão de literatura nos bancos de dados da PubMed e Uptodate ( último dia 15/10/2014) do 

período de 2011 até 2014, utilizando as palavras-chave “Stomach adenocarcinoma H pylori”, e “gastric cancer risk factors”. 

Foram encontrados 136 artigos, e destes foram selecionados 16 artigos. A escolha dos artigos foi baseada em, além de ter a 

associação Helicobacter pylori e adenocarcinoma gástrico, explorar as regiões e tipos celulares mais comuns e/ou explorar a 

epidemiologia do adenocarcinoma gástrico e/ou explorar os mecanismos patológicos mais relevantes sobre o tema. 

Resultados: todos os artigos pesquisados confirmaram uma forte associação entre o adenocarcinoma de estômago e a presença da 

bactéria H. pylori. De acordo com artigos pesquisados, o H pylori induz câncer através da indução de resposta inflamatória 

gástrica, que sob a forma crônica induz mudança celular e na resposta imune gástrica, além de um aumento do estresse oxidativo 

na área. Um dos fatores que suportam essa afirmação é que a maior parte das cepas de H. pylori está localizada no antro gástrico, 

e a maior parte dos adenocarcinomas está localizada na região distal do estômago. Segundo todos os artigos que citam o tema, a 

bactéria está relacionada com todos os eventos da cascata pré-maligna deste câncer, sendo esta responsável pelo adenocarcinoma 

do tipo intestinal, o tipo mais comum. 

Conclusão: Embora alguns mecanismos não sejam totalmente conhecidos, e não seja critério sine qua non da bactéria com a 

doença, em torno de 3% dos indivíduos portadores desenvolvem a neoplasia, e todos os artigos relacionaram a infecção por 

Helicobacter pylori com o desenvolvimento do adenocarcinoma gástrico. 
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RELATO DE CASO: PANCREATITE AGUDA COMPLICADA COM OBSTRUÇÃO DUODENAL 

 

Roberto, DD; Primo, MAP; Viegas, PR; Santos, RSD; Liska, D; Real, GG 

 

Universidade Católica de Pelotas. 

 

Introdução: A pancreatite aguda é uma inflamação pancreática que pode apresentar mortalidade em torno de 10 à 15%. Colelitíase 

e etilismo correspondem a 80% dos casos, e dos 20% restantes, metade corresponde à causa idiopática. Na maioria dos casos, as 

apresentações são brandas e tratadas com suporte clínico. Já os casos graves necessitam de cuidado especializado e intervenção 

cirúrgica. 

 

Relato de caso: B.C.O., 17 anos, portador de paralisia cerebral por hipoxia neonatal internou no HUSFP por apresentar vários 

episódios de vômitos associados à dor epigástrica e prostração. Ao exame físico, apresentava-se desidratado, sonolento e afebril. 

Os exames laboratoriais da chegada: leucócitos 23.590 com 10% de bastões, amilase 357 e lipase 419; e do dia seguinte: 

leucócitos 18.890 com 3% de bastões, amilase 609 e lipase 445. Iniciou-se suporte clínico com passagem de SNG aberta em 

frasco para alívio, tendo como hipótese pancreatite aguda. Mas, o paciente permaneceu com episódios de vômitos. Foram 

solicitados Rx de abdome agudo, descartando obstrução; tomografia abdominal total com contraste evidenciando apenas 

acentuada distensão gástrica. Paciente permanecia prostrado, sonolento e hipoativo, mas sem inapetência ou novos episódios de 

vômitos. Mantinha elevação de amilase e lípase. Realizou EDA com moderada estase gástrica e edema causando semiestenose por 

aparente compressão extrínseca em segunda porção duodenal. Iniciou-se dieta por SNE, posicionada distalmente a compressão. 

Paciente ficou mais alerta e ativo e adicionou-se dieta branda via oral. Paciente evoluiu com alguns episódios isolados de vômitos; 

a seguir manteve-se estável, com boa aceitação de dieta, e sem novos espisódios de vômitos. Em posterior ressonância abdominal, 

não mais apresentava distensão gástrica evidente, tendo como única alteração discreto aumento do pâncreas, que pode ser 

relacionado à pancreatite grau A de Balthazar. 

 

Conclusão: Pancreatite crônica e, mais raramente, pancreatite aguda com envolvimento duodenal podem em 1-5% dos casos levar 

a obstrução da saída gástrica, que se caracteriza por epigastralgia e vômitos pós-prandiais devido à obstrução mecânica. Pacientes 

com pancreatite aguda severa podem desenvolver estenose duodenal devido ao edema e inflamação pancreática, entretanto a 

obstrução duodenal é rara, exceto em casos de necrose pancreática ou grande pseudocisto. A patogênese da obstrução duodenal na 

pancreatite permanece desconhecida. 

  



44 

 

RELATO DE CASO: GESF SECUNDÁRIA À NEFRÍTE LÚPICA 

 

Roberto, DD; Santos, RSD; Viegas, PR; Primo, MAP; Krauzer, MF; Bohlke, M 

 

Universidade Católica de Pelotas. 

 

Introdução: 

O envolvimento renal é muito comum nos pacientes com lúpus eritematoso sistêmico (LES). A deposição de imunocomplexos nos 

espaços mesangial, subendotelial e subepitelial, levando a ativação do complemento, é a base fisiopatológica da doença. Esta se 

manifesta histologicamente por glomerulonefrite proliferativa difusa, focal, mesangial ou membranosa, e clinicamente por 

alterações do sedimento urinário, proteinúria e declínio da função renal. O diagnóstico é estabelecido pela presença de redução da 

filtração glomerular, proteinúria ou sedimento urinário ativo, sendo confirmado pela biópsia renal. A Internacional Society of 

Nephrology classificou esta patologia em seis classes. A classe IV (nefrite lúpica difusa) é a forma mais comum em biópsias 

renais e a mais grave. 

 

Relato de Caso: 

C.S.L, 23 anos, há 3 anos procurou o PS devido a poliartralgia e astenia. Foi realizado um hemograma, que revelou anemia grave, 

e o paciente foi internado para investigação. Na internação, foi diagnosticado LES e como ele encontrava-se hipertenso e com 

função renal alterada, foi solicitada uma biópsia renal. Esta revelou Nefrite Lúpica Proliferativa Difusa (Classe IV). O paciente foi 

submetido à terapia imunossupressora, com 6 ciclos de ciclofosfamida e prednisona, e à terapia anti-hipertensiva, obtendo 

melhora das artralgias e normalização da função renal, da pressão arterial e do hemograma. Assim, o paciente recebeu alta 

hospitalar, mas seguiu em acompanhamento ambulatorial com uso de azatioprina e hidroxicloroquina. Após dois anos e meio, em 

exames de controle, observou-se proteinúria no EQU, sendo submetido à outra biópsia renal por suspeita de nova atividade da 

doença. Contudo, esta revelou GESF por cicatriz lúpica. 

 

Conclusões: 

Aproximadamente, 40-60% dos pacientes que desenvolvem nefrite lúpica têm doença renal manifestada no momento do 

diagnóstico do LES. O tratamento possui duas fases. A terapia inicial é feita com corticoides e ciclofosfamida ou micofenolato, e 

a terapia de manutenção é feita com azatioprina ou micofenolato. Baixas doses de corticosteroides devem ser mantidas por um ano 

ou mais após a remissão completa da doença. A glomeruloesclerose segmentar e focal (GESF) refere-se a um padrão histológico, 

e pode ser primária ou secundária. Quando primária, representa ataque imune direto e é tratada com imunossupressão. Quando 

secundaria, indica cicatriz causada pela doença de base, e cursa, geralmente, com proteinúria subnefrótica; não deve ser tratada 

com imunossupressor. 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: PÓLIPO DE KILLIAN 

 

Costa, CK; Figini, VA; Fonseca, AR; Houdali, ISHM; Castagno, LA 

Universidade Católica de Pelotas 

 

Introdução: O pólipo de Killian (PK) é um tipo de pólipo antrocoanal (PAC) com origem no seio maxilar. Representa uma 

importante causa de obstrução nasal unilateral devido a sua benignidade. Material utilizado: revisão em bases de dados médicas 

on line. Métodos: Realizou-se revisão bibliográfica nas bases de dados Lilacs, Scielo e Uptodate. Resumo: O pólipo antrocoanal 

de Killian é um tumor polipoide benigno, geralmente único, com origem na mucosa do seio maxilar a partir de um cisto mucoide. 

Localiza-se, mais comumente, no antro maxilar, especialmente na parede posterior. Devido ao crescimento, ultrapassa o óstio do 

seio e atinge as coanas e a rinofaringe – em alguns casos pode chegar, inclusive, à orofaringe. Possui maior prevalência no sexo 

masculino e afeta em maior número crianças e adultos jovens. Cursa com obstrução nasal – uni ou bilateral – associada, ou não, a 

descarga nasal posterior, rinorreia, ronco noturno, voz anasalada, sensação de corpo estranho, cefaleia e halitose. Raramente pode 

associar-se a sintomas compressivos como dispneia ou disfagia. O diagnóstico baseia-se na realização de nasofibrobroncoscopia e 

tomografia computadorizada. Estes exames podem apresentar velamento do seio maxilar, alargamento do complexo ostiomeatal e 

presença de massa nas coanas. O tratamento é cirúrgico, preferencialmente endoscópico, visando à ressecção do pólipo e de seu 

componente antral a fim de evitar recidivas após o procedimento. Este tipo de complicação é comum nos casos em que o 

tratamento baseia-se apenas na polipectomia. Conclusão: Uma vez que se trata de uma patologia benigna, devemos atentar para o 

PK na investigação e nos diagnósticos diferenciais das obstruções nasais crônicas, especialmente se unilaterais. Além disso, o 

tratamento cirúrgico apresenta bons resultados quando realizado adequadamente. 
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ESTESIONEUROBLASTOMA 

Durayski, R.; Santos, CPM; Wiatrowski, BS; Espanhol, LG; Espanhol, RA 

Instituto de Neurologia e Neurocirurgia de Passo Fundo 

Introdução: O estesioneuroblastoma é um tumor neurogênico raro originado das células do epitélio olfativo, representando 

aproximadamente 3% a 6% dos tumores intranasais. Localiza-se na superfície do corneto nasal superior e porção superior do septo 

nasal e placa cribiforme. Ainda não há consenso quanto ao melhor tratamento. 

 

Relato de Caso: Paciente feminina, 49 anos, com obstrução nasal há cerca de 2 anos e piora progressiva associado a epistaxe no 

último ano. Há 3 meses iniciou com queixa de dor lancinante no olho direito associado a cefaleia hemicraniana a direita, que 

evoluiu com perda súbita da visão. Exame físico: oroscopia sem particularidades; rinoscopia com presença de lesão expansiva em 

fossa nasal direita. Ressonância Magnética de crânio e órbitas com presença de volumosa lesão expansiva em cavidade nasal, 

goteira olfatória, seios etmodais, com extensão para fossa craniana anterior envolvendo os bulbos olfatórios, com impregnação da 

meninge no assoalho da fossa craniana anterior. Procedido à ressecção da lesão em abordagens intranasal e transcraniana em dois 

tempos, sendo o primeiro pela via transnasal e, no segundo momento, transcraniana. O anatomo-patológico evidenciou 

estesioneuroblastoma grau I, e a paciente foi encaminhada para tratamento oncológico. 

 

Conclusões: As neoplasias nasosinusais representam 0,2% de todos os tumores malignos; o estesioneuroblastoma corresponde a 

3% a 6% destes tumores. A sintomatologia está relacionada ao seu efeito tumoral de massa. Os sintomas são obstrução nasal, 

epistaxe, cefaléia, otite, anosmia e distúrbios visuais. O diagnóstico é clínico e radiológico. A tomografia computadorizada é o 

exame de escolha para o diagnóstico e estadiamento. A ressonância nuclear magnética é útil para determinar a extensão intra-

orbitária ou intracraniana, avaliação do seio cavernoso e de áreas suspeitas de tumor residual ou recorrente. As modalidades de 

tratamento são: cirurgia exclusiva, combinação de cirurgia, radioterapia e quimioterapia, radioterapia exclusiva ou quimioterapia 

exclusiva. Segundo Lund et al., a ressecção craniofacial associada à radioterapia é o tratamento padrão-ouro. É um tumor 

altamente agressivo com alta taxa de recidiva local, de até 50%. A sobrevida após a recidiva é de aproximadamente 12 meses e a 

maioria das recorrências ocorre nos primeiros anos após o tratamento. 
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SÍNDROME DO ANTICORPO ANTIFOSFOLIPIDE- RELATO DE CASO 

Durayski, R.; Santos, CPM; Espanhol, LG; Wiatrowski, B 

 

Universidade Católica de Pelotas 

 

Introdução: A síndrome antifosfolipide (SAF) é uma desordem sistêmica, auto-imune, caracterizada por trombose arterial e/ou 

venosa, morte fetal, abortos espontâneos e trombocitopenia, acompanhada de títulos elevados de anticorpos antifosfolipides 

(AAF). O diagnostico definitivo da SAF requer a presença de pelo menos um critério clinico e um laboratorial, não havendo 

limites de intervalo entre o evento clinico e o achado laboratorial. 

 

Relato do caso: A.M.S, feminina, 32 anos. Apresentou por 8 dias hiposestesia, palidez, parestesia e dor em membro inferior 

direito(MID), com previa internação e heparinização na cidade que reside. Realizou Eco Doppler Arterial e Venoso de membros 

inferiores, constando extensa trombose arterial de MID. Admitida no PS de Pelotas-RS, com MID pálido e frio, leve movimento 

de pododáctilos, sendo conduzida a embolectomia arterial MID. Antecedentes médicos de abordo espontâneo com 10 semanas de 

gestação há 14 anos, obesidade mórbida com IMC 52,2 e luxação da patela há 2 meses. Na internação realizou ecocardiograma 

que constatou hipertensão arterial pulmonar (55 mmHg); cintilografia pulmonar mostrou hipoperfusão pulmonar multissegmentar 

bilateral, com investigação para doenças imunes com cardiolipina IgG 1,3 e IgM 19,2. Realizou controle de coagulação recebendo 

alta para investigação laboratorial após 28 dias de internação. 

 

Conclusão: A síndrome antifosfolipide é uma desordem multissistemica. As principais manifestações clínicas são as perdas fetais 

e as complicações tromboembólicas, conforme constatado no relado de caso. A presença de títulos elevados de AAF reforçaram a 

investigação de SAF. Devido à perda de acompanhamento, não foi possível confirmar o diagnostico definitivo. 
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LESÕES OCASIONADAS POR QUEIMADURA ELÉTRICA- RELATO DE CASO 

 

Durayski, R.; Santos, CPM; Espanhol, LG; Wiatrowski, B 

 

Universidade Católica de Pelotas 

 

Introdução: Lesões por queimadura elétrica (QE) representam pequeno número de admissões nos serviços de urgência, entretanto, 

resultam em custo extremamente elevado. A QE caracteriza-se por acometimento de tecidos profundos, representando 5% dos 

pacientes admitidos em centro de terapia de queimados. A lesão elétrica difere das demais à medida que as áreas visíveis de 

necrose tissular representam apenas pequena porção de tecido destruído, uma vez que a pele tem uma resistência relativamente 

alta à corrente elétrica comparada a estruturas com os nervos e músculos. O referido estudo tem por objetivo abordar possíveis 

lesões decorrentes de QE e intervenções precoces. 

 

Relato do caso: P.A.S, masculino, 51 anos, sofre choque elétrico em rede de alta tensão. Admitido PS de Pelotas-RS, avaliado 

pela equipe cirúrgica, constatada queimadura de 4° grau com entrada em mão direita, necrose e desluvamento de ossos da mesma. 

Síndrome compartimental em membro superior direito, e membro inferior esquerdo (MIE) com porta de saída. Encaminhado ao 

bloco cirúrgico para realização de amputação parcial de mão direita ao nível de metacarpianos com preservação do quirodáctilo, 

fasciotomia em antebraço ipsislateral e perna esquerda, e desbridamento de MIE. Após três dias, realizou novo desbridamento e 

transferido para UTI. Com piora do quadro, realizou amputação de membro direito em região proximal e desbridamento MIE; 

após 48h, desarticulação de úmero e novo desbridamento de MIE. Durante a internação na UTI apresentou rabdomiólise, choque 

séptico em foco cutâneo-muscular, injuria renal aguda e anemia grave. Evoluiu satisfatoriamente recebendo alta, após 36 dias de 

internação, para acompanhamento ambulatorial. Avaliado pela cirurgia plástica realiza enxerto de pele em MIE, com retirada 

enxertodermo-epidermico de loja posterior de coxa esquerda, recebendo alta com pega do enxerto e acompanhamento 

ambulatorial subsequente. 

 

 Conclusão: A QE é responsável por uma variedade de danos ao paciente sendo a identificação precoce dessas lesões fundamental 

para evitar complicações como rabdomiolise ,injuria renal, queimaduras profundas, síndrome compartimental e anemia aguda . No 

caso relatado, o paciente evoluiu com lesões em múltiplos órgãos como o esperado para QE de alta voltagem. Assim, reafirmando 

que a equipe médica é fundamental para boa evolução do quadro. 
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GASTRECTOMIA PARCIAL POR ADENOCARCINOMA GÁSTRICO: RELATO DE CASO 

Houdali, ISHM; Costa, CK; Figini, VA; Litter, GRL; Lotti, E; Lemos, RM 

Hospital Universitário São Francisco de Paula 

Introdução: O câncer gástrico é, atualmente no Brasil, a 4ª causa mais comum de câncer em homens e 5ª nas mulheres, sendo a 

taxa de incidência 2 vezes maior nos homens. Os principais fatores de risco para o adenocarcinoma gástrico incluem tipo de dieta, 

gastrite atrófica pelo Helicobacter pylori e pela anemia perniciosa. 

Relato de caso: Paciente M.A.C.O., 58 anos, queixava-se de dor epigástrica, plenitude pós-prandial e emagrecimento há 4 meses. 

Realiza EDA com biópsia evidenciando adenocarcinoma em curvatura menor do estômago, região pré-pilórica, Grau II do tipo 

intestinal de Lauren. Exames de imagem sem evidências de metástases. Paciente interna em clínica cirúrgica do Hospital 

Universitário São Francisco de Paula (Pelotas- RS) para realização de antrectomia em Y de Roux + omentectomia, com passagem 

de SNE no transoperatório e utilização de Stappler em coto duodenal e anastomose manual entero-entérica e gastro-entérica. 

Paciente teve boa evolução no pós-operatório, recebendo dieta por SNE e após por via oral. Apresentou complicação pós-

operatória por deiscência e necrose do coto duodenal com fístula entérica resolvida por laparotomia e drenagem. Em uso de SNE, 

reiniciou dieta por via oral, posteriormente. Deambulando, alimentando-se via oral, sem febre, FO com cicatrização completa, 

tendo indicação de alta hospitalar. Laudo do AP de gastrectomia parcial evidenciou adenocarcinoma, neoplasia avançada 

Borrmann II sem invasão vascular ou linfonodal, margens cirúrgicas livres. Estadiamento: T2N0M0, estágio IB. Neoplasia 

gástrica resolvida. 

Conclusão: Em estágios iniciais, o CA gástrico é assintomático geralmente; nos estágios mais avançados (20-50% dos pacientes) 

os sintomas mais comuns são perda ponderal e dor epigástrica. A EDA associada à biópsia tem precisão diagnóstica de 98%. A 

remoção cirúrgica do adenocarcinoma oferece a única probabilidade de cura. A cirurgia curativa deve ser tentada na ausência de 

metástases à distância; sempre que possível, deve-se ressecar toda a extensão da neoplasia (mesmo no estágio T4). Mesmo 

cursando com maior morbimortalidade pós-operatória, ressecções mais extensas conferem chance ainda maior de cura. A taxa de 

sobrevida em 5 anos depende do estadiamento TNM, complementado pela cirurgia, com média oscilando em torno de 15-30%: 

Estágio IA 80-95%; Estágio IB 60-85%, Estágio II 35-55%, Estágio IIIA 20-35%, Estágio IIIB 8-10%, Estágio IV 7%. 

  



50 

 

CÂNCER DE VESÍCULA BILIAR – RELATO DE CASO E REVISÃO DE LITERATURA 

 

Kaé, TO; Lemos, RM; Stapassoli Filho, C 

 

Universidade Católica de Pelotas 

 

INTRODUÇÃO 

 

O câncer de vesícula biliar é uma patologia de comportamento agressivo e letal, com incidência maior em idosos. O relato deste 

caso visa discutir sobre o câncer de vesícula biliar, bem como suas características, apresentações, condutas e prognósticos. 

 

RELATO DO CASO 

 

Paciente do sexo feminino, 66 anos. Apresentava crises de cólicas biliares recorrentes, com internação no Hospital Universitário 

São Francisco de Paula para realização de colecistectomia. O transoperatório apresentou massa endurecida intravesicular e 

linfonodo pericístico aumentado de tamanho. Foi realizada excisão de ambos, no qual a avaliação anatomopatológica revelou 

adenocarcinoma invasor em vesícula biliar e adenocarcinoma metastático em linfonodo pericístico, com consequente 

estadiamento T2N1. No período pós-operatório foi realizada tomografia computadorizada de abdome, que constatou massa 

hipervascular em flanco esquerdo, sugestiva de implante neoplásico secundário. No momento, paciente em acompanhamento 

ambulatorial que visa definir o estadiamento clínico da doença para uma conduta terapêutica adequada. 

 

DISCUSSÃO 

 

O câncer de vesícula biliar tem como seu principal fator de risco a litíase biliar e sua patogenia explicada pela inflamação crônica 

da vesícula biliar. 

Os casos sintomáticos apresentam-se com dor em abdome superior direito, mimetizando outras doenças biliares e não-biliares, o 

que dificulta o diagnóstico pré-operatório e, muitas vezes, é durante a cirurgia que se suspeita ou acontece o diagnóstico clínico de 

malignidade. A sobrevida desse pacientes é fortemente influenciada pelo estadiamento patológico na apresentação da doença. Na 

maioria dos casos, esta neoplasia é diagnosticada em estádio avançado, o que leva a um prognóstico muito reservado. 
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PERFIL DA POPULAÇÃO QUE PROCURA ATENDIMENTO DERMATOLÓGICO NA CAMPANHA CONTRA O 

CÂNCER DE PELE 2013, EM PELOTAS, RS. 

 

Kaé, TO.; Silveira, PAP; Daga, A; Morais, BG; Almeida Junior, HL 

 

UFPel 

 

INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, o câncer mais frequente é o de pele, tendo a radiação solar (UV) como seu maior agente etiológico. Pessoas de pele 

clara, ou com mais de 40 anos de idade são as mais atingidas por esse câncer. Assim, evitar exposição excessiva e utilizar filtro 

solar são as estratégias para prevenir os tumores cutâneos. 

 

OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho foi traçar o perfil da população pelotense que procurou atendimento na Campanha Contra o Câncer de 

Pele, em 2013. 

 

METODOLOGIA 

 

Este é um estudo transversal realizado com dados de um questionário aplicado durante a Campanha de Combate ao Câncer de 

Pele 2013, em Pelotas-RS. Foram feitas perguntas enquanto os pacientes aguardavam atendimento, sendo as variáveis utilizadas: 

sexo, idade, cor da pele, escolaridade, motivo da consulta, entre outras. 
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APRESENTAÇÃO ATÍPICA DE SCHWANNOMA VESTIBULAR: RELATO DE CASO 

 

Rizzotto, K; Degobi, NAH; Garbin, BL; Guedes, VP 

Universidade Católica de Pelotas 

 

Introdução: O schwannoma vestibular ou neurinoma do acústico é um tumor benigno, de origem desconhecida, que cresce de 

forma lenta a partir das células de Schwann em direção ao ângulo pontocerebelar. Corresponde a 9% dos tumores intracranianos. 

Geralmente, manifesta-se de forma inicial por disacusia neurossensorial unilateral progressiva, tinnitus e vertigem; com pico de 

incidência na quinta década de vida. Relato de caso: Paciente L.F.F.M, 55 anos, sexo masculino, branco, gerente comercial, 

solteiro, procedente de Pelotas, procurou atendimento no Pronto Socorro de Pelotas por queixa de cefaleia fronto-temporal 

intensa, de início súbito, associada a náuseas, vômitos e plenitude auditiva. Paciente relatou que apresentava tinnitus em orelha 

esquerda há vários meses, e como comorbidade, hipertensão arterial sistêmica em tratamento com enalapril. Ao exame físico: bom 

estado geral, lúcido, orientado, coerente, pálido, sudorético, acianótico e afebril; pressão arterial de 160/90 mm Hg; auscultas 

cardíaca, pulmonar e exame do abdome sem alterações; membros inferiores perfundidos, pulsos pediosos palpáveis; Babinski, 

Brudzinski, Kernig e rigidez de nuca, ausentes. Previamente à internação na enfermaria de clínica médica, foi solicitada 

tomografia de crânio por suspeita de hemorragia subaracnoide, a qual resultou como normal, conforme laudo. Realizou-se, então, 

punção lombar, a qual apresentava líquido turvo e sanguinolento. Logo após, solicitou-se angiotomografia de crânio para 

elucidação do diagnóstico, pela possibilidade de a punção ter sido traumática. Ao exame, evidenciou-se formação expansiva no 

conduto auditivo interno esquerdo compatível com schwannoma do nervo vestibular com compressão de cerebelo, tronco cerebral 

e IV ventrículo. Durante internação, paciente evoluiu com bom estado geral, não apresentando cefaleia, náuseas, vômitos e 

plenitude auditiva; permanecendo tinnitus em orelha esquerda. Após avaliação do neurocirurgião, recebeu orientação de 

acompanhamento ambulatorial e cirurgia eletiva. Conclusão: O diagnóstico do neurinoma do acústico na maioria dos casos é 

tardio, pois nem sempre os sinais clínicos são equivalentes ao tamanho do tumor, sendo sua suspeição também dificultada pela 

semelhança dos sintomas com outras patologias de maior prevalência. Tais fatos devem nos alertar para o diagnóstico da 

patologia. 
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COLEDOCOLITÍASE PÓS-COLECISTECTOMIA: RELATO DE CASO 

 

Loewe, N.; Gornatti, VP; Jaenisch, LF; Cordeiro, RS 

 

Universidade Católica de Pelotas 

 

Introdução: Aproximadamente 5-20% dos pacientes submetidos à colecistectomia possuem cálculos residuais no interior do 

colédoco. 1-5% dos pacientes submetidos à colecistectomia laparoscópica, sem realização de colangiografia, apresentam cálculos 

biliares residuais pós-colecistectomia. Dores episódicas no quadrante superior do abdome associadas à icterícia e calafrios 

ocorrendo após uma colecistectomia sugerem um quadro de coledocolitíase. Exames laboratoriais são inespecíficos. 

 

Relato de Caso: N.N.S., 52 anos, branca, natural e procedente de Pelotas. Paciente interna na enfermaria cirúrgica do HUSFP para 

realizar coledocotomia, devido a diagnóstico de coledocolitíase, que iniciou 10 meses antes da internação. 13 meses antes da 

internação foi submetida à colecistectomia por colelitíase sintomática; não foi realizado CPRE e o US abdominal não evidenciava 

cálculos no colédoco. Paciente iniciou com quadros de dor abdominal em hipocôndrio direito, icterícia e febre. Realizou nova 

ultrassonografia abdominal a qual evidenciou: colédoco com 8 mm de diâmetro (normal até 6mm), contendo dois cálculos em 

porção distal medindo 0,8 e 1,0 cm. Paciente foi submetida à coledocotomia e retirada de cálculo de aspecto esverdeado. Foi 

colocado dreno de Kehr número 12 e realizada colangiografia com contraste intra-operatória, a qual evidenciou colédoco dilatado, 

árvore biliar intra-hepática normal, sem falha de enchimento, sem mais cálculos. A paciente evoluiu bem no pós-operatório, 

completou 48 horas de antibióticos, sem dor, febril, ferida operatória limpa e dreno de Kehr com secreção biliosa de quantidade 

satisfatória. Após três dias recebeu alta hospitalar, com o plano de realizar nova colangiografia pelo dreno no 14º dia de pós-

operatório e, se não houver falha de enchimento, o dreno será retirado. 

  

Considerações finais: Os pacientes com colelitíase devem ser investigados para coledocolitíase no pré ou no transoperatório, a fim 

de evitar complicações de cálculos residuais no colédoco pós-colecistectomia. O padrão-ouro para diagnosticar cálculos residuais 

é a CPRE, que também pode ser terapêutica. Nos casos não diagnosticados, o tratamento mais indicado é a esfíncterotomia 

endoscópica. O tratamento está sempre indicado, mesmo quando os pacientes estão assintomáticos. 
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ABSCESSO CEREBRAL PROFUNDO: RELATO DE CASO E REVISÃO DE LITERATURA 

 

Lubini, R; Silva, GG; Foster, R B; Anizelli, LF; Guedes, VP 

 

Universidade Católica de Pelotas 

 

Introdução 

 

Abscesso cerebral é uma coleção focal purulenta localizada no parênquima cerebral, o qual pode surgir como complicação de a 

uma variedade de doenças infecciosas, imunossupressão ou rompimento das barreiras naturais de proteção do cérebro. O 

tratamento envolve uma combinação de neurocirurgia e terapia antibiótica. Alguns pacientes podem apresentar boa resposta com 

o uso isolado de antibióticos, porém essa tendência é observada abscessos com menor tamanho. Apresentamos o relato de caso de 

um paciente com abscessos cerebrais de localização profunda, com o objetivo de demonstrar o melhor desfecho do paciente 

quando a terapia antibiótica foi associada a punção estereotáxica das lesões. 

 

Relato de caso 

 

Paciente do sexo masculino, 64 anos de idade, procurou atendimento médico com queixa de lombalgia. Durante a investigação, 

foi detectado abscesso no músculo íleo psoas em ressonância magnética. Foi realizada cirurgia com drenagem. O paciente evoluiu 

com febre e manteve a lombalgia. Em nova investigação, foi identificada recidiva do abscesso, sendo realizada reintervenção 

cirúrgica. Após a reintervenção, o paciente evoluiu com cefaleia, hemiplegia à esquerda, rebaixamento do sensório, e um episódio 

de crise epiléptica. O paciente foi submetido à tomografia computadorizada de crânio, na qual foi constatada a presença de 

abscessos cerebrais de localização profunda. Foi realizada terapia antibiótica isolada por 30 dias, sem melhora do quadro clínico 

do paciente. Após associação de punção estereotáxica das lesões à terapia antibiótica, foi observada melhora significativa dos 

déficits neurológicos do paciente: de hemiplegia esquerda (força grau 0) evoluiu para hemiparesia (força grau 4). 

 

Conclusão 

 

O desfecho de pacientes com abscesso cerebral tem melhorado nos últimos anos, devido aos avanços na terapia antibiótica e das 

técnicas neurocirúrgicas minimamente invasivas. A mortalidade declinou de 40% em 1960 para 15% na última década. 

Atualmente, 70% dos pacientes apresentam bom desfecho, com mínima ou nenhuma sequela neurológica; apesar de serem 

escassos os dados a respeito de avaliação funcional e neuropsicológica nestes pacientes. 
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ÍNDICE DE CARCINOMA COLORRETAL EM 375 POLIPECTOMIAS CONSECUTIVAS 

Franceschini, R; Neto, PRA; Pimenta, DHR; Abrahão, MCY; Bicca, EBC 

LAPACIT LTDA, UCPEL 

INTRODUÇÃO: O carcinoma colorretal é uma neoplasia epitelial maligna que ocorre quando as células epiteliais displásicas de 

um adenoma rompem a membrana basal para invadir a lâmina própria da mucosa. Os adenomas colônicos são neoplasias 

epiteliais benignas, entretanto, apesar do caráter de benignidade, são percursores dos carcinomas colorretais, sendo o seu tamanho 

e o tipo histológico viloso as características mais importantes correlacionadas ao risco de malignização. A despeito da forte 

relação deve-se enfatizar que a maioria dos adenomas não progride até carcinoma. Possui incidência entre 60 e 70 anos de idade, 

sendo mais prevalentes em homens, tendo como fatores de risco baixa ingesta de vitamina C, dieta hipercalórica, alimentação com 

poucas fibras e consumo de carne vermelha. A região anatômica mais frequentemente acometida é o cólon esquerdo, reto e o 

sigmoide. 

OBJETIVOS: Identificar o índice de carcinoma colorretal em 375 polipectomias realizadas de setembro de 2013 até setembro de 

2014. 

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS: Laudos de exames anatomopatológicos. 

MÉTODOS: Foram organizados os laudos anatomopatológicos de adenomas colônicos em ordem crescente de acordo com a data, 

e contabilizado o percentual de carcinomas encontrado nos mesmos. 

SÍNTESE DE RESULTADOS: Foram encontrados 13 carcinomas colônicos em 375 biopsias de adenomas colônicos, resultando 

num índice de 3,466%, de carcinomas em adenoma. 

CONCLUSÕES: Os índices encontrados de carcinoma valorizam de sobremaneira a colonoscopia e o exame anatomopatológico 

conclusivo. 
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XANTOMA COLÔNICO, UM RARO ACHADO COLONOSCÓPICO 

Lyra, GHP; Goulart, JV; Cogo, DC; Abrahão, MCY; Bicca, EBC 

Laboratório de Patologia e Citologia – Lapacit Ltda. 

INTRODUÇÃO: Os xantomas, também denominados xantelasmas (quando presentes nas pálpebras), são pequenos nódulos ou 

placas de coloração amarelo-esbranquiçadas, bem delimitadas, geralmente solitárias, de contornos irregulares, encontradas no 

tecido conjuntivo subepitelial da pele, em tendões ou em qualquer porção do trato gastrointestinal. São de fácil reconhecimento na 

endoscopia, embora não muito frequentes no cólon. A xantomatose está relacionada com o metabolismo de lipídeos e a formação 

de células espumosas. As lesões podem variar de tamanho, desde pequenas até apresentações que alcançam três centímetros de 

diâmetro. Podem aparecer em qualquer parte do corpo, mas acabam sendo mais frequentemente observadas nos cotovelos, 

pálpebras, articulações, tendões, joelhos, pés ou nádegas. 

OBJETIVOS: Relatar a história de um paciente, sexo masculino, 59 anos, que apresentava desconforto epigástrico e suspeita de 

gastrite. O paciente foi submetido à endoscopia digestiva alta com intuito de avaliar mucosa gástrica e pesquisar a presença de 

Helicobacter pylori. Na sequência, também foi realizada uma colonoscopia retal, a qual evidenciou a presença de diminuta área 

amarelada na camada da mucosa, de onde foram retirados quatro pequenos fragmentos para posterior biópsia. Ao exame 

histopatológico da endoscopia digestiva, foi emitido o diagnóstico de pangastrite enantematosa com edema, congestão e 

metaplasia intestinal leve em região antral. A pesquisa de Helicobacter pylori acabou sendo negativa. Entretanto, na análise 

microscópica dos fragmentos retais, firmou-se o diagnóstico de colite edematosa inespecífica leve, com diminuto xantoma focal. 

MÉTODO: Foram utilizados na descrição do caso, a história clínica do paciente e os laudos anatomopatológicos de uma biópsia 

endoscópica gástrica e de uma biópsia colonoscópica retal. 

CONCIDERACÕES FINAIS: Os xantomas ocorrem mais frequentemente em topografia dérmica e em tendões, estando 

relacionados a distúrbios familiares ou adquiridos resultando em hiperlipidemia. Ocasionalmente, são encontrados no trato 

gastrointestinal. Contudo, sua ocorrência no intestino grosso, como no caso descrito, é incomum. 
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ÍNDICE DE DISFUNÇÃO DA ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 

PELOTAS 

Netto D., Schramm G., Castagno O., Rigo R., Castagno L 

Liga Acadêmica de Otorrinolaringologia da Universidade Católica de Pelotas 

 

 

Introdução: 

Disfunções da articulação temporo-mandibular (ATM) são comuns e podem levar A suspeita de enfermidades otológicas. 

 

Objetivos: 

Desenvolver um novo “Índice de Disfunção de ATM”, com um questionário prático e de fácil compreensão a ser respondido pelo 

paciente. 

 

Métodos: 

Nosso índice apresenta 25 questões sendo o escore final obtido entre 0 (ausência de disfunção) e 100% (disfunção máxima), e 

classificado nos seguintes grupos: 

0 - 19%: Ausência de disfunção 

20-39%: Leve 

40-59%: Moderada 

+ 60 %: Severa 

Neste trabalho 95 alunos, entre 20-30 anos Do Curso de Medicina da UCPEL foram avaliados, e comparados a outro grupo de 24 

pacientes não-otorrinolaringológicos maiores de 60 anos. 

 

Resultados: 

Encontramos que 6(25%) idosos apresentavam disfunção leve, contra 12(13%) jovens. Somente um paciente com DATM 

moderada. Sem casos de disfunção severa. Proporcionalmente, 25% dos idosos apresentam disfunção de ATM contra 14% dos 

jovens avaliados. 

Redução da e na capacidade de abertura da boca (p=0.013), maior dificuldade de comer sólidos (46% contra 12%) nos idosos, 

hábito de mastigar apenas em um lado (46% contra 12%). Os jovens referem maior dor ao mastigar (24% versus 13%), ruídos ao 

abrir a boca (51% contra 17%), e apertar ou ranger os dentes (57% contra 21% nos idosos). Muitos idosos e jovens consideram-se 

pessoas tensas ou nervosas (75% e 73% nos jovens). 

 

Discussão: 

O “UCPEL Índice de Disfunção de ATM” é eficaz e prático na avaliação de pacientes. Novos estudos com maior número de 

pacientes com disfunção moderada e severa deverão avaliar essa característica. 

 

Conclusão: Concluímos que o “UCPEL Índice de Disfunção de ATM” melhorou a anamnese dos exames direcionados a ATM, 

possibilitando um exame de melhor qualidade e eficácia. 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%87
http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%87
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PSEUDOMIXOMA PERITONEAL: RELATO DE CASO 

Jaenisch, LF.; Santos, RC; Loewe, N; Gonartti,VP 

Universidade Católica de Pelotas 

Resumo: 

Introdução: O pseudomixoma peritoneal (PMP) é uma doença rara provocada por um adenocarcinoma mucinoso de apêndice ou 

de ovário que pode ser definido como carcinoma de baixo grau de malignidade, caracterizando-se por um fenômeno de 

redistribuição tumoral envolvendo grande quantidade de mucina extracelular. Com sintomatologia variável, geralmente manifesta-

se clinicamente em estágios avançados. O espaço dentro do abdômen e pelve torna-se substituído por tumor mucinoso. Sendo 

assim, ele sempre resulta na morte do paciente, a não ser que seja definitivamente tratado. O seguinte caso objetiva descrever um 

caso de PMP avançado de evolução lenta e gradativa com quadro clínico inespecífico. 

Relato do Caso: Paciente de 53 anos, sexo masculino, internado com histórico de aumento de volume abdominal crônico e PMP 

já diagnosticada, com tratamentos prévios, concomitante à hérnia incisional. A laparotomia para exérese de lesões evidenciou 

grande quantidade de secreção gelatinosa amarelada e múltiplas lesões muco-secretoras esparsas em toda cavidade peritoneal e 

algumas aderidas em parede abdominal. Após a cirurgia, paciente apresentou inapetência, constipação, desconforto abdominal, 

hipotensão postural e distensão abdominal, com secreção de cheiro fétido em ferida operatória. Foi submetido à nova laparotomia 

exploradora, a qual constatou peritonite fecal com grande quantidade de conteúdo fecalóide, intestino delgado aderido, com 

coleção em goteira à esquerda, onde se vê fístula entérica. Procedido à irrigação de cavidade e aspiração de conteúdo fecal, 

realizada a ilectomia de cerca de 15 cm de segmento, com ileostomia à esquerda, com fístula mucosa em alça à direita, mantendo 

bolsa de Bogotá. Por essa intervenção foi solicitada internação do paciente em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde se 

encontra até o término deste relato. 

Conclusão: Por ser uma patologia bastante incomum, o relato de caso se faz presente visando uma melhor compreensão da 

história natural do PMP que pode auxiliar no desenvolvimento de melhores planos terapêuticos para outros pacientes. 

  



59 

 

ADENOCARCINOMA DE COLON: RELATO DE CASO 

Gornatti, VP; Loewe, N; Santos, RC; Jaenisch, LF 

Universidade Católica de Pelotas 

Introdução: O câncer colorretal é uma doença comum e letal, a qual abrange tumores que acometem um segmento do intestino 

grosso (o cólon) e o reto. É tratável e, na maioria dos casos, curável, quando detectado precocemente, com ausência de metástases 

no momento do diagnóstico. Apresenta-se de forma familiar ou esporádica, variando a sintomatologia desde pacientes 

sintomáticos, que podem apresentar hematoquezia ou melena, dor abdominal, anemia, sintomas obstrutivos, a pacientes 

assintomáticos. 

 

Relato de Caso: Paciente S.C.C, 67 anos, ex- tabagista, com antecedentes de fratura de fêmur com cirurgia para correção em 2011. 

Procurou serviço de emergência referindo dor abdominal intensa na região hipogástrica com característica de pressão há 48 horas 

associado à constipação e distensão abdominal. Ao exame, apresentava ruídos hidroaéreos diminuídos, intensa dor a palpação e 

distensão abdominal. Na suspeita de obstrução intestinal foi realizado toque retal o qual não apresentou anormalidades; o exame 

de raios X de abdome simples evidenciou a presença de pneumoperitônio (figura 1); os exames laboratoriais evidenciaram quadro 

infeccioso com leucocitose e desvio a esquerda, sendo o paciente levado a laparotomia exploradora. No transoperatório apresentou 

grande quantidade de pus e material fecal livre em cavidade, perfuração anterior e dilatação do ceco. Diagnosticada obstrução de 

colon em nível de ângulo hepático com aderência de epiplon. Realizada a ileocolectomia de colon ascendente e transverso, 

ileostomia à direita, com fistula mucosa à esquerda. Realizada a lavagem exaustiva da cavidade, com colocação de dreno penrose 

em fundo e em loja de ângulo hepático. O estudo anatomopatológico confirmou a presença de adenocarcionoma de colon 

moderadamente diferenciado grau II, com ampla invasão mural, invasão de megacolon, limite circunferencial atingido e 

embolização linfática carcinomatosa. Metástases em 4 de 18 linfonodos mesocólicos, e com focos metastáticos intramesentéricos. 

 

Considerações finais: Sendo um câncer prevalente se torna imprescindível o conhecimento acerca deste tema para promover sua 

prevenção nos fatores de risco modificáveis, rastreamento na população em geral a partir dos 50 anos. Atentar para indivíduos 

com história familiar para iniciar rastreamento no tempo correto para que, se for o caso, o diagnóstico seja precoce e ocorra maior 

chance de desfecho favorável. 
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ACIDENTE VASCULAR CEREBELAR ISQUÊMICO - RELATO DE CASO  

 

Campos, GS; Karam, OR; Santos, R; Menegatti, LA; Kopereck, V; Van der Laan, RS 

 

Universidade Católica de Pelotas 

 

Introdução: A isquemia cerebral é a principal causal de morte e incapacidades no Brasil. A cada 6 segundos uma pessoa no mundo 

morre decorrente de um AVEI (acidente vascular encefálico isquêmico). É raro em crianças; acomete tanto pessoas jovens quanto 

idosas. Quando não mata, o AVEI deixa sequelas que podem ser leves e passageiras, ou graves e incapacitantes. As mais 

frequentes são paralisias em partes do corpo e problemas de visão, memória e fala. Quando atinge cerebelo, cujo caso se encaixa 

no paciente deste relato, os sintomas principais são: ataxia, tontura, cefaleia, náuseas e vômitos, o que não implica a inexistência 

das outras supracitadas. 

 

Relato de Caso: JLGP, masculino, ex-tabagista, com osteoporose e artrose e sem uso de medicações prévias. Em 09/10/2014 

passou a apresentar disartria, vertigem e vômitos, bem como dificuldade de deambulação. Não conseguia deambular, necessitando 

arrastar-se até a cama segundo relato, provavelmente devido à ataxia. Paciente lembra de todo o episódio, e nega rebaixamento de 

nível de consciência. Internou dia 10/10/2014 na enfermaria clínica, relatando melhora do quadro, negando vertigem, paresia, 

vômitos ou diarreia. Realizou TC de crânio, avaliada pelo neurologista, com evidência de provável lesão pequena hipodensa 

cerebelar. Realizou, também, Ressonância Magnética, confirmando a hipótese diagnóstica e evidenciando pequenas lesões 

cerebrais isquêmicas prévias. Ao exame físico, forças preservadas em ambos os membros e exame neurológico com discreta 

dismetria à direita. Evolui satisfatoriamente, porém mantendo sequela de disartria, com dificuldade de coordenar a voz. 

 

Conclusão: A abordagem inicial é como a do AVEI (oxigenação, controle temperatura, hiper/hipoglicemia, hipertensão). O 

tratamento vai depender da severidade dos sintomas. Se persistir a incoordenação da voz ou rouquidão, o tratamento com 

especialista e fonoaudiologia está indicado. Se o equilíbrio é prejudicado, indica-se fisioterapia. Procedimentos neurocirúrgicos 

nos pacientes com AVEI, em geral, estão relacionados a transformações hemorrágicas secundárias ao tratamento com 

trombolítico, AVEI extenso de artéria cerebral média ou AVEI de cerebelo. 

  

http://www.einstein.br/einstein-saude/em-dia-com-a-saude/Paginas/memoria.aspx
http://o.canbler.com/topico/golpe/efeitos-de-acidente-vascular-cerebral#a/8585
http://o.canbler.com/artigo/nausea
http://o.canbler.com/artigo/vomitos
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TRATAMENTO TARDIO NA TORÇÃO DE TESTÍCULO 

 

Jeusti, CM; Santos, JG dos; Gaustad, LM; Duarte, DV 

 

Universidade Católica de Pelotas 

 

Introdução: A torção testicular consiste em uma emergência cirúrgica, que ocorre quando o testículo gira em torno do seu próprio 

eixo, levando à obstrução de vascularização dos testículos e isquemia do órgão. O tratamento imediato recupera a vascularização 

em 80%, já na evolução tardia cai para 20%. O objetivo é evitar a orquiectomia do testículo acometido. Relato de caso: Paciente 

SCS, 11 anos e 10 meses, procurou atendimento devido edema e dor em bolsa escrotal há 2 dias, e dor em fossa ilíaca esquerda há 

5 dias. Foi diagnosticado como orquiepididimite, e realizado tratamento com azitromicina por 3 dias. Não tendo melhora dos 

sintomas, retornou em 3 dias. Ao exame físico, apresentava testículo esquerdo aumentado de volume, de consistência endurecida, 

com dor à palpação. No exame de imagem foi evidenciada a torção de testículo esquerdo. Foi então encaminhado a cirurgia. 

Observou-se testículo congesto e com sinais de necrose, optando-se por orquiectomia. À direita, foi realizada orquidoprexia por 

incisão escrotal transversa. O paciente evolui bem, tendo alta para acompanhamento ambulatorial. Discussão: A torção testicular é 

emergência cirúrgica que ocorre quando o testículo gira em torno do seu próprio eixo, levando à obstrução de vascularização dos 

testículos e consequente isquemia do órgão. Esta afecção cursa frequentemente com dor de início agudo em bolsa escrotal, 

hiperemia e aumento de volume. A torção de testículo pode ocorrer em qualquer idade, principalmente no período neonatal até o 

primeiro ano de vida, e dos 8 aos 15 anos. A principal característica da torção do cordão espermático é a ausência de fluxo 

sanguíneo, sendo o exame ultrassonográfico com Doppler e a cintilografia do testículo com tecnécio auxiliares para o diagnóstico. 

O principal objetivo do tratamento é a manutenção do testículo torcido e a prevenção da torção no testículo contralateral. Para isto 

a exploração cirúrgica é necessária visando à recuperação da vascularização do testículo acometido, tendo como meta final a 

preservação da sua viabilidade. Conclusão: A maioria dos pacientes que apresentam torção de testículo são crianças e jovens. 

Sendo assim, o diagnóstico rápido e a conduta correta evitariam uma orquiectomia desnecessária e complicações futuras, visto que 

tal cirurgia pode causar problemas de fertilidade. 
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ATRESIA DE ESÔFAGO E IMPERFURAÇÃO ANAL – RELATO DE CASO 

Schuch, AVG; Britto, MAP 

Universidade Católica de Pelotas 

Introdução: 

Atresia de esôfago (AE) é uma afecção congênita da interrupção do desenvolvimento do esôfago. Ocorre uma anomalia 

na formação e divisão da porção cranial do intestino primitivo nas 3
0 

- 4
0
 semanas. A detecção pré-natal é possível após as 22 

semanas. Os tipos dependem da presença e local da FTE: sem FTE (10%), proximal (<1%), distal (85%), ambas (<1%), FTE em 

H sem atresia (4%). Ocorre mais em fetos de primíparas com idade avançada ou DM, e nas expostas a droga prolongadamente. 

Em 25% está associada a outras malformações, como: ânus imperfurado, estenose pilórica, atresia duodenal e, menos frequente, a 

alterações cardíacas, geniturinárias e vertebrais. A mortalidade relaciona-se com as anomalias associadas, mais as cardíacas, e 

com alterações cromossômicas. Na ausência desses, a sobrevida é >95%. Complicações pós-operatórias: distúrbios da motilidade 

esofágica, refluxo gastresofágico (25-50%), estenose (15-30%) e deiscência de anastomose (10-20%), traqueomalácia (8-15%) e 

recidiva. 

Relato de caso: 

RN de ACVC, branco, masculino, parto cesáreo devido DPP, PMT, IG: 32 semanas e APGAR 2/7. Peso de 1455g, AIG. 

Sem dados de pré-natal da mãe; sorologias negativas, GIP0A0, O+, sem comorbidades. Após o nascimento, encaminhado para 

UTI neonatal para investigação complementar e acompanhamento. Apresentava-se corado, hidratado, com boa perfusão de 

membros, em VM+TOT, saturando 97%. Ausculta cardíaca normal; ausculta pulmonar com MV rude e diminuído à E. Abdome 

distendido e RHA diminuídos. Ausência de orifício anal e sem demais anormalidades. Houve impossibilidade de passar sonda 

orogástrica, com enrolamento sobre si mesma, com retorno. Raio-X de tórax evidenciou malformação alta. No 2
0
 dia de vida, foi 

submetido à correção de AE proximal com FTE distal, feita colostomia devido a atresia anorretal alta, e colocado um dreno 

torácico em selo d’água. Paciente evoluiu com anasarca, IRA, sepse, choque, anemia, e colostomia não funcionante. Aos 20 dias 

de vida, evoluiu com bradicardia e queda da saturação, indo ao óbito. 

Conclusão: 

Em 2/3 dos casos, a AE é acompanhada de outras malformações, no caso FTE distal e imperfuração anal. Em 85% existe 

FTE distal e o tratamento é cirúrgico. Condizente com o desfecho, a expectativa de vida pós-operatória de um RN com 

peso<1800g, complicação pulmonar grave e malformação congênita, é de 1-20%. A mortalidade por AE diminuiu atualmente, 

havendo sobrevida próxima de 95%. 
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ABCESSO DE ILIOPSOAS DE EVOLUÇÃO PROLONGADA: RELATO DE CASO 

Bento, AL De Ré; Jeusti, CM; Santos, JG dos; Gastaud, LM; Britto, MAP 

 

Universidade Católica de Pelotas 

 

Introdução: O abcesso de psoas é uma entidade rara na prática médica, podendo apresentar etiologia primária ou secundária. O 

músculo iliopsoas tem relação direta com a junção ileocecal, com a coluna vertebral e com o trato urinário, de forma que 

patologias intestinais, osteomielite de coluna e infecções do trato urinário são as desordens mais comumente implicadas na 

etiologia da psoíte. A possibilidade de origem hematogênica também deve ser considerada. O diagnóstico clínico é difícil, pois as 

manifestações são inespecíficas. A tomografia computadorizada é o método de eleição para confirmação diagnóstica, com 

alterações típicas mesmo no início dos sintomas. Objetivo: relatar o caso de um abcesso de iliopsoas de provável origem 

hematogênica, em escolar de 7 anos. Método: revisão de prontuário. Relato de caso: Paciente de 7 anos de idade foi admitido com 

dor abdominal há mais de 3 dias, em fossa ilíaca direita com flexão da coxa direita, que não cedeu ao uso de anti-inflamatório. 

Evoluiu com o aparecimento de febre, sendo instituída hidratação e antibioticoterapia EV já no Pronto Socorro de Pelotas. Como 

não houve regressão das queixas, foi aconselhada a internação, durante a qual se confirmou a presença de abscesso de iliopsoas 

pela tomografia computadorizada, e foi feito preparo do mesmo para drenagem em bloco cirúrgico. Conclusão: Embora pouco 

comum, a infecção do psoas deve ser sempre lembrada na presença de dor no abdome inferior e à mobilização do quadril, com 

febre, VHS e proteína C reativa elevadas, e após a presença de artrite ser descartada. Condição rara que deve ser documentada 

para auxiliar no diagnóstico de outros pacientes. 
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ABSCESSO DE MÚSCULO ÍLEO PSOAS ASSOCIADO À STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

METICILINO RESISTENTE 

Santos, RC; Jaenisch, LF; Loewe, N; Gonartti,VP 

Universidade Católica de Pelotas 

Introdução: Abscesso de psoas é uma doença incomum, pode ser primário ou secundário, tem evolução insidiosa e seus sintomas 

mais comuns são febre e dor em quadrante inferior direito ou lombar, com posição antálgica em flexão coxofemoral, com livre 

movimentação da articulação. A suspeita patológica é clinica, e a confirmação é feita por exames de imagem. Seu tratamento 

consiste no uso de antibióticos e drenagem cirúrgica. 

 

Relato de Caso: Paciente BJPA, 7 anos, estudante foi levado ao Pronto Socorro com queixa de dor abdominal  há 10 dias, 

associada a alteração da deambulação, com sintomas de inapetência e febre constante. Ao exame físico, o paciente apresentava 

dor intensa em região de fossa ilíaca direita e febre. Paciente possuía uma ultrassonografia previamente realizada com laudo de 

processo inflamatório em fossa ilíaca direita. Foi feito diagnostico inicial de abdômen agudo inflamatório/apendicite aguda. 

Realizou exames laboratoriais, que mostraram intensa leucocitose. Foi instituída a hidratação EV, antibioticoterapia e feito o 

preparo cirúrgico. No transoperatório não se evidenciou apêndice inflamado, e sim inflamação em músculo ileopsoas. No 

seguimento, realizada uma tomografia computadorizada, a qual mostrou abscesso em músculo psoas. A conduta seguinte foi a 

drenagem do abscesso e o uso de antibioticoterapia. O paciente evoluiu bem, com melhora dos parâmetros clínicos de febre e dor, 

porém ainda com taquicardia e drenagem de liquido purulento do dreno. Realizou-se novo hemograma e swab de liquido 

purulento. O hemograma mostrava-se ainda infeccioso, com o swab evidenciando a presença de Staphylococcus aureus meticilino 

resistente. Ao antibiograma, a bactéria era sensível a vancomicina, o qual foi o antibiótico de escolha.  Mantida a 

antibioticoterapia especifica, ocorreu uma boa evolução do paciente, sem demais alterações. 

 

Considerações finais: Abscesso de músculo íleopsoas é uma entidade patológica de difícil diagnostico, pode simular varias outras 

patologias abdominais e coxofemorais. Deve ser suspeito em pacientes com febre de longa duração associada à dor local em coxa 

e flexão antálgica do membro. 
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DISTRIBUÇÃO DE ADENOMAS EM POLIPECTOMIAS TRANSCOLONOSCOPIAS 

Autores e co-autores: Neto, PRA; Franceschini, R; Pimenta, DHR; Abrahão, MCY; Bicca, EBC 

LAPACIT LTDA, UCPEL 

INTRODUÇÃO: Os adenomas colônicos são neoplasias epiteliais benignas, que variam de pequenos pólipos freqüentemente 

pedunculados a grandes lesões sésseis medindo de 0,3 a 10,0 de diâmetro. Os mesmos podem ser classificados como tubulares, 

tubulo-vilosos, vilosos e serrilhados sésseis, com base em suas arquiteturas histológicas. Apesar de benignos, os adenomas 

colônicos são percursores dos carcinomas colorretais. O carcinoma colônico ocorre quando as células epiteliais displásicas do 

adenoma rompem a membrana basal para invadir a lâmina própria da mucosa. Os adenomas vilosos possuem invasão mais 

frequente do que os adenomas tubulares, enquanto os adenomas serrilhados sésseis não apresentam as características citológicas 

típicas de displasia, que estão presentes nos outros tipos quanto ao seu potencial de malignização. O tamanho é a característica 

mais importante correlacionada ao risco de malignização. 

OBJETIVOS: Classificar os adenomas colônicos, que foram biopsiados em 375 polipectomias realizadas de setembro de 2013 até 

setembro de 2014, bem como detectar o índice de adenoma colorretal em cada subtipo histológico. 

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS: Laudos de exames anatomopatológicos. 

MÉTODOS: Foram organizados os laudos anatomopatológicos de adenomas colônicos em ordem crescente de acordo com a data, 

e contabilizados o percentual de adenomas encontrados em cada tipo histológico de adenoma. 

SÍNTESE DE RESULTADOS: Foram encontrados 177 casos de adenomas tubulares (47,20%), 131 casos de adenomas túbulo-

vilosos (34,93%), 56 casos de adenomas vilosos (14,93%) e 11 casos de adenomas serrilhados (2,93%). 

CONCLUSÕES: Os autores concluem a importância de se classificar histologicamente e surpreender lesões pré-malignas ou “in-

situ” nos adenomas examinados. 
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EFETIVIDADE DA FICHA DE PRÉ-NATAL DO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS: ANÁLISE COMPARATIVA BASEADA 

NAS ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE  

 

AYUB, M; KÖNIG, DS; SOUZA, MCM; SILVA, MEW; MASSULO, SW; SILVEIRA, DS 

 

UFPEL – Faculdade de Medicina 

 

A assistência pré-natal visa à redução da morbi-mortalidade materno-infantil. O Ministério da Saúde publicou em 2012 novas 

orientações acerca do Pré-Natal de Baixo Risco, nas quais consta a anotação das informações coletadas no prontuário médico, 

Ficha Clínica de Pré-Natal e Cartão da Gestante. No município de Pelotas, os registros do atendimento às gestantes são feitos em 

uma Ficha de Pré-Natal própria da Secretaria Municipal de Saúde. A utilização das fichas para registro de informações tem como 

funções: padronização do atendimento com preenchimento de todos os dados constantes da ficha (roteiro de consulta); 

concentração das informações sobre a gestação atual da paciente (acesso rápido); facilitação da coleta de dados padronizados e 

organizados em um único instrumento (pesquisa e auditoria médica de qualidade). Realizou-se estudo qualitativo para comparar a 

pertinência das informações da Ficha de Pré-Natal adotada na rede pública de Atenção Básica à Saúde de Pelotas. Como 

referencial teórico, foram utilizadas as determinações do Ministério da Saúde. Utilizou-se como padrão-ouro de ficha a 

disponibilizada pelo Ministério da Saúde, sendo então feita avaliação comparativa entre as duas fichas e cotejo dos campos de 

dados com as orientações ministeriais. Detectou-se que, em ambas, há falta de campos para preenchimento de informações, de 

acordo com o preconizado pelo Ministério da Saúde. A Ficha de Pré-Natal do município de Pelotas apresenta-se mais deficiente 

em razão da ausência de dados importantes, como espaço adequado para os exames complementares. As duas fichas carecem de 

campos para as suplementações e imunização contra hepatite B e influenza. Ainda, há omissões quanto a dados socioeconômicos 

e as anotações sobre antecedentes mostraram-se incompletas. Ambos os instrumentos analisados carecem de campos para 

preenchimento de informações, o que prejudica a sua efetividade. Conclui-se que há necessidade de reformulação da Ficha de Pré-

Natal de Pelotas, com inclusão de espaço para preenchimento das informações relevantes levantadas como ausentes. 

Subsidiariamente, propõe-se a adoção da Ficha Clínica de Pré-Natal do Ministério da Saúde pelo município de Pelotas, pois se 

mostra mais efetiva que a atualmente adotada. 
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MANEJO DA FRATURA DE PÊNIS 

 

Gastaud, LM.; Santos, JG dos; Jeusti, CM. Duarte, DV 

Universidade Católica de Pelotas 

 

Introdução: A fratura de pênis é definida como trauma peniano fechado com ruptura da túnica albugínea. Consiste em aumento da 

pressão sob a albugínea, e consequente ruptura, em geral durante a atividade sexual. A fratura ocorre, geralmente, na base do 

pênis, e permite a saída, sob grande pressão, do volume sanguíneo acumulado no pênis ereto. Há perda imediata do estado de 

ereção, com grande hematoma e deformação. Poderá ocorrer uretrorragia, hematúria microscópica, se o rompimento alcançar o 

corpo esponjoso. O diagnóstico é clínico. A história de atividade sexual, erro na penetração, seguido de "estalido", dor e perda 

imediata da ereção, com formação de hematoma local facilitam o diagnóstico. O exame físico é definido como deformidade, que 

consiste em edema, hematoma e desvio do pênis para o lado oposto da fratura. Exames complementares como US com 

doppler/RM são usados, muitas vezes, para localização precisa da lesão ou em casos duvidosos. O tratamento cirúrgico imediato 

deve ser sempre realizado, mesmo nos casos de diagnóstico tardio (após 48 horas). Relato de Caso: E.P.R., 35 anos, dá entrada ao 

PSP cirúrgico em 16/02/14 relatando forte dor e edema em região peniana após trauma não especificado pela vontade do paciente; 

apresentava ereção no momento. Negava sintomas urinários. Ao exame: edema, hematoma e desvio do pênis ao lado oposto da 

fratura, sendo esta palpável. Após anamnese e exame físico, diagnosticou-se fratura peniana, não sendo necessário, portanto, a 

realização de exames complementares. Sendo assim, foi proposta correção cirúrgica imediata. Submetido a anestesia 

raquimedular. Após, realizou-se incisão supralesional circunferencial, desenluvando o pênis até a lesão. Feita abertura por planos 

até identificação da lesão em corpo cavernoso, em sua porção ventral peri-uretral; o hematoma foi esvaziado. Posteriormente, 

procedeu-se a rafia da lesão e da túnica, além de sutura de pele prepucial. Realizou-se curativo, e o paciente foi encaminhado para 

leito cirúrgico, onde permaneceu por dois dias. Boa evolução, sem complicações. Orientada a revisão em sete dias em ambulatório 

de urologia para seguimento; abstinência sexual por 30 dias. Considerações Finais: A fratura peniana representa uma urgência 

urológica incomum, necessitando tratamento cirúrgico, preferencialmente nas primeiras 24 horas, para evitar complicações 

decorrentes. 
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OBSTRUÇÃO INTESTINAL: RELATO DE CASO 

 

Santos, JG dos; Bento, AL de B; Jeusti, CM; Gastaud, LM; Britto, MAP 

 

Universidade Católica de Pelotas 

 

Introdução: A obstrução intestinal ocorre por interferência do trajeto do conteúdo intestinal até o ânus. A causa mais importante é 

a brida pós-operatória. Relato de Caso: E.J.L., 63 anos, histórico de câncer retal há 1 ano. Procurou o PSP, relatando parada de 

eliminação de gases/fezes pela colostomia. À chegada, paciente em bom estado geral. Ao exame abdominal: depressível, ruídos 

hidroaéreos presentes, indolor à palpação. A colostomia estava pérvia, com boa vascularização e ausência de drenagem de 

secreção. Na admissão, solicitaram-se exames laboratoriais, estes sem alterações; raios-X de abdome, evidenciando distensão de 

alças e níveis hidroaéreos. Introduziu-se sonda nasogástrica. Paciente evoluiu com vômitos e, ao novo exame abdominal, 

apresentou ausência de ruídos hidroaéreos, timpanismo em andar superior, macicez em andar inferior, e pouco depressível. 

Colostomia com drenagem de secreção biliosa, sem presença de fezes. Solicitou-se TC evidenciando massa em região pré-sacral, 

sugerindo recidiva tumoral. Paciente submeteu-se a laparotomia exploradora. Nesta, observou-se múltiplas bridas e massa tumoral 

em pelve com aderência de delgado. Realizada dissecção da massa pélvica, com enterectomia de íleo há 20 cm da válvula 

ileocecal, com anastomose termino-lateral, enterectomia de segmento com presença de divertículo de Meckel há 50 cm da válvula 

ileocecal, com anastomose termino-terminal, e lise das aderências. Além de lavagem exaustiva da cavidade, colocou-se dreno 

misto em pelve, revisou-se a hemostasia, com fechamento da parede abdominal com pontos de ancoragem. Por fim, curativo 

fechado e antibioticoterapia. Paciente, evoluiu bem, com colostomia funcionante e ferida operatória com boa cicatrização. 

Recebeu alta para acompanhamento ambulatorial. Considerações finais: A obstrução intestinal representa 20% das cirurgias 

realizadas por quadro de abdome agudo. A obstrução intestinal causa sintomas como: náuseas/vômitos, parada da eliminação de 

gases/fezes, distensão abdominal, dor de início brusco, em cólica, regular, epigástrica, periumbilical ou hipogástrica. A anamnese 

e um bom exame físico auxiliam muito no diagnóstico. Os exames laboratoriais avaliam o desequilíbrio metabólico. O raio-X de 

abdome confirma o diagnóstico. A TC é benéfica quando a obstrução não é aparente e se houver suspeita de causa extrínseca. O 

tratamento é baseado na reposição de líquidos/eletrólitos, descompressão do intestino e intervenção cirúrgica no momento 

adequado. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E DE SEGUIMENTO DE PACIENTES RENAIS CRÔNICOS EM UM SERVIÇO DE 

HEMODIÁLISE 

Silva, EM; Accorsi, BF; Martinelli, T; Freitas, GO; Lubini, R; ULIANO, GL 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS 

Introdução: A incidência e a prevalência da doença renal crônica (DRC), em estágio terminal, têm aumentado a cada ano na 

população em geral. Acompanhando esse crescimento, há a necessidade de tratamento renal substitutivo (TRS) através de 

métodos dialíticos, sendo a hemodiálise o mais utilizado no nosso país. O censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia mostrou 

que, em 2013, havia 100.397 pacientes em diálise no Brasil, um aumento de aproximadamente 46 mil pacientes em comparação a 

2003. Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico de pacientes com necessidade de TRS do Serviço de Diálise do Hospital 

Universitário São Francisco de Paula quanto ao sexo, seguimento, óbito e transplante, correspondente ao período de 13/05/2011 a 

13/05/2014. Descrição dos materiais utilizados: Análise do Sistema NefroSys. Métodos:Trata-se de um estudo observacional, 

descritivo, retrospectivo de caráter epidemiológico com a abordagem qualiquantitativa. Os dados dos pacientes em TRS com mais 

de 90 dias foram coletados através do sistema NefroSys  registrados entre 13/05/2011 a 13/05/2014. Síntese de resultados 

parciais: Dentre os 224 pacientes em TRS com mais de 90 dias foram verificados 97 do sexo feminino e 127 do sexo masculino. 

Do total de pacientes, 112 mantiveram seguimento em diálise no serviço ambulatorial, 9 tiveram  alta para o ambulatório, 9 foram 

transferidos de centro, 9 tiveram mudança de procedimento e 3 abandonaram o serviço. Quanto à mortalidade no período, 

observou-se 63 óbitos. Além disso, 19 pacientes foram transplantados. Conclusões: Foi observado, através de resultados parciais, 

que as taxas das variáveis expostas, até o momento, representam o esperado para um serviço de diálise, de acordo com dados da 

Sociedade Brasileira de Nefrologia. No entanto, ainda há muito espaço para melhoria da qualidade assistencial na saúde e, 

especificamente, na nefrologia. Desse modo, é necessário que cada serviço registre e conheça seu perfil epidemiológico para a 

implementação de um sistema de controle de qualidade, e permita sua divulgação, para uma adequação melhor dos serviços e 

tratamento ao doente com DRC. 
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RELATO DE CASO: ENDOMETRIOSE EM LEIOMIOMA, UMA INUSITADA COMBINAÇÃO DE DUAS PATOLOGIAS 

UTERINAS CORRIQUEIRAS 

Pimenta, DHR; Neto, PRA; Franceschini, R; Jorge, VM; Bicca, EBC 

Centro de Anatomia Patológica (CAP), UCPEL 

INTRODUÇÃO: O leiomioma uterino é uma neoplasia benigna de músculo liso presente em aproximadamente 25% das mulheres 

acima de 30 anos. Seu crescimento é afetado por hormônios sexuais (estrógenos), pois suas células possuem receptores para tais. 

Endometriose é definida como a presença de glândulas e/ou estroma endometriais fora do útero. É uma afecção que ocorre, 

sobretudo no período reprodutivo, e suas topografias mais comuns são ovários, tubas uterinas, ligamentos uterinos, peritônio e 

cicatriz de laparotomia. A presença de endometriose dentro de um leiomioma não é muito frequente. 

MÉTODO: Foi utilizado, além da história clínica, o laudo do exame anatomopatológico fornecido pelo Centro de Anatomia 

Patológica. 

RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino, 47 anos, apresentando à história clínica metrorragia, dor abdominal e nódulos 

uterinos na ultrassonografia. Foi submetida à histerectomia subtotal, anexectomia e miomectomia. Ao exame macroscópico do 

espécime observou-se corpo uterino medindo 6,0 x 5,5 x 5,0 cm, com serosa fosca, pardo-rosada, mostrando áreas anfractuosas e 

pardo-vinhosas com tecido adiposo aderido. Aos cortes, o miométrio era róseo-claro e elástico e o endométrio liso e aveludado 

com 0,1 cm de espessura, exibindo pólipo pediculado medindo 1,0 x 0,4 x 0,2 cm. As tubas uterinas exibiam serosa rugosa e 

pardo-acinzentada e extremidade fimbriada pérvia com luz virtual. Acompanhava porção ovóide de tecido pesando 186,0 g e 

medindo 11,0 x 5,5 cm. Externamente era rugosa e pardo-acinzentada. Aos cortes, era cístico-sólida, liberando material 

achocolatado com áreas sólidas trabeculadas, branco-acinzentadas e elásticas. 

SÍNTESE DE RESULTADOS: Leiomioma com endometriose, adenomiose e pólipo endometrial. 

CONCLUSÕES: A partir da literatura, observa-se que tanto a endometriose quanto o leiomioma uterino são patologias 

ginecológicas frequentes. Contudo, a presença de endometriose no interior de um leiomioma é uma condição incomum, a qual foi 

observada no presente caso. 
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RUPTURA ESPLÊNICA ATRAUMÁTICA – RELATO DE CASO E REVISÃO DE LITERATURA 

Lopes, GR; Lemos, R; Maciel, C; Aleixo, A; Vial, ADM; Costa, LE 

Hospital Universitário São Francisco de Paula da Universidade Católica de Pelotas – UCPel 

Introdução: A ruptura esplênica é uma condição potencialmente fatal, geralmente associada ao trauma. A ruptura esplênica 

atraumática (REA) é muito rara, e na maioria das vezes está relacionada a patologias subjacentes, tais como distúrbios 

hematológicos, neoplasias, doenças inflamatórias e infecciosas, além daquelas sem etiologia aparente. Portanto, a REA pode 

ocorrer em baço previamente doente (ruptura patológica) ou em baço normal (ruptura espontânea). Portanto, na ausência de 

história de trauma, no diagnóstico diferencial da dor abdominal, a REA pode acabar sendo esquecida, resultando em um desfecho 

catastrófico. Relato de Caso: Paciente, V.S.R., masculino, 47 anos, casado, branco, pedreiro, natural e procedente de Pelotas (RS), 

apresentou-se ao Pronto Socorro de Pelotas relatando dor em andar superior do abdome associado à inapetência e vômitos há sete 

dias. Em sua história médica prévia apresentava o diagnóstico de pancreatite crônica há 10 anos; além de ser ex-etilista e 

tabagista. Negava quaisquer traumas no passado próximo. Paciente foi internado para investigação médica, sendo realizada TC 

que evidenciou importante derrame pleural à esquerda e coleção hipoatenuante em região subfrênica, também à esquerda, e em 

região esplênica. Em virtude da piora clínica, no oitavo dia de internação, optou-se por laparotomia exploratória, sendo realizada 

por meio de incisão subcostal à esquerda. Após obter acesso à região, evidenciou-se grande quantidade de sangue livre, coágulos e 

fragmentos de baço avulsionado. O material foi encaminhado para anatomopatologia, que revelou rotura capsular e hemorragia 

esplênica, não demonstrando nenhuma patologia que poderia explicar a ruptura esplênica atraumática. Portanto, assumimos o 

diagnóstico de ruptura esplênica espontânea. Conclusão: A ruptura esplênica atraumática é uma condição clínica incomum e mal 

definida. Seu diagnóstico pode ser perdido ou ignorado devido à baixa suspeição clínica, especialmente na ausência de trauma. 

Nosso caso ilustra a necessidade de vigilância para fazer o diagnóstico correto de ruptura esplênica no contexto de uma 

pancreatite crônica, que pode atrasar e confundir o diagnóstico. 

 

  



72 

 

SÍNDROME DE FOURNIER: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ACERCA DO RECONHECIMENTO DE FATORES 

ASSOCIADOS 

Gomes, J.B.; Hassan, I. F.K.; Santos, A 

Universidade Católica de Pelotas 

INTRODUÇÃO: A síndrome de Fournier é uma doença com alto índice de mortalidade, caracterizada por uma fasceíte das 

regiões genital e perineal, que pode se difundir para outras regiões corporais. A necrose do local acometido é rápida, sendo 

essencial o reconhecimento e o tratamento precoce da patologia. Caracteriza-se por uma infecção polimicrobiana, cujos fatores 

podem ativar a cascata de coagulação e evoluir para uma trombose dos vasos sanguíneos, resultando em isquemia e necrose da 

pele e do tecido subcutâneo adjacente. OBJETIVO: Aprofundar o conhecimento acerca da síndrome de Fournier e compreender o 

diagnóstico da doença e os fatores associados a ela, com a finalidade de evitar que mais pacientes evoluam para a morte devido ao 

manejo inicial deficitário. MATERIAIS E MÉTODOS: Realizou-se uma pesquisa bibliográfica de análise qualitativa em artigos 

no banco de dados científicos do Scielo-Bireme. Foram selecionados quatro artigos na língua portuguesa, um artigo na língua 

espanhola e dois na língua inglesa. RESULTADOS: A enfermidade pode estar associada a fatores que comprometem a imunidade 

do paciente, além de fatores como: diabetes melito, hospitalização prolongada, corticoterapia, alcoolismo, vasculite, SIDA, trauma 

local, entre outros. Além desses, focos iniciais no trato gênito-urinário, injeções de drogas e procedimentos que envolvam a região 

perineal, e até mesmo ginecológicos, podem estar relacionados. CONCLUSÕES: É necessária atenção para os pacientes que são 

mais suscetíveis a desenvolver a gangrena de Fournier, não negligenciando sinais clínicos, como, por exemplo, abscessos 

perianais. O rápido reconhecimento da doença e a realização do tratamento, que geralmente está relacionado ao manejo cirúrgico 

adequado e à antibioticoterapia, contribuem para que sejam evitadas evoluções catastróficas. 
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UM CASO RARO DE OBSTRUÇÃO INTESTINAL EM ADULTOS 

 

Vial, ADM; Freitas, PJ; Lopes, GR; Amaral, K 

Hospital Universitário São Francisco de Paula 

 

Introdução 

Obstrução do intestino delgado é uma condição clínica comum no setor de emergência. Estima-se que 300.000 laparotomias são 

realizadas anualmente nos EUA. A causa mais comum de obstrução do intestino delgado é adesões de cirurgia abdominal prévia – 

cerca de 75% de todos os casos; seguido de hérnias, tumores e intussuscepção. A apresentação clínica de obstrução intestinal 

inclui sinais clássicos como dor abdominal abrupta, distensão abdominal, náuseas e vômitos; esses sintomas podem ser agudos ou 

crônicos. A história deve procurar identificar fatores de risco, como cirurgia prévia, uso de drogas e patologias prévias. 

Relato de Caso 

Homem, 76 anos, previamente hígido, submetido apenas a uma gastrectomia parcial (Bilroth II) por úlcera gástrica em 1982, foi 

encaminhado ao PS com uma história provável de hematêmese. Relatava história prévia de dor abdominal intensa, com início 

súbito logo após realizar força exaustiva, acompanhada de vômitos de cor escura (descrito como borra de café) e ausência de 

eliminação de gases. A equipe cirúrgica avaliou o paciente, que estava com um vômito bilioso.  Realizada EDA para elucidar a 

causa dos vômitos, o diagnóstico de intussuscepção foi possível. A redução endoscópica não foi possível e o paciente foi 

submetido a tratamento cirúrgico. 

Conclusão 

Intussuscepção em adultos é uma condição rara, mas o médico deve tentar algumas pistas. CT abdominal é considerada a melhor 

modalidade de imagem. A cirurgia é freqüentemente a forma decisiva para o diagnóstico. No momento da cirurgia, ou faz-se a 

redução ou pode ser tentada a ressecção, embora a redução deva ser feita apenas quando não há nenhuma evidência de 

malignidade. 
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