
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A ELETROCONVULSOTERAPIA E A POSSIBILIDADE DE SUA INTRODUÇÃO 

PARA PACIENTES INTERNADOS EM LEITOS PSIQUIÁTRICOS PELO SUS 

 
João Otávio Cazaubon Soares Martinez, Fernanda Costa Amado, João Eduardo Bastianello, Augusto Martins, 

Lucas Bittencourt, Letícia Oliveira de Menezes 

 

Universidade Católica de Pelotas - RS 

 

INTRODUÇÃO: A eletroconvulsoterapia (ECT) consiste em um tratamento de extrema 

importância com grande eficácia e segurança, porém, mesmo nos casos onde sua utilização 

evidencia-se fundamental, seu acesso ainda é precário. O artigo avalia as vantagens e 

desvantagensdeste procedimento nos mais variados tipos de transtornos mentais como: 

depressão maior, transtorno afetivo bipolar (TAB), esquizofrenia, doença de Parkinson, 

epilepsia, discinesia tardia e pensamentos suicidas. OBJETIVO: Esta revisão procura 

mostrar a importância e a possibilidade de o ECT ser ofertado para esta população pelo SUS 

em leitos psiquiátricos, levando em conta fatores como eficácia, indicações, dificuldades e 

custos. MÉTODO: Foram utilizadas informações a partir de uma revisão da literatura nas 

bases de dados Medline, Lilacs, Scielo e Pubmed, além das diretrizes brasileiras de ECT e 

livro texto a respeito dos fundamentos da eletroconvulsoterapia. RESULTADOS: 

Encontraram-se importantes vantagens terapêuticas no uso de ECT, quando devidamente 

indicado, tais como elevada eficácia, alternativa a farmacoterapia, diminuição do tempo de 

internação, um vantajoso custo benefício e risco reduzido. Nas análises feitas, encontrou-se 

que o principal entrave que esta terapia enfrenta até hoje são os estigmas formados ao longo 

dos anos, no qual repercute nos usuários na forma de preconceito. Deve-se levar em 

consideração que o custo médio total nos EUA para realização terapêutica com ECT não 

revela valor exuberante; com isso, seria ideal aproximar tal orçamento com a realidade 

brasileira e, assim, sugerir que seja uma alternativa de tratamento que ganhe mais ênfase e 

seja introduzida de forma progressiva no ambiente hospitalar psiquiátrico do sistema público 

de saúde brasileiro. CONCLUSÃO: A eletroconvulsoterapia consiste em um tratamento de 

tamanha importãncia que deveria ter mais espaço no sistema público de saúde com o 

objetivo de melhorar a qualidade de vida dos pacientes com transtornos mentais, 

reintroduzi-los à sua vida laboral, ser uma opção terapêutica em casos resistentes a 

medicação e diminuir a quantidade e o tempo das internações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A IMPORTÂNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO COMO FATOR PROTETOR 

PARA A OCORRÊNCIA DE ENTEROCOLITE NECROSANTE EM 

PREMATUROS EXTREMOS 

 
Estevão Ferreira Marques, Felipe Cunha Mezzomo, Fernanda Coutinho Kubaski 

 

Universidade Federal de Pelotas – RS 

 

INTRODUÇÃO: A Enterocolite Necrosante é uma doença grave, de curso clínico variável 

e que pode desencadear prognósticos desfavoráveis, aumentando o risco de mortalidade e 

complicações futuras. A imaturidade das membranas mucosas, associada a uma motilidade 

intestinal imatura e uma aumentada permeabilidade intestinal predispõem ao crescimento 

bacteriano excessivo, mais prevalentes nos prematuros extremos, sem que haja uma 

sinalização intestinal efetiva, culminando com a proliferação de microrganismos 

patogênicos e uma extensa resposta inflamatória intestinal. OBJETIVO: Avaliar a eficácia 

do aleitamento materno como fator protetor sobre a Enterocolite Necrosante considerando 

baixa idade gestacional e extremo baixo peso ao nascer como fatores de risco para o 

desenvolvimento da doença. MÉTODOS: Revisão bibliográfica a partir das bases de dados 

Scielo, PubMed e BVS. RESULTADOS: O desenvolvimento da Enterocolite Necrosante é 

estimulado poruma imaturidade dos sistemas de defesa do organismo e uma composição 

diferente da microbiota intestinal, com menos bifidobactérias e menor diversidade 

bacteriana, devido a um desenvolvimento anômalo mais prevalente nos prematuros 

extremos, geralmente associada a nutrição enteral prévia, podendo cursar com isquemia 

intestinal. O aleitamento materno tem relação com o desenvolvimento da microbiota 

intestinal e com a hidrólise do fator de agregação plaquetária, além de melhorar o sistema 

imunológico e modular a reação inflamatória intestinal. Isso ocorre pela presença citocinas, 

lactoferrina, fatores de crescimento, enzimas, imunoglobulinas, IgA secretora, proteínas 

poli-insaturadas e lisozimas, aliados à existência de oligossacarídeos, que funcionam como 

prebióticos e induzem a proliferação de bifidobactérias, protegendo contra a adesão de 

bactérias patogênicas. Diante disso, o aleitamento materno mostrou-se como fator protetor, 

reduzindo a incidência e a severidade de Enterocolite Necrosante, bem como suas 

complicações e morbimortalidade relacionada. CONCLUSÃO: É importante estimular o 

aleitamento materno, mesmo que com leite humano doado, principalmente em prematuros e 

com baixo peso ao nascer, pelos benefícios no desenvolvimento da microbiota intestinal, o 

que reduz a chance de ocorrência de Enterocolite Necrosante em relação à alimentação com 

fórmulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A IMPORTÂNCIA DO SCREENING DE RETINOPATIA DA PREMATURIDADE 

EM RECÉM-NASCIDOS DE RISCO 

 
Caroline Thais MachryFinger, Fernanda Coutinho Kubaski, Anderson Gustavo Gasperin 
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INTRODUÇÃO: A Retinopatia da Prematuridade (ROP) é uma das mais comuns causas de 

cegueira prevenível e tratável no mundo, é uma doença que afeta a neurovasculatura imatura 

da retina dos bebês prematuros, podendo ser desde leve até severa, com neoformação de 

vasos e descolamento da retina, culminando em cegueira. OBJETIVOS: Elucidar a 

importância do screening de ROP e do controle dos fatores de risco modificáveis em 

recém-nascidos de risco para impedir a progressão da doença. MATERIAL E MÉTODOS: 

Revisão bibliográfica a partir das bases de dados PubMed, BVS e Scielo. RESULTADOS E 

CONCLUSÕES:A ROP tem como principais fatores de risco a prematuridade e o baixo 

peso ao nascer, aumentando sua prevalência e severidade conforme menor a idade 

gestacional (IG) e o peso ao nascer (PN). Estudos apontam que tanto a hiperóxia quanto a 

hipóxia possam desencadear a doença, sendo que fatores como respiração artificial, terapia 

com surfactante exógeno, sepse neonatal, hemorragia intraventricular, síndrome da angústia 

respiratória e transfusão sanguínea também se demostraram relevantes. A evolução do 

cuidado perinatal permitiu a maior sobrevida de prematuros extremos na atualidade, com 

vários fatores de risco para retinopatia, ademais as tecnologias de fornecimento e 

monitorização da admissão de oxigênio ainda são restritas de modo que há uma incidência 

crescente de ROP. Tal fato aponta para a necessidade de um screening, o qual deve ser 

realizado por oftalmologista entre a 4ª e 6ª semana pós natal, utilizandoum colírio midriático 

e um equipamento de fundoscopia indireta conhecido como OBI, em todo pré-termo com IG 

menor ou igual a32 semanas e/ou PN menor ou igual 1500 g, ou que tenha sido exposto aos 

fatores de risco supracitados. Portanto, os custos gerados por um correto programa de 

screening e segmento tornam-se irrisórios frente as repercussões debilitantes e permanentes 

que a ROP, doença prevenível e tratável, pode gerar para a vida de uma criança e o sistema 

de seguridade social brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A REALIDADE DO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR A PACIENTES 

PSIQUIÁTRICOS 

 
Evelise Carla Genesini, Carolina Real Cappellaro, Júlia Geller Eidt, Camila Tlustak Soares, Achilles Gentillini 

Neto 

 

Universidade Católica de Pelotas - RS 
 

INTRODUÇÃO: No ano de 2002, por meio da portaria 2048/GM, foi designado que as 

ocorrências psiquiátricas são competência dos serviços de urgência e emergência e que, 

portanto, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) é porta de entrada e de 

articulação da saúde mental até a rede de assistência médica. OBJETIVO: Analisar a 

quantidade de atendimentos psiquiátricos realizados pelo SAMU e as formas de acolhimento 

desses pacientes. MATERIAL E MÉTODOS: Foram utilizadas como base as ocorrências 

atendidas em 2015 pelo SAMU regional de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. Realizou-se 

uma análise retrospectiva descritiva por meio de dados do sistema de informações tracking 

and recognizing users in the environment (TRUE), tendo como variável os atendimentos 

psiquiátricos. Ademais, fez-se revisão literária com objetivo exploratório. RESULTADOS 

E CONCLUSÕES: Em 2015 foram atendidas 2.121 chamadas relativas a queixas 

psiquiátricas e entre elas destacam-se o abuso de álcool (21,69%) e os surtos psicóticos 

(21,69%), seguidos por ansiedade e/ou depressão (19,47%). A partir desses dados, 

percebe-se que a saúde mental no atendimento pré-hospitalar ocupa considerável espaço. 

Sabe-se que essa área é pouco abordada nos setores médicos generalistas e isso certamente 

reflete no atendimento prestado. Em muitos serviços, ainda são utilizados métodos que 

remetem aos hospitais manicomiais como a contenção mecânica não apropriada e o uso de 

força física, muitas vezes, até mesmo, com o apoio da polícia.  Portanto, salienta-se que o 

processo de mudança proposto pela Reforma Psiquiátrica só terá sucesso a partir do instante 

em que os transtornos mentais não forem considerados um fardo ao serviço de saúde. O 

SAMU assume importante papel no momento em que um bom tempo de resposta aos 

chamados pode evitar possíveis danos ao próprio paciente ou, inclusive, a outras pessoas. 

Por fim, destaca-se que proporcionar a capacitação dos profissionais desse setor é de 

extrema importância, pois, desse modo, será possível evitar manejos e internações 

desnecessárias e realizar encaminhamentos mais adequados.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A RESPONSABILIDADE ÉTICA DOS MÉDICOS FRENTE  

AOS DESAFIOS DA DISTANÁSIA 

 

Leite, C.S; Medeiros, T.S; Bouchacourt, R.R; Rosado, J.O 

 

Universidade Católica de Pelotas - RS 

                

INTRODUÇÃO: Atualmente houve um aumento da expectativa de vida na população 

devido aos significativos avanços médicos-tecnológicos uma vez que patologias antes letais 

hoje têm perspectivas de cura através do progresso científico e do novo estilo de praticar a 

ciência médica.  No contexto em que o paradigma tecnocientífico da medicina trouxe uma 

prática excessiva de procedimentos médicos configura-se, em alguns casos, a distanásia. 

Com base nesse novo conceito de saúde, conforme estabelece a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), o paciente terminal deve ser tratado na perspectiva de uma assistência 

integral. Dessa forma, o ser humano deve ser analisado sob os aspectos biológicos, 

psíquicos, sociais e racionais tornando-se imprescindível o debate sobre a adoção dos 

cuidados paliativos. Nesse sentido, fez-se uma análise reflexiva sobre a ética da 

responsabilidade médica com enfoque para as situações clínicas irreversíveis e terminais. 

OBJETIVO: O presente estudo teve como objetivo expor, refletir e problematizar a 

responsabilidade ética do médico frente aos desafios da distanásia, a partir da complexidade 

de fatores que envolvem o conflito ético. MÉTODOS: A fim de atingir tais objetivos 

utilizou-se o método de abordagem dialético, a partir da discussão e reflexão ética, além de 

pesquisas bibliográficas referentes ao tema. CONCLUSÕES: Após análise bibliográfica do 

tema, percebeu-se que na prática médica ainda existem conflitos éticos envolvendo os 

excessos em procedimentos diagnósticos e terapêuticos, a fim de reduzir sofrimentos 

desnecessários. Constatou-se que durante o exercício médico praticado nas unidades de 

terapia intensiva com intuito de prolongar a vida causam, na maioria dos casos, sofrimento e 

angústia com evidência aos paradigmas tecnocientífico e comercial. A fim de amenizar a 

problemática dentro das unidades de terapia intensiva, buscou-se na responsabilidade ética 

do médico que o paciente em estágio terminal seja avaliado de forma integral respeitando 

sua dignidade e autonomia. Demonstrou-se imprescindível a introdução da obrigatoriedade 

da política de cuidados paliativos no Brasil, para que ocorra a humanização da saúde. 

Portanto, a abordagem do tema vai evitar que os profissionais da área da saúde pratiquem a 

distanásia seja por desconhecimento ou por receio de que possam infringir normativas 

legais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSENTEÍSMO NOS EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E BAIXA E 

SEU IMPACTO SOBRE O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 
Fernanda Hack Gomes, Joana Susin Ferrari, Talita Pires Fontoura, Letícia Oliveira de Menezes 
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INTRODUÇÃO: O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece serviços em saúde a toda a 

população abrangendo todos os níveis de complexidade, garantindo um acesso integral, 

gratuito e universal. Dentro dos exames oferecidos pelo Sistema estão a endoscopia 

digestiva alta, colonoscopia e retossigmoidoscopia que se enquadram na média 

complexidade. O Hospital Universitário São Francisco de Paula (HUSFP) oferece esses 

exames através de um contrato com a Secretaria de Saúde envolvendo metas fiscais e 

financeiras, sendo repassado um valor médio mensal pré-fixado de acordo com a 

produtividade pregressa e a habilitação do local. A endoscopia digestiva se trata de um 

exame exploratório do trato digestivo que tem como objetivo a visualização das estruturas 

por onde o aparelho endoscópico passa. Além disso, pode ser usado para a realização de 

biópsia e como método terapêutico. OBJETIVO: avaliar os dados do HUSFP sobre o 

número de faltas aos exames de endoscopia digestiva alta e baixa e o impacto que traz ao 

Sistema Único de Saúde. Temos como um dos objetivos levantar hipóteses sobre o motivo 

pelos quais ocorrem essas faltas ao exame para posteriormente promover melhorias nesse 

âmbito. MÉTODO: Estudo descritivo, retrospectivo, quantitativo de faltas aos exames 

diagnósticos, contratualizados pelo SUS, do HUSFP, da área de endoscopia digestiva no 

período de 2013 a 2015. RESULTADO: Dentre os dados analisados, a endoscopia e 

colonoscopia são os exames com maior absenteísmo chegando a atingir uma porcentagem 

média anual de 50% (colonoscopia em 2014). Porém a colonoscopia, devido ao seu maior 

custo é a que reflete maior impacto financeiro para o sistema chegando a R$20.757,60 no 

ano de 2014. CONCLUSÃO: Nesse estudo foi possível observar que as faltas aos exames 

geram custos desnecessários ao sistema e maior tempo de espera para a realização dos 

mesmos, sendo necessárias medidas no setor de gestão do SUS, além de conscientização 

populacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACIDENTES OFÍDICOS NO MUNICÍPIO DE PELOTAS-RS NO PERÍODO DE 

2010 A 2014 
 
Leonardo Mendes Nogueira, Pedro Henrique Vivian Duarte, Frederico Ballverdu Zauk, Guilherme Gago da 

Silva, Letícia Oliveira de Menezes 

 

Universidade Católica De Pelotas – RS 

 

INTRODUÇÃO: O ofidismo representa um significativo problema de saúde pública no 

Brasil pela frequência, morbidade e mortalidade em consequência das atividades tóxicas da 

inoculação do veneno. OBJETIVO: Relatar a ocorrência e descrever a epidemiologia dos 

acidentes por serpentes na cidade de Pelotas - RS, no período de 2010 a 2014. 

METODOLOGIA: As informações sobre os acidentes ofídicos foram obtidas pela análise 

das notificações registradas no Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN), no 

período de janeiro de 2010 a dezembro de 2014. Foram coletadas informações sobre o 

município, o ano e o mês de ocorrência dos acidentes, além dos gêneros das serpentes 

envolvidas nos acidentes, tempo picada/ atendimento e evolução dos casos em relação à 

gravidade. RESULTADOS: O gênero Bothrops foi predominante, com 106 acidentes 

registrados, seguido do gênero Crotalus com apenas 01 ocorrência no ano de 2010. Os 

meses de verão foram os de maior número de notificações. Enquanto que nos meses de 

inverno as ocorrências notificadas correspondem a um número 6 vezes menor. Em relação 

ao tempo decorrido entre a picada e o atendimento médico notou-se que nos casos 

notificados registraram um tempo médio que variou de 13 horas e 30 minutos à 9 horas e 50 

minutos.   Na evolução do quadro clínico a cura dos indivíduos envolvidos em acidentes 

ofídicos no município de Pelotas totalizou 127 dos casos. Não houve registro algum de 

óbitos no período de 2010 à 2014. Contudo, tivemos 176 notificações nas quais não foram 

registradas as evoluções, não sendo possível constatar o correto desfecho. CONCLUSÃO: 

Ao término do presente estudo verificou-se que os acidentes ocorreram 

predominantemente nos meses de dezembro a março; que o tempo de picada/atendimento 

não foi satisfatório; na evolução do quadro clínico a cura da doença se mostrou inferior a 

encontrada na literatura. Faz-se necessário que a vigilância epidemiológica realize 

campanhas para reduzir os acidentes por serpentes peçonhentas, bem como melhorar o 

acesso aos serviços de saúde. Outro fator a ser considerado é o descaso em relação aos 

registros dos acidentes ofídicos na cidade de Pelotas, o que gera uma dificuldade na análise 

fidedigna dos acidentes ofídicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACOMETIMENTO AÓRTICO NA SÍNDROME DE MARFAN: RELATO DE 

CASO 
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INTRODUÇÃO: A síndrome de Marfan (SMF) é classificada como uma desordem 

hereditária do tecido conjuntivo, caracterizada por alterações clínicas e patológicas nos 

sistemas cardiovascular e esquelético, entre outros. A incidência estimada é de 2-3 por 

10.000 indivíduos. Apresenta traço autossômico dominante com marcada variabilidade 

clínica inter e intrafamiliar. A história familiar da doença está presente em 65 a 75% dos 

pacientes. Manifestações cardiovasculares e acometimento aórtico são comuns na SMF, e 

constituem a principal causa de mortalidade, geralmente por dissecção da aorta e as 

complicações relacionadas. Esses pacientes normalmente apresentam dor aguda e intensa no 

tórax posterior ou anterior. A dor pode irradiar qualquer parte do tórax ou abdome. A 

tomografia computadorizada (TC), pela sua ampla disponibilidade, é o método mais 

utilizado nos serviços de emergência para avaliar pacientes com suspeita de dissecção da 

aorta. Porém, o exame com maior acurácia é a angiotomografia, ela possibilita a visualização 

do local inicial da dissecção, a extensão desta e o planejamento do procedimento 

endovascular. OBJETIVO: Este estudo propôs relatar o acometimento aórtico na síndrome 

de Marfan. RELATO DE CASO: D.B.L, 30 anos, feminina, procura atendimento devido a 

dor em quadrante inferior esquerdo do abdome há 3 dias. Ao exame clínico, evidenciou-se 

massa pulsátil palpável em quadrante superior esquerdo do abdome, com dor à palpação 

profunda em fossa ilíaca esquerda. Pulsos periféricos amplos e simétricos. Apresentava 

também, características físicas de estatura elevada e aracnodactilia. Solicitou-se TC com 

contraste de tórax e de abdome que evidenciou dissecção e dilatação aórtica, sendo 

confirmado o diagnóstico pela angiotomografia. Paciente foi encaminhada ao serviço de 

referência em cirurgia cardiológica e posteriormente evoluiu a óbito. CONCLUSÃO: A 

ocorrência de dilatação e dissecção aórtica, principalmente em paciente jovens, devem 

alertar para a possibilidade de doenças do tecido conjuntivo, dentre as quais a SMF, mesmo 

na ausência de antecedentes familiares. Os sinais fenotípicos e a história de morte súbita 

podem guiar no diagnóstico, que deve ser precoce, considerando a gravidade do desfecho 

clínico, mesmo com os avanços da cirurgia cardiovascular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACOMPANHAMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE PACIENTE COM 

CARCINOMA ESPINOCELULAR DA CAVIDADE BUCAL – RELATO DE CASO 

 
SCALABRIN, Priscila Dhorotea; FONTANA, Juliane; LUTZ, Bárbara Heather; LUTZ, Miriã 

 

Universidade Católica de Pelotas – RS 

Universidade Federal de Pelotas - RS 
 

INTRODUÇÃO: O termo câncer de boca engloba um conjunto de neoplasias que 

acometem a cavidade bucal. O carcinoma espinocelular (CEC) ou epidermoide corresponde 

entre 90% a 95% dos casos de câncer na boca. O tabaco e o álcool, associados à 

predisposição genética, têm sido relatados na literatura como os principais fatores de risco 

para o CEC de boca. OBJETIVO: Relatar caso de paciente do sexo masculino, 74 anos, 

negro, etilista e tabagista, com diagnóstico de Carcinoma Espinocelular da cavidade bucal, 

em região da borda lateral direita da língua, acompanhado por alunos da Universidade 

Católica de Pelotas através do Sistema Único de Saúde (SUS). Neste relato, abordamos 

como tema principal a importância do bom funcionamento da equipe multidisciplinar na 

Atenção Primária à Saúde, onde diferentes profissionais realizam um atendimento integral e 

de coordenação do cuidado, de acordo com as necessidades dos pacientes. O caso chama a 

atenção pois o paciente relatava fazer uso de fumo e bebidas alcoólicas desde os 14 anos de 

idade, sem nunca ter tentado ou desejado cessar tais hábitos, além de ter poucas queixas 

relativas à ferida. MATERIAIS E MÉTODOS: As informações foram obtidas por meio de 

entrevista com o paciente, revisão de prontuário, registro fotográfico dos métodos 

diagnósticos aos quais o paciente foi submetido e revisão de literatura. RESULTADOS E 

CONCLUSÕES: O caso relatado e as publicações levantadas trazem à luz a discussão da 

terapêutica de uma situação complexa que é o manejo de um paciente com uma lesão extensa 

de Carcinoma Espinocelular da cavidade bucal no contexto da Atenção Primária à Saúde 

(APS). Manejando-se tal situação adequadamente em pacientes selecionados,  consegue-se 

obter resultados satisfatórios e duradouros no que diz respeito ao alívio sintomático e 

melhora da qualidade de vida. Neste relato de caso, nosso objetivo foi mostrar a abordagem, 

a conduta e o acompanhamento desde o momento da primeira consulta, mantendo a 

coordenação do cuidado, que é um dos principais atributos da APS. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANGIOEDEMA HEREDITÁRIO: RELATO DE CASO 
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Luciane Maria Alves Monteiro 
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INTRODUÇÃO: O Angioedema Hereditário (AEH) é um distúrbio imunológico raro do 

sistema complemento. Doença autossômica dominante que cursa com edema de partes 

moles. É causado por um defeito do gene que codifica o inibidor do C1 esterase (C1-INH) 

localizado no cromossomo 11q, que condiciona um aumento da atividade da calicreína com 

vasodilatação. Existem duas principais formas de AEH. O AEH tipo I, mais comum, 

caracteriza-se por um déficit quantitativo de C1-INH, já o AEH tipo II tem como 

peculiaridade o déficit da função do C1-INH.Clinicamente,as duas formas são 

indistinguíveis. Existe ainda o AEH tipo III, associado a uma mutação no gene do fator XII 

de coagulação, em que os níveis e a função do C1-INH são normais. A doença manifesta-se 

como angioedema de partes moles, pele ou mucosas e aparece mais frequentemente na face, 

extremidades, órgãos genitais e nádegas. Pode comprometer o trato gastrointestinal com 

sintomas de dor e distensão abdominal. A laringe é o local mais temido do angioedema. A 

crise dura normalmente de 24 a 72 horas. OBJETIVO: Relatar um caso de um paciente 

acometido por AEH, com crises recorrentes de angioedema. RELATO DE CASO: N.P., 25 

anos, negro, estudante, procedente de Pelotas. Consulta por histórico de repetidos inchaços 

em toda face, com frequência de aparecimento de aproximadamente 2 vezes por mês, teve 

comprometimento de glote por duas vezes. Também havia histórico de edema de 

extremidades, principalmente nos pés. O paciente, desconhece história familiar semelhante. 

As crises duram em torno de 48h, depois começam a remitir com o desaparecimento 

completo em 7 dias. Foram encontrados hemograma, função hepática e renal normais. 

Exame específico para angioedema hereditário tipo II positivo: C4 baixo (12), inibidor de 

C1 esterase quantitativo normal, e funcional baixo, (20%), sendo a referência mais de 100%. 

Sendo assim, feito o diagnóstico de AEH II. CONCLUSÃO: AEH é uma doença rara, com 

um número baixo de diagnósticos e é caracterizado por crises de edema recorrentes quando 

não tratado ou tratado de forma inadequada. O paciente, após ser diagnosticado com AEH do 

tipo II, começou tratamento preventivo com Danazol, 250 mg, 2 vezes ao dia. Desde então, 

está assintomático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANGIOMIOLIPOMA RENAL: RELATO DE CASO 
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INTRODUÇÃO: O angiomiolipoma renal é uma neoplasia benigna constituída por vasos 

sanguíneos, adipócitos e fibras musculares. Corresponde a 3% de todos os tumores renais. 

Frequentemente em adultos de meia-idade, com predileção por mulheres. Em sua maioria, é 

assintomático, de crescimento lento e diagnosticado incidentalmente. A maioria ocorreno 

parênquima renal, seguidos do fígado e baço. As manifestações clínicas incluem dor 

abdominal, massa palpável, hemorragia retroperitoneal e anemia. A ruptura é rara, sendo 

uma severa complicação e emergência urológica pela possibilidade de choque 

hipovolêmico. O diagnóstico baseia-se em exames de imagem e biópsia per cutânea. O 

diagnóstico diferencial é feito, principalmente, com oncocitomas e carcinoma de células 

claras. Em relação ao tratamento, pode-se optar por embolização arterial do tumor, ablação 

por radiofrequência, ou cirurgias para máxima preservação de tecido renal (nefrectomia 

parcial ou total). OBJETIVOS: O objetivo deste trabalho foi apresentar um caso de ruptura 

de angiomiolipoma renal associado à revisão de literatura. RELATO DE CASO: Paciente 

de 71 anos, branca, sexo feminino, hipertensa prévia. Admitida com dor abdominal súbita 

em flanco esquerdo há 1 dia. Negava trauma pregresso, febre, queixas urinárias ou 

gastro-intestinal. Ao exame físico, apresentava-se em choque grau III e dor à palpação 

abdominal. Após estabilização hemodinâmica, foi iniciado antibioticoterapia empírica e 

realizado exames de imagem evidenciando ruptura espontânea de angiomiolipoma renal. No 

outro dia, paciente apresentou piora importante do quadro, com inapetência, sudorese, 

taquicardia, queda da oximetria, agitação psicomotora e persistência da queda de 

hematócrito. Dessa forma, fez-se necessário uso de concentrado de hemácias e 

oxigenioterapia. Paciente transferida para UTI, com realização de nova tomografia 

computadorizada, evidenciando hematoma renal estável (11,7 x 12,3cm). Dessa forma, foi 

realizado nefrectomia total à esquerda. Após o procedimento, evoluiu para úlcera em 

primeira porção duodenal (2,5 cm), necessitando de nova intervenção cirúrgica e 

jejunostomia de Witzel. Entretanto, no dia seguinte, paciente veio à óbito por eventuais 

complicações pós-operatórias. CONCLUSÃO: Portanto, nota-se que a ruptura do 

angiomiolipoma é uma patologia que implica em grandes repercussões hemodinâmicas. 

Dessa forma, percebe-se a importância de suspeitar de sua ruptura em situações de 

hematoma retroperitoneal nos exames de imagem, possibilitando diagnóstico e recuperação 

precoce dos pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IDOSO: CENTRALIZAÇÃO NO ATENDIMENTO 

HOSPITALAR 
 
Evelise Carla Genesini, Gustavo Valente, Carolina Real Cappellaro, Júlia Geller Eidt, Camila Tlustak Soares, 

Achilles Gentillini Neto 

 

Universidade Católica de Pelotas - RS 
 

INTRODUÇÃO: O Brasil está em processo de transição demográfica com aumento 

significativo da população idosa. Essa longevidade traz maior incidência e prevalência de 

doenças crônicas e múltiplas as quais exigem atenção contínua. OBJETIVO: caracterizar os 

atendimentos aos pacientes com mais de 60 anos pelo Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU), analisando as principais queixas e correlacionando com a rede de 

assistência não hospitalar. MATERIAL E MÉTODOS: utilizou-se como base as 

ocorrências atendidas em 2015 pelo SAMU regional de Pelotas, Rio Grande do sul, Brasil. 

Foi realizado uma análise retrospectiva descritiva e observacional por meio de dados do 

sistema de informações tracking and recognizing users in the environment (TRUE). As 

variáveis foram os atendimentos clínicos com ênfase na idade e na patologia. 

RESULTADOS E CONCLUSÕES: Em 2015, o SAMU realizou 8.325 atendimentos 

clínicos dos quais 58,85% incluíam pacientes idosos. Entre as chamadas de causa não 

específica, 55,4% foram por síncope e 42,6% para atendimento de paciente acamado. Nas 

causas cardiológicas, 27,6% eram angina e 24,75% infarto agudo do miocárdio; já nas 

pneumológicas, 57,2% eram dispneia à esclarecer. Nas desregulações metabólicas, 63% 

foram por hipoglicemia e 30,1% por diabete mellitus descompensado. Por fim, na parte 

neurológica, destaca-se o AVC (59,8%). Através desses dados, percebe-se que há 

centralização do atendimento do idoso no ambiente hospitalar principalmente por 

complicações de doenças de base, sugerindo carência de assistência antes desses desfechos. 

Primeiramente, questiona-se se os programas de assistência específicos para esse público 

estão cumprindo suas propostas. A seguir, lembra-se a importância de questões 

socioeconômicas; afinal, são fatores contribuintes para essa problemática a dependência 

defamiliares, o descaso da família, as limitações físicas, o desconhecimento da 

complexidade de seus diagnósticos, os problemas financeiros, a não compreensão da forma 

de uso de medicações ou, até mesmo, desinteresse nas orientações e acompanhamento. Por 

fim, destaca-se que tal assunto merece ênfase, pois é necessário incentivar a conquista da 

senescência e não da senilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BENEFÍCIOS OBSERVADOS POR MEIO DA PRÁTICA DE EXERCÍCIO FÍSICO 

REGULAR EM HIPERTENSOS NO BAIRRO VILA PRINCESA, PELOTAS 

 
Lisiane Ferreira Anizelli, Marcela Peres Otero Villar, Roberto Brauner, Hudson Roberto da Silva, Henrique 

João Godinho 
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INTRODUÇÃO: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença com alta 

prevalência na população adulta e é considerada como importante fator de risco para 

muitas outras doenças. Há tempos vem-se enfatizando as medidas não farmacológicas para 

o controle e prevenção da HAS, com destaque à prática regular de atividades físicas, um 

componente importante, e imprescindível, na melhoria da qualidade de vida. OBJETIVO: 

Avaliar as modificações clínicas e comportamentais ocorridas com a implementação de 

uma proposta educativa para adesão de pacientes hipertensos ao exercício físico. 

MÉTODO: Projeto de intervenção, do tipo participante, permitindo o conhecimento 

coletivo, no processo de pensar, produzir e dirigir o uso de seu saber a respeito de si. A 

participação foi oferecida àqueles que mantinham presença em reuniões do grupo de 

hipertensos da comunidade, que contavam com indicação médica à prática de exercício 

físico, com condições físicas e emocionais para responder aos questionamentos propostos, 

e que aceitaram participar do estudo. Os dados foram coletados através de entrevistas 

semanais e analisados, de acordo com propostas de estudos prévios, quanto à evolução 

perante as atividades físicas selecionadas. RESULTADOS: Após 10 semanas de 

acompanhamento alguns participantes obtiveram diminuição do peso corporal durante o 

tempo do estudo e moderada regulação em níveis pressóricos, além da conscientização dos 

indivíduos sobre a importância e necessidade do exercício físico para o controle da doença.  

CONCLUSÃO: A prática de exercício físico é o tratamento não farmacológico mais 

eficaz no controle da pressão arterial, além de auxiliar na perda de peso, melhorar a 

qualidade de vida, proporcionar sensação de bem estar e diminuir a resistência à insulina. 

O objetivo do estudo foi alcançado, visto que ocorreu, não só a adesão dos participantes à 

prática do exercício físico, como também, resultados positivos na tentativa de diminuir os 

níveis pressóricos dos participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÓCIO MERGULHANTE: RELATO DE CASO 

 
Camila Tlustak Soares, Bruna Brandão de Farias, Carolina Real Cappellaro, Evelise Carla Genesini, Júlia 

Geller Eidt, Luis Eugênio Costa 

 

Universidade Católica De Pelotas – RS 
 

INTRODUÇÃO: O bócio mergulhante é uma anomalia rara da glândula tireóide. 

Caracterizada pelo aumento em tamanho, peso e volume, que invade a cavidade torácica. 

Mais frequente em mulheres com mais de 60 anos e história pregressa de cirurgia 

tireoidiana. A incidência varia entre 3 e 20% dos casos de bócio submetidos a 

tireoidectomia. Dentre os fatores predisponentes, destaca-se o tamanho do pescoço, 

musculatura cervical hipertrofiada e cifose. O risco de neoplasia maligna de tireóide varia 

entre 2,5 a 15%. O diagnóstico é feito basicamente através de exames de imagem. O 

tratamento deve ser cirúrgico por cervicotomia. A morbidade e mortalidade são baixas, com 

alto índice de cura. As complicações cirúrgicas são lesão de nervo laríngeo recorrente, 

dispneia, hipoparatireoidismo e disfornia. O achado anátomo-patológico mais comum é de 

bócio colóide (42,8%). OBJETIVOS: O objetivo deste trabalho foi apresentar um caso de 

bócio mergulhante associado à revisão de literatura. RELATO DE CASO: Paciente, 54 

anos, feminino, branca. Há 17 anos, relatou crescimento lento e difuso de “tumoração 

indolor e móvel” em região cervical, percebido durante consultas de rotinas de pré-natal. 

Ausência de sintomas cardiovasculares, respiratórios, tireoidianos ou alteração hormonal. 

Tomografia mostrou glândula tireoide com aumento de dimensões (formações nodulares 

heterogêneas), bilateralmente no mediastino superior. Foi adotada tireoidectomia total com 

abordagem via cervicotomia. Paciente recebeu profilaxia de hipocalcemia. Após 1 dia, foi 

admitida na enfermaria onde permaneceu por 2 dias, seguindo em acompanhamento 

ambulatorial. Evolui bem, sem outras complicações. Ambulatorialmente, foi introduzido 

hormônio tireoidiano e resultado do exame anatomo-patológico concluindo Hiperplasia 

glandular tireóidea. CONCLUSÃO: Em resumo, o tratamento cirúrgico está indicado 

principalmente em pacientes jovens, sem comorbidades, sintomáticos ou não. Já em idosos, 

debilitados e assintomáticos deve-se levar em consideração o risco relativo de mortalidade e 

complicações. Concluí-se que, embora o tratamento cirúrgico seja a forma mais eficiente de 

erradicar o bócio, ele nem sempre é o mais indicado. É preciso analisar cada caso 

individualmente, enfocando não somente o tratamento da lesão, mas, sim, a manutenção da 

qualidade de vida do paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARCINOMA DE PARATIREOIDE E A IMPORTÂNCIA CIRÚRGICA 

INTRA-OPERATÓRIA: UM RELATO DE CASO 

 
Maria Eduarda Accioly Sirena, Dráudy Steiner Rodrigues, Gabriela Giardin, Laís Böhm Holz, Gabriela Araújo 
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INTRODUÇÃO: O hiperparatireoidismo primário caracteriza-se por produção excessiva 

de paratormônio (PTH) causada por um distúrbio na função de uma ou mais glândulas 

paratireoideas. A causa mais comum é um tumor benigno (Adenoma individual) cerca de 

89% dos casos; adenomas múltiplos menos de 5% e carcinomas menos de 1%. Tem uma 

prevalência maior em mulheres após a menopausa e a maioria dos pacientes com 

hiperparatireoidismo primário apresentam-se de forma assintomática. Os sintomáticos 

podem apresentar sintomas vagos ou inespecíficos. Por isso é comum o diagnostico ser um 

achado de hipercalcemia e níveis francamente elevados de PHT em exames de rotina. O 

tratamento para indivíduos sintomáticos é a paratireoidectomia. OBJETIVO: Mostrar a 

importância da suspeita clinica pré e intra operatória para uma cirurgia eficaz. RELATO 

DE CASO: G.M.M, 55 anos, sexo masculino, que no dia 28/10/15 procurou PSP com 

queixa de não conseguir caminhar devido fraqueza. No mesmo dia interna para clinica 

médica com alterações importantes de função renal e níveis de PTH de 2066pg/ml e 

hipercalcemia de 16,6mg/dl. Realizou US Cervical no dia 09/11/15 que evidenciou lesão 

nodular junto ao polo inferior direito da tireoide compatível com suspeita clínica de 

adenoma de paratireoide. No dia 03/12/15 realizou paratireoidectomia inferior direita com 

extração do tumor que possuía algumas aderências locais com linfonodos adjacentes. Tumor 

foi encaminhado para anatomopatológico e solicitado exame de PTH pós cirúrgico com 

resultado de 326pg/ml. No dia 16/12/15 o anatomopatológico: carcinoma de paratireoide. 

CONCLUSÃO: O Carcinoma de paratireoide é uma causa rara de hipertireoidismo 

primário e de difícil diagnóstico, porém níveis elevados de cálcio (acima de 14mg/dl), massa 

cervical palpável e aderências durante o intra-operatório são fortemente sugestivos. Não tem 

predileção por sexo e a idade de acometimento mais frequente é aos 45 anos. O tratamento 

cirúrgico é o de escolha, mesmo em casos de metástases. Uma suspeita clinica de 

malignidade pré-operatória e intra-operatória modifica a conduta cirúrgica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARCINOMA NEUROENDÓCRINO TIPO III EM PÓLIPO GÁSTRICO: 

RELATO DE CASO 
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INTRODUÇÃO: Casos de carcinoma gástrico neuroendócrino têm sido cada vez mais 

relatados devido à expansão da indicação de endoscopia digestiva alta (EDA). Na maioria 

das vezes, trata-se de patologia silenciosa e benigna, mas que pode ser agressiva e imitar o 

curso de adenocarcinoma gástrico. Representam até 23% de todas as neoplasias gástricas, 

com incidência de 0,2 a cada 100 mil. OBJETIVOS: descrever as características clínicas, 

patológicas e diagnósticas de carcinoma gástrico neuroendócrino através de um relato de 

caso clínico e fazer uma revisão das diretrizes da European Neuroendocrine Tumor Society 

(ENETS). RELATO DE CASO: paciente de 59 anos, sexo feminino, branca, que se 

apresentou com epigastralgia de longa data, inicialmente aliviada com uso de inibidor da 

bomba de prótons (IBP). Realizada endoscopia digestiva alta (EDA), mostrando gastrite 

enantematosa e pólipo em fundo gástrico de 4 mm. Na biópsia, encontraram-se células 

atípicas e na imuno-histoquímica foi evidenciada infiltração da lâmina própria por neoplasia 

neuroendócrina. Paciente foi encaminhada ao oncologista, que verificou os níveis de 

gastrina, Ki67 e cromogranina-A. Posteriormente, foi submetida a ressecção com EDA, 

sendo encontrado pólipo residual, ressecado por mucosectomia, compatível com 

proliferação neuroendócrina na imuno-histoquímica. Devido aos baixos níveis de gastrina, 

foi confirmado carcinoma neuroendócrino do tipo III e sugerido acompanhamento com 

ressonância magnética do fígado e EDA a cada 6 meses. CONCLUSÃO: A maioria dos 

casos de carcinoma gástrico neuroendócrino relatados na literatura pertence ao tipo I. Os 

tumores tipo III são mais raros e esporádicos, costumando afetar principalmente homens, por 

volta dos 50 anos. São neoplasias mais agressivas, com índice de mortalidade próximo a 

30%, com metástases à distância em 50 a 100% dos casos, principalmente extra-abdominal. 

A conduta padrão costuma ser gastrectomia radical, para reduzir as chances de metástases.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CISTO DE ÚRACO EM PACIENTE ADULTO: RELATO DE CASO 
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INTRODUÇÃO: O úraco é uma estrutura tubular na linha média que se estende a partir da 

porção anterossuperior da bexiga até o umbigo, que após o nascimento se oblitera. A 

permanência do trajeto do úraco é incomum e pode resultar em algumas anomalias, sendo a 

mais frequente o cisto de úraco. OBJETIVO: Este estudo propôs relatar uma apresentação 

incomum das patologias relacionadas a permanência do trajeto do úraco. RELATO DE 

CASO: Paciente do sexo masculino, 43 anos, hipertenso e em tratamento para Hepatite C, 

queixava-se de febre e dor em região umbilical. Ao exame físico notava-se pequeno nódulo 

doloroso na região umbilical com piora da dor à palpação. USG teve resultado inconclusivo, 

sendo solicitada RNM que mostrou persistência do úraco e lesão expansiva com realce 

homogênio, sugestivo de cisto desta estrutura. Paciente foi submetido à excisão 

videolaparoscópica de úraco remanescente. CONCLUSÃO: O cisto de úraco corresponde a 

30% das patologias relacionadas a permanência do trajeto, geralmente é assintomático e 

diagnosticado ao acaso ou na presença de complicações, sendo a principal a infecção do 

cisto e formação de abscesso. Exames de imagem são essenciais para o diagnóstico, sendo 

USG o método mais utilizado, auxiliando também no diagnóstico diferencial com outras 

patologias da parede abdominal, especialmente a hérnia umbilical. O tratamento de escolha é 

a excisão videolaparoscópica do úraco remanescente, podendo o procedimento ser realizado 

em segundo tempo à antibioticoterapia e drenagem do abscesso na vigência de infecção. 

Assim, as afecções do úraco são incomuns em pacientes adultos e requerem alto índice de 

suspeição e conhecimento anatômico do médico assistente para seu correto diagnóstico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CISTO HIDÁTICO NA FOSSA POSTERIOR: RELATO DE CASO 
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INTRODUÇÃO: Hidatidose cerebral é uma doença parasitária rara causada pelo estágio 

larval de Echinococcusgranulosus. A maioria dos casos são vistos em crianças, embora 

adultos sejam afetados eventualmente. Relatamos o caso de uma paciente de 36 anos de 

idade com cisto hidático no hemisfério cerebelar direito tratado cirurgicamente, que se 

apresentou com cefaléia, ataxia e dismetria à direita. OBJETIVOS: Relatar o caso de uma 

paciente previamente hígida acometida por cisto hidático no hemisférico cerebelar direito, 

enfatizando a raridade desta patologia e os aspectos neurocirúrgicos. RELATO DE CASO: 

Uma mulher de 36 anos de idade apresentou-se com queixa de cefaleia há 3 meses associada 

a vômitos. Ela apresentava tontura 1 mês antes da admissão e distúrbios de coordenação nas 

últimas 2 semanas. O exame físico revelou, dismetria à direita e marcha atáxica com 

lateropulsão à direita. A paciente foi submetida a Tomografia Computadorizada (TC), que 

demonstrou lesão cística no hemisfério cerebelar direito, levantando a possibilidade de 

hidatidose cerebral. Não havia sinais de hidatidose em outros órgãos. O paciente foi 

submetido a cirurgia para remover as lesões. O cisto foi removido com sucesso pela técnica 

de Dowling. Albendazol 400 mg 2x / dia e dexametasona em doses elevadas foram iniciadas 

no período pós-operatório de maneira empírica. O diagnóstico de cisto hidático foi 

posteriormente confirmado por histopatologia. A paciente rebeceu alta apresentando apenas 

dismetria residual à direita. O acompanhamento de 10 anos não demonstrou recidiva. 

CONCLUSÃO: Cisto hidático cerebral representa 2% de todas as lesões intracerebrais em 

países onde a infecção é endêmica. Geralmente ocorre em crianças e adultos jovens com 

ligeira predominância no sexo masculino. Cistos hidáticos primárias são formadas como 

resultado direto da infestação de larvas no cérebro sem o envolvimento de outros órgãos. A 

doença desenvolve-se insidiosamente, sendo inicialmente assintomática. O lobo parietal é o 

local mais acometido. Cefaléia, Náuseas e vômitos são os principais sintomas. Tratamento 

do cisto hidático cerebral é cirúrgico. A cirurgia tem dois objetivos básicos: o cisto deve ser 

totalmente removido e o ropimento devem ser evitado. A técnica mais efetiva é de 

Dowling-Orlando e envolve manobra de Valsalva, o uso de irrigação salina para quebrar 

aderências entre cérebro e parede do cisto e as precauções para assegurar que parede do cisto 

não rompa como o aquecimento desnecessário, tendo em vista que o calor pode aumentar a 

pressão intracística, levando à sua ruptura. A terapia medicamentosa adicional 

comalbendazol pode ser administrado no pós-operatório durante 3-6 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONHECIMENTO DAS GESTANTES ADOLESCENTES SOBRE OS 

BENEFÍCIOS DO ALEITAMENTO MATERNO 
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INTRODUÇÃO: Reconhecer a importância e os benefícios do aleitamento materno 

exclusivo (AME) até o 6° mês de vida da criança é um dos primeiros passos para assegurar 

que tal método seja de fato efetivado por gestantes e nutrizes. Na adolescência, todavia, seja 

por motivos sociais, familiares, psicológicos ou por transformações corporais, tal técnica 

pode ficar comprometida. OBJETIVOS: Identificar em gestantes adolescentes seus 

conhecimentos sobre os benefícios do aleitamento materno exclusivo relatados pela 

Organização Mundial de Saúde, bem como avaliar a frequência da amamentação exclusiva 

até o sexto mês de vida do bebê. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um estudo 

transversal, realizado entre os anos de 2015 e 2016, numa maternidade vinculada a um 

Hospital Universitário, de referência regional. Incluíram-se gestantes até 19 anos de idade e 

aplicou-se questionário elaborado especificamente para este estudo, após leitura e assinatura 

de termo de consentimento livre e esclarecido (adolescente e adulto responsável). Para o 

cálculo do tamanho da amostra necessário, utilizou-se uma prevalência de 15% de partos em 

adolescentes, conforme dados do IBGE e frequência de partos em gestantes adolescentes no 

referido centro hospitalar. RESULTADOS: Participaram 118 gestantes adolescentes (99 

primigestas), com média de idade de 17 anos. A totalidade delas considerou o AME 

importante até o 6° mês de vida e revelou a intenção de amamentar. Quando questionadas 

sobre possíveis benefícios do AME, aproximadamente 80% das gestantes afirmaram 

acreditar na menor risco de ocorrência de diarreia, infecções respiratórias e anemia nos 

bebês amamentados exclusivamente ao seio. Após 6 meses do parto, foi possível contactar 

apenas 64 gestantes; destas, 23% manteve o AME até o 6° mês de vida do lactente. A 

mediana de tempo de amamentação geral foi de 4 meses. CONCLUSÃO: Na população 

avaliada, é preocupante perceber que uma em cada 5 gestantes adolescentes não compreende 

os benefícios do AME. Esse dado associado ao pouco tempo de aleitamento exclusivo 

sinaliza para a necessidade de um trabalho de apoio interdisciplinar, constante desde o 

pré-natal, envolvendo um suporte familiar e social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORREÇÃO DE FÍSTULA VÉSICO-RETAL 

 
Malu Isis Flores Saraiva, Cláudio Francisco Rodigheri, Mariana Cesarino Koch, Caroline Durigon Cocco, 

Ricardo Kunz, Caroline Ferreira Araújo 
 

Unidade Básica de Saúde Fátima, Pelotas - RS 

 

INTRODUÇÃO: A fístula vésico-retal, quer seja de origem traumática ou cirúrgica, 

constitui uma complicação grave e desgastante da cirurgia genito-urinária devido à sua 

raridade e à fraca experiência cirúrgica da prática urológica na sua correção. A cirurgia de 

correção constitui um desafio não só pela escolha da melhor técnica, como pelo receio de 

recorrência. A cura espontânea é rara. OBJETIVOS: Este relato de caso propõe ressaltar a 

importância da abordagem cirúrgica adequado no tratamento da Fístula vésico-retal. 

RELATO DE CASO: A. L. L, masculino, 24 anos, histórico de lesão vesical por fratura de 

pélvica após acidente moto versus caminhão, em agosto de 2014, que evoluiu com fístula 

vésico-retal. Interna em 14/10/16 com intuito de correção cirúrgica da referida fístula. 

Histórico médico constando dois procedimentos prévios frustrados, ao longo de dois anos, 

para correção fistular. Paciente admitido ao bloco cirúrgico, previamente estável. Submetido 

à Raquianestesia. Posicionado em decúbito dorsal, com afastamento dos glúteos e fixação 

com faixas adesivas. Realizado tricotomia e assepsia local. Procedido a inspeção local do 

óstio e trajeto fistuloso, sendo esse localizado às seis horas do esfíncter anal externo com 

direção póstero-anterior e craniocaudal, com aproximadamente 1,5 cm de diâmetro. 

Realizado incisão dos bordos do epitélio fistuloso, com a dissecção de tecido subcutâneo e 

de tecido fibroso, perfazendo aproximadamente 3 cm de comprimento em direção cranial, 

perifustular. Em seguida fora realizada anastomoses em dois planos de sutura do tecido 

remanescente para o fechamento do trajeto fistuloso; ancoragem da linha de sutura pelo 

tecido subcutâneo e aponeurótico; e posterior fechamento dérmico. Paciente evoluiu no pós 

operatório com leve dor local, sem sangramentos visíveis ou hematomas. Apresentou 

obstrução de sonda vesical por ruptura de balonete no 2º PO, com drenagem conteúdo 

urinário, em pequeno volume, pela cicatriz cirúrgica. Porém mantendo predomínio de 

volume urinário pela drenagem da sonda vesical até a data da alta. CONCLUSÃO: O caso 

apresentado elenca umas das causas mais comuns de fístula vésico-retal, traumática, e a 

dificuldade para correção desse tipo de fístula. Demostra ainda a necessidade de cuidados no 

pós operatório para o devido sucesso cirúrgico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DULOXETINA COMO TRATAMENTO DE TRANSTORNO DEPRESSIVO COM 

SINTOMAS CONVERSIVOS E SOMATOFORMES – RELATO DE UM CASO 
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INTRODUÇÃO: A Duloxetina é um antidepressivo da classe dos inibidores da recaptação 

de serotonina e noradrenalina. É utilizada no transtorno depressivo maior e apresenta ação 

analgésica ao potencializar as vias descendentes inibitórias da dor no sistema nervoso 

central. Ao passo que a duloxetina já é aprovada para o uso na dor crônica, ainda carece de 

estudos e evidências consistentes de sua eficácia na melhora de sintomas físicos associados à 

depressão. OBJETIVO: A partir de um relato de caso, demonstrar a melhora de um 

transtorno depressivo com sintomas conversivos e somatoformes fazendo o uso de 

duloxetina. RELATO DO CASO: W.A.O., 18 anos, masculino, procedente de Jaguarão. 

No dia 28/02 durante instrução no exército brasileiro apresentou quadro de lombalgia que 

dificultava sua marcha. A dor piorou progressivamente até que no dia 29/03 apresentou 

quadro de paresia de membros inferiores e perda sensitiva aguda na face anterior da coxa, 

em padrão de anestesia. Foi transferido prontamente ao HMAPA com suspeita de quadro de 

compressão radicular aguda. Nesta instituição foi submetido a punção lombar, TC e RNM de 

coluna lombar que não apresentou alteração compatível ao seu déficit sensitivo e motor, e 

avaliado por neurocirurgião que descartou quadro orgânico. Foi então avaliado pela 

psiquiatria que verificou que o paciente apresentava transtorno depressivo, ansiedade e 

utilizava em sua história a somatização como mecanismo de defesa. No dia 03/04/2016 

iniciou o uso de duloxetina 30mg/dia, sendo aumentada dose para 60mg/dia após uma 

semana. No dia 04/05/2016 o paciente ainda apresentava sintomas depressivos, dificuldades 

na marcha e lombalgia, porém havia melhora dos sintomas sensitivos e motores. Com três 

meses de uso de duloxetina 60mg/dia o paciente apresentou melhora dos sintomas 

depressivos, das alterações na marcha e relatava melhora dos sintomas álgicos. 

CONCLUSÃO: O presente relato reforça a possibilidade do médico aventar a terapêutica de 

quadros similares utilizando a duloxetina, tendo em vista seus teóricos mecanismos de ação 

analgésicos e antidepressivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENDOMETRIOSE UMBILICAL: RELATO DE CASO 

  
Camila Rech; Giordano Gatti De Giacomo; Julia Centeno Tavares; Pedro Ferreira Ceretta; Luis Eugênio 

Costa;  
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INTRODUÇÃO: Endometriose é afecção benigna e invasora definida como a presença de 

tecido endometrial fora da cavidade uterina. Acomete cerca de 12% das mulheres em idade 

fértil, com maior prevalência entre a terceira e a quarta década de vida e de maior poder 

aquisitivo. O sítio mais comum de aparecimento da patologia é intrapélvico, porém podem 

aparecer em qualquer outro tecido. A endometriose cutânea é rara, porém, constitui a 

localização mais comum extrapélvica, sendo classificada em formas primária e secundárias. 

As formas secundárias são as mais comuns, e englobam os casos que surgem sobre cicatrizes 

cirúrgicas. Já as formas primárias ou espontâneas são muito mais raras e podem se localizar 

na cicatriz umbilical, na região perianal ou inguinal. Diagnóstico diferencial inclui hérnia, 

granuloma, cistos, queloide, melanoma e metástases. O diagnóstico definitivo é feito por 

exame histopatológico. Tratamento é cirúrgico, com exérese completa da lesão e 

reconstrução umbilical quando necessário. OBJETIVOS: Discussão de relato de caso de 

endometriose umbilical primária apresentando dados de literatura relacionados à 

epidemiologia, clínica, diagnóstico diferencial e ao tratamento dessa afecção. RELATO DE 

CASO: R.M.P.L., 38 anos, sexo feminino, procurou o ambulatório de Cirurgia Geral com 

queixa de sangramento umbilical, há cerca de um ano. Referia que os episódios de 

sangramentos eram cíclicos, espontâneos, e que com o passar dos meses notou coincidir com 

o ciclo menstrual. Relata que primeiro notou a saída de um líquido seroso, com inchaço e 

dor, seguidos de ingurgitamento violáceo e sangramento dos nódulos, que sujam até mesmo 

suas roupas. Negava quaisquer outros sintomas. Ao exame físico apresentava nódulo na 

cicatriz umbilical, da cor da pele normal, de tamanho cerca de 1cm, com secreção serosa e 

dor a palpação periumbilical. O restante do exame físico mostrava-se normal. Nega 

patologias ou cirurgias prévias. Sem relato de quadro semelhante na família. Realizou-se 

então a exérese da lesão, com margem de segurança incluindo a fáscia. O exame 

histopatológico da lesão umbilical demonstrou ectopia de glândulas e estroma endometriais 

bem diferenciados com focos de hemorragia recente e presença de depósitos de 

hemossiderina. Sem indícios de malignidade. Confirmando a hipótese diagnóstica.  

CONCLUSÃO: A endometriose cutânea umbilical primaria é rara. Tratamento cirúrgico é, 

em geral, suficiente para a remissão total da lesão e dos sintomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EPENDIMOMA MIXOPAPILAR DO CONE MEDULAR: RELATO DE CASO 
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INTRODUÇÃO: Ependimomas são tumores gliais formados a partir de células 

ependimárias representando menos de 5% dos tumores do sistema nervoso central. O 

ependimomamixopapilar é um subtipo raro derivado dos ependimócitos do filum terminale e 

acomete a coluna na maioria dos casos. Embora seja classificado como benigno este tumor 

pode metastatizar em alguns casos. Os sintomas são variáveis, porém dor lombar baixa 

configura a apresentação inicial clássica antes mesmo de déficit neurológico. Cirurgia é 

quase sempre necessária, visando ressecção total quando possível para obter uma menor taxa 

de recorrência. OBJETIVOS: Relatar o caso de um paciente que desenvolveu um 

ependimomamixopapilar na região do cone medular. RELATO DE CASO: Paciente do 

sexo masculino de 21 anos iniciou com queixa de dor inespecífica nas pernas há 1 ano 

principalmente aos esforços, que posteriormente se mostrou como uma  clínica de ciatalgia 

bilateral e hipoestesia na perna direita até o joelho somado à hiperreflexia em membros 

inferiores. O paciente foi submetido a ressonância magnética da coluna lombosacra que 

evidenciou lesão medular de T12 até L3 com em torno de 10cm de comprimento com pouco 

realce pelo contraste. Há 3 meses com paresia espástica, impotência e incontinência urinária 

e fecal sendo realizada cirurgia para exérese do tumor. CONCLUSÃO: Ependimoma 

mixopapilar é uma variante rara e geralmente benigna e única dos ependimomas que 

acomete geralmente adultos entre a terceira e quinta década de vida com uma ligeira 

preferencia por indivíduos do sexo masculino.  É considerado um tumor WHO I, porém 

pode ser localmente maligno ou enviar metástases em alguns casos. Majoritariamente estão 

localizados no filo terminale ou no cone medular.  A clínica é heterogênea e inicia na 

maioria dos casos com dor lombar baixa e posteriormente déficits neurológicos como 

paresias, hipoestesias e até mesmo distúrbios esfincterianos. Os marcadores genéticos e 

bioquímicos são ainda pouco compreendidos. O tratamento de escolha é a cirurgia e sempre 

que possível é preferível ressecção total. Os estudos sobre o uso de radioterapia adjuvante 

são inconclusivos, entretanto este método parece ter maior importância nos tumores que não 

foram totalmente ressecados ou tiveram ruptura de sua cápsula durante a operação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



EXCLUSÃO RENAL FUNCIONAL POR UROLITÍASE E PIELONEFRITE DE 

REPETIÇÃO: UM RELATO DE CASO 
 
Maria Eduarda Accioly Sirena, Gabriela Giardin, Laís Böhm Holz, Dráudy Steiner Rodrigues, Gabriela Araújo 

Duarte, Daniel Vanti Duarte 

 

Universidade Católica de Pelotas – RS  
 

INTRODUÇÃO: A litíase urinária possui maior incidência entre a 3ª e a 5ª décadas de vida, 

na proporção de 3 homens para cada mulher. Os cristais de cálcio estão presentes na maioria 

dos casos, e o oxalato de cálcio representa o composto mais comum. O desenvolvimento de 

litíase no trato urinário é complexo e multifatorial. Já a pielonefrite se inicia habitualmente 

com quadro de cistite, sendo frequentemente acompanhada de febre elevada, associada a 

calafrios e dor lombar uni ou bilateral. A dor lombar pode se irradiar para o abdômen ou para 

os flancos ou ainda, para região inguinal, escroto ou grande lábios, situação que sugere mais 

fortemente a presença de litíase renal associada. Ambas patologias normalmente possuem 

curso benigno com resolução com tratamento clínico. Porém, determinadas situações podem 

complicar sendo necessária terapêutica mais invasiva, englobando inclusive a nefrectomia. 

OBJETIVO: Relatar um caso sobre nefrectomia total devido quadro de nefrolitíase 

associada à pionefrose em uma paciente com história prévia de quadros de pielonefrite de 

repetição. Além de revisar a literatura sobre as nefrolitíase e condutas frente ao quadro. 

RELATO DE CASO: L.S.S.M, 42 anos, sexo feminino, natural e residente de Pelotas, 

história prévia de litíase renal e pielonefrite de repetição. Procurou atendimento em UBS 

devido dor emflanco direito, febre, hematúria e disúria. Realizou tratamento para 

pielonefrite por 2 meses, apresentando piora ao cessar o tratamento. Após realizar US do 

aparelho urinário que evidenciava pielonefrite direita com inúmeras litíases esparsas e rim 

esquerdo vicariante com uma provável microlitíase, internou na enfermaria de clínica 

Médica do HUSFP para início de antibioticoterapia intravenosa. Durante a internação, 

realizou TC de abdômen sem contraste evidenciando nefropatia crônica à direita de etiologia 

obstrutiva; ausência de sinais de processo inflamatório/infeccioso identificável. A 

tomografia mostrava perda importante do parenquima renal D, sendo compatível com 

exclusão funcional. A paciente foi avaliada pela equipe da urologia, sendo indicado 

procedimento eletivo para realização de nefrectomia à direita. Realizou nefrectomia e 

evoluiu de forma satisfatória, recebendo alto no terceiro dia pós-operatório. 

CONCLUSÃO: Após revisão de bibliografia, percebe-se que tanto a litíase renal como a 

pielonefrite são condições relativamente comuns nas quais na maioria das vezes o 

tratamento clínico é suficiente para controle do quadro. No entanto, ambas podem complicar 

e levar à falência renal, sendo necessária nefrectomia. Conclui-se que, embora as patologias 

sejam benignas, o tratamento deve ser instituído de maneira precoce e adequada, a fim de 

evitar evoluções desfavoráveis. 
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INTRODUÇÃO: A fasceíte necrosante é uma infecção rara e grave, caracterizada por 

necrose extensa e rapidamente progressiva do tecido celular subcutâneo e da fáscia 

muscular. O tratamento exige intervenção cirúrgica imediata, com drenagem de abscessos e 

desbridamentos agressivos e repetidos, associado a antibioticoterapia de amplo espectro. 

OBJETIVO: Este relato de caso propõe uma revisão sobre a gravidade da 

fasceítenecrosante e forma de tratamento recomendada. RELATO DE CASO: T.D.S, 

masculino, 85 anos, negro, trabalhador rural, com história patológica prévia de HAS e DM, 

fazendo uso de Captopril, Metformina, Glibenclamida, Sinvastatina, procurou o Pronto 

Socorro de Pelotas no dia 01/06/16 referindo dor em pé direito, sendo avaliado pela equipe 

cirúrgica e liberado com encaminhamento para o cirurgião vascular. Retorna então no dia 

02/06/16 com piora progressiva da dor e aparecimento de lesão bolhosa em pé D. Ao exame 

físico apresentava-se em bom estado geral, lúcido, orientado e coerente, eupnéico, 

normocárdico, normotenso, membro inferior direito com extremidade fria, lesão extensa em 

região do calcâneo, drenando secreção fétida e com descolamento de pele a partir da região 

do maléolo, pulsos pedioso e poplíteo não palpáveis. Após 24 horas da 1ª avaliação, a lesão 

em MID apresentou piora significativa, com exame físico demonstrando paciente em regular 

estado geral, desorientado, taquicárdico, hipotenso, necessitando de O2 por cateter nasal, 

lesão em MID bolhosa-descamativa extensa até face posterior da coxa, pulsos pedioso e 

poplíteo não palpáveis, pulso femoral palpável. O paciente foi encaminhado para o bloco 

cirúrgico e por apresentar extensa lesão e pelo provável diagnóstico, foi optado por 

amputação de MID na altura da coxa. Durante transoperatório foi evidenciada extensa lesão 

necrótica muscular, principalmente em músculo reto femoral, com lojas gasosas e lojas de 

secreção purulenta. No pós-operatório foi iniciada reposição volêmica, antibioticoterapia e 

solicitado culturais para o paciente, sendo diagnosticado fasceíte necrosante. 

CONCLUSÃO: O caso apresentado demonstra a necessidade de diagnóstico clínico 

precoce associado a uma abordagem cirúrgica imediata, com vistas à garantia de um quadro 

com evolução favorável, já que a fasceíte necrosante apresenta uma taxa significativa de 

morbimortalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLIOBLASTOMA: RELATO DE SOBREVIVÊNCIA A LONGO PRAZO 
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INTRODUÇÃO: Glioblastomas (GBM) são os tumores cerebrais intrínsecos mais comuns 

e estão associados a um mau prognóstico. O atual tratamento inclui a cirurgia e radioterapia, 

com ou sem quimioterapia. Apesar do tratamento agressivo e novas opções terapêuticas nas 

últimas décadas o tempo de sobrevivência após o diagnóstico ainda é cerca de 12 a 15 meses. 

No entanto, 3-5% dos pacientes sobrevive durante mais de 3 anos e são conhecidos como 

sobreviventes a longo prazo. Embora certos aspectos clínicos, como a idade, sexo, extensão 

da ressecção, quimioterapia e performance status no momento do diagnóstico sejam 

características de prognóstico conhecidas é evidente que outros fatores genéticos e/ou 

epigenéticos, ainda pouco conhecidos, contribuem para a incomum sobrevida longa de 

certos pacientes com glioblastoma. OBJETIVOS: Relatar o caso de um paciente que 

sobreviveu por mais de 6 anos após o diagnóstico de um glioblastomafronto-parietal que foi 

tratado com remoção cirúrgica agressiva, radioterapia e quimioterapia. RELATO DE 

CASO: Paciente do sexo masculino de 56 anos de idade apresentou-se com uma história de 

cefaleia intermitente durante 2 meses, por vezes associada a episódios eméticos e paresia 

progressiva no hemicorpo direito. Paciente também apresentava-se com disfasia de 

expressão 1 mês antes da admissão. O exame neurológico revelou força muscular grau 3, de 

acordo com a escala modificada do Medical Research Council (MMRC) no dimídio direito, 

associada a discreta hiperreflexia. Sem outros déficits. O paciente foi submetidaa 

ressonância magnética (RM) de cranio, que mostrou lesões na região fronto-parietal 

esquerda, levantando a possibilidade de glioblastoma, o que foi confirmado por estudos 

anatomopatológicos e imunohistoquímicos. A lesão macroscópica foi completamente 

removida por técnicas microcirúrgicas e foi realizada radiação subseqüente e quimioterapia 

com temozolomida. O pós-operatório imediato foi caracterizado por uma melhora 

significativa da paresia e da perturbação da fala, apresentando apenas paresia discretano 

hemicorpo direito como déficit residual. ARM pós-operatória não demonstrou lesão residual 

após 6 anos de follow-upe o paciente permanece sem sinais de recorrência clínica e 

radiológica. CONCLUSÃO: Glioblastoma manteve-se uma patologia incurável e 

uniformemente fatal, apesar de todos os esforços para compreender esta doença. Apesar dos 

bons resultados do nosso paciente, o grupo de pacientes conhecidos como sobreviventes a 

longo prazo são raros e conclusões fiáveis devem ser levadas em consideração apenas 

quando os aspectos clínicos e histopatológicos forem devidamente revistos. 
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INTRODUÇÃO: Considerados anomalias do desenvolvimento, os hamartomas são 

achados pouco frequentes, surgem esporadicamente e no contexto de várias síndromes 

geneticamente determinadas ou adquiridas, acometendo principalmente a porção distal do 

trato gastrointestinal. Apresentam crescimento semelhante a tumores (tumor-likegrowth), 

compostos de tecidos maduros que estão normalmente presentes no local no qual eles se 

desenvolvem e raramente sofrem malignização. Usualmente são assintomáticos e são 

identificados acidentalmente em exames de imagem medindo cerca de 3cm. OBJETIVO: 

relatar achado de hamartoma, massa não-neoplásica, benigna e rara em sítio incomum de 

desenvolvimento e de grande dimensão em uma paciente jovem. RELATO DE CASO: 

Paciente de 25 anos com queixa de disfagia progressiva, consulta em hospital na cidade de 

Pelotas. Após excisão e realização de exames, o resultado anatomopatológico apresentou 

lesão parcialmente recoberta por epitélio escamoso com áreas ulceradas, de dimensões 11,0 

cmx 10,5 cm x 5,0 cm, e pesando 209,0 g. O estroma mostrava extensas áreas adiposas, áreas 

de degeneração mixóide e raras áreas cartilaginosas, sem evidências de necrose ou atipias 

significativas, aspecto compatível com hamartoma esofagiano pedunculado. 

CONCLUSÃO: Uma variedade de lesões esofágicas benignas é encontrada durante 

avaliação endoscópica ou radiológica. Em grande parte, são ordinárias, assintomáticas e não 

tem potencial de malignidade. Neste contexto, o hamartoma relatado é um achado atípico: 

apresenta dimensões e sítio incompatíveis com os descritos pela literatura. Por ser um 

achado infrequente e de origem pouco explicada, podem comportar-se como desafio para 

estabelecer diagnóstico preciso e formular um plano de tratamento adequado. 
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INTRODUÇÃO: Uma hérnia é definida como uma protrusão anormal de um órgão ou 

tecido por um defeito em suas paredes circundantes. As hérnias da parede abdominal 

ocorrem em locais onde a aponeurose e a fáscia não são cobertas por músculo estriado, e 

podem ser categorizadas como espontâneas ou adquiridas, ou por sua localização na parede 

abdominal, sendo divididas em: umbilical, epigástrica e incisional. Os fatores relacionados 

com o paciente associado à formação de hérnia ventral incluem obesidade, idade avançada, 

sexo masculino, enfisema e prostatismo. O defeito herniário pode ser assintomático ou se 

manifestar através de dor, alteração do hábito intestinal e/ou protrusão local ou adjacente. 

Em geral, somente o procedimento cirúrgico é eficaz para tratar a hérnia, qualquer outro 

recurso poderá, no máximo, atenuar os sintomas. Muitas vezes assintomática, a hérnia tende 

a aumentar progressivamente e pode evoluir de forma adversa e até ocasionar risco de morte. 

Quanto maior for a relação entre o conteúdo herniário e o anel herniário maior o risco de uma 

complicação ou evolução desfavorável: encarceramento (hérnia irredutível) ou 

estrangulamento (comprometimento sanguíneo), transformando o problema em uma 

situação de emergência médica. OBJETIVO: Relatar um caso sobre hérnia ventral gigante 

associada a estrangulamento de alça em uma paciente com diagnóstico prévio de longa data, 

além de revisar a literatura sobre as características e conduta frente ao quadro. RELATO 

DE CASO: M.D.L.A., 69 anos, sexo feminino, procedente de São Lourenço do Sul, história 

prévia de hipertensão arterial sistêmica. Apresentava hérnia abdominal gigante há mais de 

20 anos, já havia realizado consultas anteriores para possível realização de herniorrafia, 

porém paciente negou-se a realizar o procedimento. Procurou o Pronto Socorro de Pelotas 

devido dor abdominal intensa associada à constipação e vômitos, estava desorientada, 

oligúrica e com exames laboratoriais alterados. Foi submetida à laparotomia exploradora, 

durante o transoperatório paciente evolui com choque hipovolêmico, sendo transferida para 

UTI no pós-operatório imediato. No mesmo dia apresentou parada cardiorrespiratória em 

AESP evoluindo para óbito devido choque séptico. CONCLUSÃO: Compreende-se, então, 

que embora as chances de recidivas de hérnias abdominais gigantes sejam elevadas e muitas 

vezes o quadro seja assintomático, faz-se necessário realizar correção cirúrgica, 

preferencialmente com uso de telas. Isso porque, pacientes com hérnias gigantes apresentam 

riscos aumentados de complicações como estrangulamento e encarceramento, condições que 

exigem cirurgia de emergência e podem ser fatais, assim como ocorreu com a paciente do 

caso relatado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



HIDROCEFALIA EXTERNA: DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO 

 
Rafael Elias Santana Neme, Victor Hugo Pereira Coelho 

 

Universidade Federal de Pelotas - RS  

Clinica VISSOM, Pelotas-RS 

 

INTRODUÇÃO: A hidrocefalia é uma condição neuropediátrica com incidência próxima 

de 0,9 por mil indivíduos nascidos. É definida como um acúmulo anormal de líquor no 

interior dos ventrículos e/ou nos espaços subaracnoideos.  A hidrocefalia externa 

geralmente é definida como um rápido aumento do perímetro cefálico, associado com 

alargamento do espaço subaracnoideo ao redor do lobo frontal, podendo os ventrículos 

estarem moderadamente aumentados. Ocorre principalmente durante a infância e o 

alargamento do espaço subaracnoideo diminui com o decorrer do tempo. OBJETIVO: O 

objetivo é descrever um relato de caso de hidrocefalia externa em paciente infantil, 

atentando para o seu diagnóstico através da ultrassonografia transfontanelar. RELATO DE 

CASO: Paciente infantil, masculino, branco, oriundo de parto vaginal, nascido a termo, sem 

complicações no pré-natal, nem durante e após o parto. Feito o acompanhamento de 

puericultura com médica pediatra regularmente e mensalmente. Foi avaliado como hígido, 

assintomático, sem sequelas neuromotoras e cognitivas. A única alteração vista no exame 

clínico foi o perímetro cefálico aumentado. Nasceu com 3,570 kg e perímetro cefálico de 37 

cm. Na primeira consulta seu perímetro cefálico media 38 cm. Desde então, aumentou 

gradualmente e com sete meses o mesmo media 48 cm. Foi solicitada uma ultrassonografia 

transfontanelar para investigar hidrocefalia. Assim, foi feito o diagnóstico de hidrocefalia 

externa, pois as imagens mostravam um relevante alargamento do espaço subaracnoideo ao 

redor do lobo frontal. RESULTADOS E CONCLUSÕES: Com os dados obtidos das 

consultas de puericultura, foi esboçado o gráfico da curva de crescimento do perímetro 

cefálico pela idade do pa-ciente, onde se identificou um relevante aumento do perímetro 

cefálico. A ultrassonogra- fia transfontanelar, realizada com transdutor operando em 

frequência de 7 MHz demons -trou alargamento do espaço subaracnoideo ao redor do lobo 

frontal. Foi evidenciado aumento das larguras crânio-cortical e seno-cortical, com valores 

superiores aos normais, ou seja, 4 mm e 3 mm respectivamente. Diante desse contexto, há 

forte evidência de que a hidrocefalia externa seja o diagnóstico correto. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ICTIOSE CONGÊNITA EM NEONATOS GEMELARES: RELATO DE CASO E 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 

Paula Marchiori; Thaís Leite Secchi; Ruana Rigo; Felipe Raasch de Bortoli; Fernanda Tcatch Lauermann 

 

Hospital Universitário São Francisco de Paula, Pelotas, RS 
 

INTRODUÇÃO: Distúrbio da queratinização e cornificação, a ictiose abrange um grupo 

heterogêneo de doenças, caracterizado por descamação cutânea em variados graus de 

severidade e com uma ampla diversidade de órgãos e sistemas acometidos, a depender do 

gene mutado. Geralmente é congênita, entretanto, há formas adquiridas, associadas à 

malignidade, a doenças autoimunes e infecciosas, bem como a deficiências nutricionais. A 

ictiose vulgar e a ligada ao X são as mais frequentes, com incidência de 1 a cada 250 

nascimentos, já a autossômica recessiva – ictiose lamelar, harlequin e eritroderma 

ictiosiforme – é rara, com incidência de 1 a cada 200.000 nascimentos. O diagnóstico é 

baseado em achados como fenótipo; início e evolução; história familiar; achados 

histológicos na biópsia cutânea; teste genético; e manifestações associadas. Muitos tipos de 

ictiose são indetectáveis intraútero e presentes no nascimento ou nas primeiras semanas de 

vida. As apresentações severas incluem a harlequin, a epidermolítica e as que apresentam 

membrana coloide ao nascimento – que recobre todo o corpo, com aspecto translucente, de 

papel celofane. MÉTODO: Relato de caso de gemelares nascidos em um hospital do sul do 

Brasil e revisão bibliográfica realizada no portal de pesquisa CAPES e UpToDate. 

RELATO DE CASO: Gemelares, nascidos com 34 semanas e 3 dias de idade gestacional, 

ambos com Apgar 9 e 9, internados em unidade de terapia semi-intensiva para cuidados 

devido à prematuridade. Apresentaram, logo ao nascimento, notável descamação da pele e 

alteração da queratinização. Filhos de um casal não consanguíneo, procedentes de área rural, 

sem história de exposição materna a agrotóxicos, sem intercorrências durante o período 

gestacional, negando história familiar. Devido ao agravamento da descamação cutânea e 

aparecimento de escamas, principalmente em mãos e pés; foi realizada avaliação 

dermatológica, sendo estabelecido o diagnóstico clínico de ictiose, e orientado uso de creme 

aniônico. Evoluíram com melhora considerável, com diminuição das placas cutâneas e das 

fissuras em dobras. Receberam alta hospitalar para seguimento pediátrico e dermatológico 

ambulatorialmente. CONCLUSÃO: Os avanços no cuidado neonatal têm sido cruciais para 

melhorar os desfechos desses recém-nascidos, devido ao comprometimento da função de 

barreira da pele, associado ao aumento de perda de líquidos transepidérmico, desidratação 

hipernatrêmica e perda de peso. São, em geral, manejados em UTI, em incubadoras com 

umidade aumentada e com monitorização da temperatura corporal, sinais vitais e eletrólitos. 

Além disso, o aperfeiçoamento na tecnologia de sequenciamento genético tem permitido 

uma avaliação mais precisa de alterações genotípicas, o que justifica a importância da 

suspeição clínica e diagnóstico precoces para a definição da conduta terapêutica, a fim de 

melhorar o prognóstico e a sobrevida desses pacientes. 
 

 

 

 

 



IMPACTO DO DIAGNÓSTICO TARDIO DE ENXAQUECA NA INFÂNCIA: UM 

RELATO DE CASO 

 
Fernanda Courtois, Marina Bisinella, Felipe Dortzbacher, Camila Rech, Giordano Gatti De Giacomo, Vinicius 

De Paula Guedes 

 

Unidade Básica de Saúde Fátima, Pelotas - RS 

 

INTRODUÇÃO: Enxaqueca, definida como síndrome benigna recorrente, caracterizada 

por cefaleia fronto-temporal de intensidade moderada a severa. É associada a outros 

sintomas como náuseas, vômitos, fotofobia e/ou fonofobia. O diagnóstico é clínico. É mais 

comum em meninos antes da puberdade e, em meninas, após a puberdade. Um estudo feito 

nos EUA com 222 crianças, entre 5 e 13 anos, mostrou que 30.6% iniciaram enxaqueca aos 

4/5 anos; e apenas 20% foram diagnosticadas com enxaqueca por médicos. OBJETIVOS: 

Pretende-se relatar o caso e revisar a literatura sobre o assunto, demonstrando a importância 

do diagnóstico precoce da enxaqueca na qualidade de vida da criança. RELATO DE 

CASO: Paciente do sexo masculino, 15 anos, pardo, solteiro, natural e procedente de 

Pelotas, estudante. Aos 4 anos, deu início a cefaleia, náuseas e vômitos, sendo medicado 

com Dicloridrato de Flunarizina 5mg 20 gotas/dia, contínuo. Aos 11 anos, as crises 

tornaram-se mais frequentes, cerca de 5 vezes/semana, associadas à cefaleia constritiva, 

holocraniana, de intensidade 9/10, com duração de 12h, com aura sensitiva, fotofobia e 

fonofobia. Claridade e exercício físico eram os gatilhos do quadro. Realizou TC de crânio, 

sem alterações. Posteriormente, foi diagnosticado com enxaqueca, substituindo a medicação 

anterior por Paracetamol 750mg, 3cp/dia. Entretanto, as crises persistiram, recorrendo 

frequentemente ao PS. Hoje, aos 15 anos, após nova avaliação clínica, a medicação foi 

substituída por Amitriptilina 25mg, 1cp/noite. Após seis meses de tratamento, relatou 

melhora dos sintomas e diminuição da frequência do quadro. CONCLUSÃO: A 

identificação precoce dos gatilhos e instituição do tratamento adequado da migrânea são 

essenciais para evitar o desencadeamento das crises. Os critérios diagnósticos são, pelo 

menos, 5 crises com duração de 4-72h; apresentar pelo menos duas das características da 

dor, unilateral, pulsátil, intensidade moderada/severa e exacerbada por atividade física 

rotineira; deve ter ao menos um sintoma associado, como náuseas e/ou vômitos, fotofobia e 

fonofobia. Não deve ser atribuída a outro transtorno. O diagnóstico pode ser tardio devido à 

dificuldade de colher informações da criança para a caracterização do quadro. No relato 

apresentado, deparamo-nos com reconhecimento tardio da enxaqueca e falha terapêutica, o 

que implicou em limitação das atividades diárias do paciente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTERNAÇÕES HOSPITALARES POR SÍFILIS CONGÊNITA NO RIO GRANDE 

DO SUL E NO MUNICIPIO DE PELOTAS 

 
Marcos Daniel da Silva, Carolina Reinbrecht Bernini, Thaís Leite Secchi, Carlos Alberto dos Santos Treichel, 

Leticia Oliveira de Menezes 

 

Universidade Católica de Pelotas - RS  

Universidade Federal de Pelotas - RS 

 

INTRODUÇÃO: Sífilis congênita é uma infecção transplacentária do concepto, causada 

pela bactéria Treponema pallidum, geradora de aumento da morbimortalidade infantil. 

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. OBJETIVO: Rastrear o número de internações hospitalares relacionadas à sífilis 

congênita em crianças de faixa etária de 0-5 anos, no período de 2010 a julho de 2015 no 

Estado do Rio Grande do Sul e no município de Pelotas. MATERIAIS E MÉTODOS: 
Trata-se de um estudo retrospectivo, transversal, quantitativo, descritivo, que analisou os 

dados disponibilizados no banco de dados DATASUS quanto às internações relativas à 

sífilis congênita – CID A50.0, A50.1, A50.2,  A50.3, A50.4, A50.5,  A50.6,  A50.7 e 

A50.9, no período de 2010 a 2015. RESULTADOS E CONCLUSÕES: Constatou-se que 

no período referido ocorreram 2.524 internações no estado do Rio Grande do Sul e 50 

internações na cidade de Pelotas, sendo possível apontar um aumento progressivo do 

número de internações por esse agravo. No estado do RS, no ano de 2010 foram realizadas 

192 internações; em 2011: 270; 2012: 373; 2013: 512; 2014: 644 e nos 7 primeiros meses de 

2015 foram realizadas 533 internações. No ano de 2010 em Pelotas foi realizada uma única 

internação, já em 2011 esse número quadruplicou, passando para 4 internações. Nos anos de 

2012, 2013 e 2014, Pelotas teve respectivamente 8, 15 e 13 casos de internação hospitalar. 

Em 2015, até o mês de julho, havia 9 internações por esta doença, evidenciando assim uma 

tendência de aumento no número de casos. O rastreio/diagnóstico da sífilis congênita é 

simples e de fácil acesso e está incorporado à rotina básica de pré-natal recomendada pelo 

MS e OMS e o tratamento é realizado com antibiótico de baixa complexidade e custo. Sendo 

a sífilis congênita, em geral, uma doença de simples diagnóstico e de fácil tratamento na 

gestação, é possível depreender que, dentre diversas circunstâncias, a carência nos serviços 

de atenção primária pode estar relacionada ao aumento do número de hospitalizações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO ASSOCIADO A SÍNDROME DE SJOGREN 

EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, UM RELATO DE CASO 

 
Fernando Wohlfeil, Octavio Ruschel Karam, Guilherme Gago da Silva, Fernando Antônio de Oliveira Costa  

 

Universidade Católica de Pelotas – RS 

 

INTRODUÇÃO: O Lúpus Eritematoso é uma doença autoimune que cursa com processo 

inflamatório e tem um diagnóstico clínico/laboratorial, assim como a Síndrome de Sjögren. 

Pacientes com Síndrome de Sjögren secundaria a LES apresentam importantes 

manifestações sistêmicas. A maioria dos sintomas extraglandulares são "LES-like", 

encontrando-se alta frequência de artrite, erupções cutâneas, fenômeno de Raynaud, 

leucopenia e trombocitopenia. Em sobreposição das doenças ainda vemos uma menor 

incidência de Nefrite, quando comparado ao paciente lúpico. OBJETIVOS: Relatar o caso 

de um paciente com superposição de Lúpus Eritematoso Disseminado e Síndrome de 

Sjögren tratado com antimalárico e corticoide em doses moderadas em Unidade de Pronto 

Atendimento. RELATO DE CASO: Mulher, 57 anos, branca, trabalhadora rural, refere 

gatilho dos sintomas após realizar coloração capilar. Estava em tratamento, sem sucesso, 

com Cilostasol e AAS para suposta vasculopatia periférica. Em ocasião queixava dor e 

edema articular em mãos, com ferimentos de difícil cicatrização devido ao edema. Paciente 

referia também, xerostomia, xeroftalmia, foto sensibilidade e dispareunia. Contava andar de 

luvas quando saia a rua, pois dizia que em exposição ao frio e ao vento sentia dor e cianose 

em mãos. O exame físico mostrou rash malar, esclerodactilia e artrite em MCFs. Os exames 

laboratoriais apresentaram FAN padrão pontilhado fino 1:320 e antígeno RO/SS-A reagente, 

e assim, confirmado diagnóstico de Lúpus eritematoso disseminado cutâneo associado a 

Síndrome de Sjögren. Ademais foi investigado outras alterações em órgãos e sistemas para 

adicionar critérios e fortalecer o diagnóstico de Lúpus, porém não foram encontradas tais 

alterações. Foi iniciado tratamento com Hidroxicloroquina 400mg/dia, Prednisona 20mg/dia 

e Amoxicilina com clavulanato por 20 dias para tratar infecção do tecido subcutâneo das 

mãos. Havendo melhora significante em edemas e, por conseguinte em lesões, conforme 

melhora dos sintomas foi-se reduzindo o corticoide até retirá-lo, mantendo-se apenas 

antimalárico. Após início da carticoterapia paciente iniciou com resistência à insulina, sendo 

prescrito Metformina XR 500mg. Paciente segue em follow-up com médico assistente. 

CONCLUSÃO: Relatamos esse caso para atentar diagnóstico reumatológico mesmo em 

serviços de pronto atendimento e dar um adequado acompanhamento e encaminhamento 

para investigação, visto que o atraso diagnóstico pode resultar em sequelas aos pacientes e 

perda da qualidade de vida por evolução mais rápida da enfermidade. 

 

 

 
 
 
 
 
 



MALFORMAÇÃO ARTERIOVENOSA DURAL SIMULANDO HÉRNIA DE 

DISCO: RELATO DE CASO 
 

Eduardo de Moraes Schuch, Guilherme Gago da Silva, Júlia Damé Fabião, Matheus Barcelos Pereira Rocha, 

Othello Moreira Fabião Neto, Fernando Antônio de Oliveira Costa   

 

Universidade Católica de Pelotas – RS 
 

INTRODUÇÃO: Doenças vasculares da medula espinal são raras e representam um desafio 

tanto diagnóstico quanto na abordagem terapêutica. São classicamente divididas em três 

categorias: neoplasias, aneurismas e as lesões arteriovenosas, dentro das quais estão 

incluídas as malformações arteriovenosas (MAV). Essa doença apresenta clínica 

inicialmente discreta, dependendo da localização com potencial para evoluir com diversas 

síndromes medulares. O tratamento pode variar desde ressecção cirúrgica e/ou embolização 

ou até mesmo manter observação e avaliar evolução do caso. OBJETIVOS: Demonstrar o 

caso de uma paciente diagnosticada com uma MAV na região da coluna lombar que foi 

inicialmente suspeitado de uma hérnia discalextrusa. RELATO DE CASO: Paciente do 

sexo feminino de 38 anos, funcionária pública, iniciou com queixa de hematúria há algumas 

semanas e seu clínico geral resolveu pedir uma tomografia, onde apareceu uma lesão 

sugestiva de hérnia discal extrusa ao nível de L4 à esquerda. No estudo posterior com 

ressonância magnética e angioressonância foi evidenciada malformação vascular 

arteriovenosa no nível de L4 à esquerda saindo pelo neuroforame em direção à aorta. A 

paciente se manteve assintomática do ponto de vista neurológico e foi indicado 

acompanhamento da lesão seriado. CONCLUSÃO: As malformações arteriovenosas 

(MAV) da coluna são responsáveis por 20-30% das lesões vasculares nessa região. Não 

apresentam predileção por gênero e não possuem um sistema de classificação bem 

consolidado. Uma das divisões separa essa patologia em extradural-intradural e intradural, 

sendo a última subdividida em intramedular, intramedular-extramedular e do cone medular. 

Os métodos diagnósticos de escolha são a ressonância magnética e a angiografia. As 

manifestações clínicas dependem da localização e do tamanho da lesão. Alguns casos podem 

ser assintomáticos e se apresentar na forma de um achado incidental como foi com nosso 

paciente que o diagnóstico inicialmente proposto era de uma hérnia discal lombar. O 

tratamento pode incluir cirurgia para ressecção da lesão, embolização para cessar a nutrição 

da MAV e até mesmo radiocirurgia estereotáxica em alguns casos selecionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MENINGIOMA: RELATO DE CASO  

 
Camila Rech; Felipe Dörtzbacher; Fernanda Courtois; Giordano Gatti De Giacomo; Marina Bisinella; Vinícius 

de Paula Guedes 

 

Universidade Católica de Pelotas - RS 
 

INTRODUÇÃO: Meningiomas são considerados tumores cerebrais primários que crescem 

a partir das meninges. É a neoplasia intracraniana primária mais comum. Nos Estados 

Unidos, compreendem cerca de 32% de todos os tumores intracranianos primários, com uma 

incidência anual de 5,2 por 100.000 habitantes. Mais diagnosticados em adultos acima dos 

60 anos, e duas vezes mais frequentes nas mulheres do que nos homens. São classifcados 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em grau da OMS I (benignos), II (atípicos), e 

III (anaplásicos ou malignos). Acredita-se que as células meningoteliais (células da 

aracnóide) deem origem aos meningiomas. Há várias teorias sobre suas possíveis etiologias, 

tendo destaque as alterações genéticas e a exposição passada à radiação. A maioria dos 

meningiomas são de crescimento lento e benignos, muitas vezes permanencendo 

assintomáticos por toda a vida. Cefaleia e convulsões são manifestações iniciais mais 

comuns. Em tumores maiores, os sintomas resultam da compressão local e do edema 

peritumoral. Diagnóstico diferencial inclui meningoangiomatose e outras neoplasias 

primárias. O tratamento é cirúrgico, podendo-se associar à radioterapia quando malignos e 

ressecção incompleta. OBJETIVOS: Discussão de relato de caso de meningioma 

parassagital frontal apresentando dados de literatura relacionados à epidemiologia, clínica, 

diagnóstico diferencial e ao tratamento dessa afecção. RELATO DE CASO: G.T.N., 74 

anos, sexo masculino, branco, procurou o ambulatório de neurologia com queixa de cefaleia 

hemicraniana a direita, a cerca de seis meses. Referia que a dor era contínua, pulsante, com 

piora a luz, sem náuseas ou vômitos, e que vinha progredindo desde então. Realizado TC de 

crânio com evidência de pequena lesão expansiva com densidade cálcica junto à foice da 

região frontal medindo 1,2 cm de diâmetro, sugestivo de meningioma. Sem indícios de 

malignidade. O exame físico mostrava-se normal, sem alterações neurológicas. Sem relato 

de quadro semelhante na família. Paciente tabagista de longa data, ex-etilista, portador de 

hipertensão arterial, dislipidemia, hiperplasia prostática, doença pulmonar obstrutiva crônica 

(DPOC), com história de acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio há 8 anos. 

Atualmente em investigação para possível neoplasia de laringe. Optou-se, então, ao 

acompanhamento da lesão, devido antecedentes fisiopatológicos de maior gravidade. 

CONCLUSÃO: Meningiomas são afecções raras, porém dentre as neoplasias 

intracranianas primárias, eles são os mais frequentes. Podem não necessitar de tratamento 

imediato e muitas vezes permanecem assintomáticos por muitos anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METÁSTASE MENÍNGEA EM CÂNCER DE MAMA: RELATO DE CASO 

 
Camila Ribeiro Dutra, Ingridy Côrtes da Silveira, Lais Ludke Muller, Gabriela Sobral Vieira, Gustavo Pereira 

Zerwes, Othello Moreira Fabião Neto 

 

Centro Radioterapia e Oncologia Santa Casa de Pelotas – RS 
 

INTRODUÇÃO: O câncer de mama é a neoplasia mais comum na mulher, com uma 

estimativa de 57.960 novos casos em 2016, segundo o INCA. Quando a doença se torna 

avançada, os sítios mais usuais de metástases sistêmicas são: ossos, pulmão, pele, fígado e 

cérebro. A metástase em aracnoide, embora rara, prevalência de 5%, é uma complicação que 

está se tornando mais usual e ocorre, geralmente, em estágios avançados da doença. O 

subtipo histológico mais associado com essa metástase é o carcinoma lobular invasivo e o 

subtipo molecular é o triplo negativo. A metástase em aracnoide é um desafio para os 

oncologistas devido à dificuldade de diagnóstico e as escassas e pouco eficazes opções de 

tratamento. OBJETIVO: Relatar o caso de uma paciente com câncer de mama, cuja 

primeira manifestação sintomática foi alteração neurológica devido à metástase em 

aracnoide. RELATO DE CASO: T.S.G., 56 anos, sexo feminino, hipertensa, dislipidêmica, 

hipotireodeia, menopausada aos 50 anos em tratamento com Tibolona. História familiar de 

avó com câncer de mama. Procurou atendimento por quadro de lombalgia, incoordenaçãoe 

perda de força progressiva dos membros inferiores. Ao exame físico: paraparesia 

ehipoestesia a partir do nível de T10. Exame de imagem sugeriu processo patológico em 

aracnoide ao nível de T5-T6. Punção lombar demonstrou proteína alta, glicose baixa e 

aumento dos leucócitos com predomínio de linfócitos, achados sugestivos de tuberculose 

meníngea. Realizou teste terapêutico com tuberculostáticos, sem melhora.Biópsia de 

aracnoide com diagnóstico de metástase de câncer lobular de mama. Avaliação sistêmica 

extensa não identificou a lesão primária em mama, nem outros focos de doença metastática. 

Mamografia e ecografia de mamas: BIRADS 2. CONCLUSÃO: O diagnóstico de metástase 

em aracnoide, apesar de comumente ser evidenciado em doenças de estágio avançado, pode 

ser uma apresentação inicial da neoplasia mamária. Seu diagnóstico precoce é de 

fundamental importância, pois é de difícil manejo e frequente causa de morbimortalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIELOPATIA ESPONDILOTICA CERVICAL POR HERNIA DURA TRATADA 

POR LAMINECTOMIA SEM FUSAO: RELATO DE CASO. 
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Schuch, Othello Moreira Fabião Neto, Fernando Antônio de Oliveira Costa  

 

Universidade Católica de Pelotas - RS 

 

INTRODUÇÃO: A mielopatia espondilótica cervical (MEC) é a doença degenerativa da 

coluna mais comum na população geriátrica. O manejo dessa patologia, quando grave, 

costuma necessitar de intervenção cirúrgica numa tentativa de lentificar ou até mesmo 

reverter a degeneração neurológica. A escolha da técnica cirúrgica é assunto controverso na 

literatura, mas de maneira geral aborda-se onde a compressão for mais importante, seja via 

anterior, posterior ou acesso combinado. OBJETIVO: Relatar o caso de um paciente não 

idoso que sofria de MEC, sendo empregada abordagem cirúrgica via posterior e justificar o 

uso desta técnica. RELATO DE CASO: C.P.S, 47 anos, negro, vem à consulta com queixa 

de dor cervical associada a dormência bilateral em membros superiores, mais intensa a 

direita, e fraqueza em perna direita há 30 dias. Ao exame físico, o paciente apresentava 

hiperreflexia nos quatro membros (grau 3 de 4) e hipoestesia associada a paresia mais 

prevalente a direita (grau 3 na escala MRC). Além disso, apresentava sinais de Babinksi 

bilateralmente e Hoffman à direita. Foi solicitado ressonância magnética (RM) cervical a 

qual mostrou uma compressão medular a nivel de C4-C5 causada por uma hérnia dura (hard 

disc). A partir disso, definiu-se o diagnóstico de MEC grave e, assim, sugeriu-se internação 

hospitalar para realização de laminectomia descompressiva. No pós-operatório o paciente 

evoluiu com melhora dos sintomas, exceto por parestesia residual em extremidade de mão 

direita. CONCLUSÃO: Há duas as formas principais de acesso: a via anterior em que pode 

consistir em discectomia (com ou sem fusão) e corpectomia; e a via posterior onde pode-se 

realizar laminectomia descompressiva (com ou sem fusão) ou laminoplastia. Ambos acessos 

não diferem significativamente em termos de resultado neurológico. Em nosso caso poderia 

ter sido realizada uma abordagem anterior devido ao fato da compressão medular ser 

anterior, além da patologia acometer apenas um nível. No entanto, em função de haver 

degeneração de todo complexo vertebral associado a hérnia foi optado pelo acesso posterior 

para evitar manipulação óssea excessiva e uso de próteses, tendo em vista a maior morbidade 

associada a esses procedimentos. A MEC é uma patologia multifatorial que apresenta 

etiologia estática e dinâmica em sua gênese. Portanto, apesar de existir controvérsias quanto 

as técnicas empregadas, é consenso que a preferência pessoal, bem como a experiência do 

cirurgião continuam sendo fatores preponderantes na decisão do acesso cirúrgico. Esse 

relato de caso evidencia a necessidade de novos estudos nessa área, uma vez que descreve a 

abordagem de uma técnica não tão usual, porém com resultados satisfatórios. 
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INTRODUÇÃO: Mioma uterino ou leiomioma é o tumor benigno do músculo liso uterino.  

É o tumor benigno mais comum do útero em mulheres na idade reprodutiva, com a 

incidência entre 5,4% a 7,7%. O mioma uterino costuma crescer durante a idade fértil devido 

a maior exposição à circulação de estrogênio. A frequência do mioma uterino durante a 

gestação é de 0,05 - 5% e aproximadamente 10% das gestantes vão desenvolver 

complicações associadas à eles, como dor, aborto, descolamento prematuro de placenta, 

ruptura prematura das membranas, trabalho de parto prematuro e hemorragia pós parto. O 

objetivo deste artigo, é reportar a evolução do caso de uma paciente que necessitou de 

histerectomia puerperal logo após o parto cesáreo por atonia uterina devido ao grande 

numero de miomas uterinos. RELATO DE CASO: Paciente R.S., sexo feminino, 32 anos, 

GIP0, 41 semanas de gestação, com histórico de miomectomia prévia há 4 anos. Parto 

cesáreo ocorreu no dia 21/09/2016, na Santa Casa de Misericórdia de Pelotas-RS,  paciente 

evoluiu com atonia uterina devido à miomatose múltipla, não sendo possível a realização de 

miomectomia e irreversível com massagem uterina e administração de ocitocina. Foi 

necessária a realização de histerectomia de urgência, que ocorreu sem intercorrências, não 

necessitando de transfusão sanguínea ou UTI. CONCLUSÃO: Houve dificuldade em achar 

na literatura a incidência de mulheres submetidas a histerectomia por miomatose, porém 

percebe-se que uma das principais complicações dos leiomiomas é atonia uterina, que evolui 

para histerectomia em  aproximadamente 43% dos casos. Visto que a miomatose é uma 

patologia de alta incidência na idade fértil, não sendo diagnosticada antes da gestação, 

torna-se um fator de risco para complicações peri e pós parto. É necessário, portanto, focar 

mais neste tópico para prevenir desfechos desfavoráveis em pacientes de risco com 

miomatose na gestação, ou seja, partos planejados, com reserva de sangue, um hospital de 

referência e uma equipe treinada para possível necessidade de uma histerectomia puerperal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NEUROCRIPTOCOCOSE EM PACIENTE HIV POSITIVO: RELATO DE CASO 
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Julia Schwening da Silva; Mariana Koch  
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INTRODUÇÃO: A Criptococose é uma infecção oportunista que ocorre em pacientes HIV 

positivos, sendo a meningite sua manifestação mais frequente, e seu risco de acometimento 

torna-se aumentado com contagens de CD4<100. Manifesta-se através de um quadro clínico 

de febre, náuseas, vômitos, cefaleia holocraniana e alterações de sensório. OBJETIVO: 

Apresentar um caso de Neurocriptococose em um paciente HIV positivo desde sua 

apresentação clínica,diagnóstico e tratamento. RELATO DE CASO: R.C.D.R, 37 anos, 

feminino, branca, com história de infecções respiratórias e ITU de repetição nos últimos 6 

meses, procurou auxílio médico no PS de Canguçu e PA de Capão do Leão devido a cefaléia 

occipital de forte intensidade, associado a náuseas e vômitos com início há 

aproximadamente 15 dias, sendo medicada para sinusite e enxaqueca. Apresentou piora do 

quadro com confusão mental, desorientação, diminuição de acuidade visual bilateral e 

paresia em MMII no dia 22/09 e foi transferida no dia seguinte para o PSP. Realizou TC de 

Crânio, a qual evidenciou edema bilateral e exames laboratoriais gerais com os quais foi 

feito o diagnóstico de HIV. Realizado punção lombar que evidenciado líquor leitoso, 438 

leucócitos totais com predomínio de mononucleados (89%) e no micológico direto 

Cryptococcus neoformans. Internou na UTI do HUSFP no dia 24/09 para manejo do quadro 

de meningite criptocócica com anfotericina B e realização de punções lombares de alívio 

diariamente. Paciente apresentou melhora sintomática da cefaléia, melhora da força em 

MMII, porém manteve quadro de amaurose e estrabismo convergente. No dia 29/09 paciente 

teve transferência para enfermaria clínica, onde as punções lombares de alívio foram 

realizadas até a obtenção de duas punções seguidas com valores abaixo de 20 cm H20. 

Realizou tratamento com anfotericina B até completar 15 dias, quando recebeu alta da 

enfermaria.  CONCLUSÃO: A meningite criptocócica é a principal causa de meningite na 

AIDS, e se não tratada é fatal. Seu diagnóstico e tratamento devem ser prontamente iniciados 

a fim de evitar suas complicações. 
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INTRODUÇÃO: A assistência domiciliar é um meio de fornecer os cuidados de saúde 

necessários ao paciente, de forma que o mesmo permaneça em um ambiente que lhe 

proporcione maior bem-estar e comodidade. Nesse contexto, a oxigenoterapia domiciliar 

prolongada (ODP) é o tratamento de escolha para doentes que cursam com hipoxemia 

crônica, tais como doença pulmonar obstrutiva crônica e fibrose pulmonar, patologias 

relativamente prevalentes na população. OBJETIVOS: avaliar o impacto da ODP nos 

custos gerados ao sistema de saúde por pacientes com hipoxemia. MATERIAIS E 

MÉTODOS: Esse estudo observacional, descritivo e retrospectivo buscou observar o 

impacto da oxigenoterapia domiciliar prolongada nos custos ao Sistema Único de Saúde no 

município de Pelotas, situado no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, durante o ano de 2015, 

dando ênfase aos benefícios obtidos com a realização da ODP. Os dados foram retirados de 

formulários preenchidos no ato da solicitação da terapia junto à prefeitura. RESULTADOS 

E CONCLUSÕES: A população foi composta de 94 pacientes. Dessa população estudada, 

49 (52,13%) eram do sexo feminino; a idade média foi de 59,7 anos; 56 (59,57%) 

apresentavam DPOC como doença de base; 65 (69,15%) relatavam história de tabagismo; e 

76 (80,85%) haviam solicitado a ODP durante uma hospitalização. Os gastos com um 

paciente em uso de ODP por um ano é de aproximadamente R$ 687,50, enquanto o gasto 

médio com a internação hospitalar desse mesmo paciente seria de R$ 1906,57. Dessa forma, 

foram constatados benefícios relacionados ao custo gerado ao sistema de saúde, devido, 

principalmente, à redução da ocupação dos leitos e o tempo de internação hospitalar. Além 

disso, foi observada melhora na sobrevida e qualidade de vida desses pacientes devido à 

diminuição do número de internações hospitalares e à autonomia proporcionada ao paciente 

e sua família. Ademais, concluiu-se que, assim como várias outras patologias, o principal 

benefício, tanto financeiro quanto clínico, ocorre quando se investe em meios de prevenção 

primária, tais como a cessação do tabagismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PANORAMA DA ESPECIALIDADE DE ENFERMAGEM OBSTÉTRICA: 

IMPACTO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NESSA PROFISSÃO 

 
Júlia Geller Eidt, Carolina Real Cappellaro, Evelise Carla Genesini, Camila Tlustak Soares, Letícia Oliveira de 

Menezes 
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INTRODUÇÃO: O Ministério da Saúde (MS) lançou no ano de 2016 a Portaria de nº11, 

que redefine a implantação e habilitação de Centros de Trabalho de Parto Normal (CPN), no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), para o atendimento no momento do parto, em 

conformidade a Rede Cegonha. Nessa portaria é definida uma equipe mínima para a atuação, 

independentemente do tipo de assistência prestada pelo CPN, que deverá ter a presença de 

um enfermeiro obstétrico, responsável técnico, com carga horária semanal de 40 horas, e um 

enfermeiro obstétrico com cobertura de 24 horas, além dos demais profissionais. 

OBJETIVO: O trabalho propõe-se avaliar a aplicação da portaria do MS, no que diz 

respeito a inserção do enfermeiro obstétrico na equipe dos CPN, no atual cenário 

profissional dessa especialidade, comparando com o número de instituições que fornecem 

serviço especializado ao parto, no nível SUS. MATERIAL E MÉTODOS: O estudo foi do 

tipo exploratório e descritivo, em que foram obtidos dados no site de pesquisa do CNES, 

para a busca do número total de profissionais, com a fixação da competência de dezembro de 

cada ano, no período de 2008 a 2015. Da mesma fonte de pesquisa foi retirada a quantidade 

de instituições do âmbito SUS, que fornecem serviço especializado ao parto (CPN), em que 

se aplica a nova portaria. Por meio da pesquisa no site do MS, foram obtidos os dados a 

respeito do PRONAENF (Programa Nacional de Residência em Enfermagem em 

Obstetrícia), programa de incentivo do MS e do Ministério da Educação (MEC) para a 

formação de enfermeiros obstetrizes. RESULTADOS E CONCLUSÕES: Nos dados 

obtidos, se observou a existência de 3125 enfermeiros obstetrizes em atuação no ano de 2015 

no Brasil e um total de 3298 instituições que fornecem atendimento especializado em 

Atenção ao Pré-Natal, Parto e Nascimento (Nível Hospitalar pelo SUS), até junho de 2016. 

Na pesquisa a respeito sobre o PRONAENF, foi visto que sua existência é desde 2012, e que 

seu objetivo era de complementar a rede cegonha, com profissionais especializados para 

atuar no âmbito SUS. Observa-se com o cruzamento de dados que o número total de 

enfermeiros obstetras no Brasil, não é superior ao número de Serviços Especializados em 

Atenção às Gestantes.  Conclui-se que a instituição da Portaria nº11, no que diz respeito a 

presença dos enfermeiros obstetrizes, não está adequada ao número atual desses 

profissionais no mercado de trabalho, não sendo capaz de cumprir o preconizado na nova 

portaria, em todos os CPN, que funcionam no âmbito SUS. Observa-se também que, mesmo 

com o incentivo do MS e do MEC, pouco se alterou o cenário dessa especialização da 

enfermagem, e que o número de profissionais não supre o que prega a portaria. Essa 

deficiência de profissionais pode acarretar em um atendimento incompleto às gestantes, e a 

uma sobrecarga de trabalho aos outros profissionais da área da saúde. 

 

 

 



PERFIL DO ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO REALIZADO PELO SISTEMA DE 
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INTRODUÇÃO: a Primeira Oficina Nacional de Atenção às Urgências em Saúde Mental 

ocorreu no ano de 2004, ratificando a assistência às urgências psiquiátricas e o papel do 

SAMU nas crise psíquicas. Sendo assim, há uma crescente necessidade da analise do perfil 

do atendimento pré-hospitalar desta população. OBJETIVO: o presente estudo tem por 

objetivo analisar o perfil do atendimento pré-hospitalar nos chamados psiquiátricos. 

MATERIAL E MÉTODOS: o estudo caracteriza-se por ser retrospectivo, observacional, 

descritivo, quantitativo e teve com base de dados o sistema de informação trackingand 

recognizing users in the environment (TRUE) correspondentes aos atendimentos clínicos 

realizados no ano de 2015 na região de Pelotas, situada no sul do estado do Rio Grande do 

Sul/Brasil. RESULTADOS E CONCLUSÕES: o número total de atendimentos clínicos 

realizado pelo SAMU da região de Pelotas no ano de 2015 foi um total de 10.843. Destes, 

2121 (19,56%) foram para pacientes com quadros de desordem psiquiátrica, dentro destes se 

destacam em número de ocorrência: 460 por abuso de álcool (21,69%), 460 por surto 

psicótico (21,69%), 413 por ansiedade/depressão (19,47%), 345 por crise conversiva 

(16,27%) e 156 por abuso de drogas (7,36%). Nota-se a maior prevalência de atendimentos 

psiquiátricos abarcando o abuso de álcool e surto psicótico, o que vem ao encontro do 

crescente uso de substâncias psicoativas e do diagnóstico de patologias psiquiátricas, 

necessitando de intervenção de profissionais capacitados, com conhecimento, competências, 

técnicas e habilidades singulares. Além disso, pela necessidade da urgência e, muitas vezes, 

incapacidade da coleta de dados pela situação imposta do momento, torna-se difícil a 

caracterização minuciosa do paciente não sendo possível o reporte completo. A inclusão do 

suporte à saúde mental pelo SAMU e a discussão sobre o assunto é de suma importância para 

a melhoria deste processo. Portanto, tal estudo serve para estimular a maior produção de 

conhecimento e formulação de intervenções específicas para tal população. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PNEUMONIA ATÍPICA POR LEGIONELLA: RELATO DE CASO 
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INTRODUÇÃO: A Legionella pneumophila é responsável por 6% das pneumonias 

adquiridas na comunidade. Os fatores de risco são tabagismo, doença pulmonar crônica, 

aumento da idade, e imunossupressão. Dentre os principais indícios clínicos, destacam-se: 

diarreia, tosse pouco produtiva, dor ventilatório-dependente, febre alta, hiponatremia, 

leucocitose e baixa resposta aos beta-lactâmicos ou aminoglicosídeos. O padrão radiológico 

mais comum é um consolidação unilobar e derrames pleurais. O tratamento consiste em 

quinolonas ou macrolídeos.  Os testes mais importantes para o diagnóstico são cultura e a 

pesquisa do antígeno urinário. Com diagnóstico precoce, mortalidade permanece 10%. 

OBJETIVOS: O objetivo deste trabalho foi apresentar um caso de pneumonia atípica por 

Legionella associado à revisão de literatura. RELATO DE CASO: Paciente masculino, 39 

anos, não tabagista e sem comorbidades. Iniciou com febre alta (39ºC), tosse seca, mialgia, 

dispneia, dor ventilatório-dependente e hiponatremia. Apresentando raio x de tórax com 

consolidação em dois terços inferiores à esquerda. Associado à isso, leucocitose, PCR, 

creatinina e uréia elevadas. Apresentou diminuição de murmúrios vesiculares, crepitantes e 

bolhosos à esquerda. Assim, iniciou antibioticoterapia com Levofloxacin e Piperacicilina 

com Tazobactam. Em novas imagens, evidenciou-se extensa consolidação pulmonar à 

esquerda com áreas de vidro fosco à esquerda e derrame pleural à direita. Logo, evoluiu para 

Insuficiência Respiratória e Síndrome da Secreção Inapropriada do Hormônio 

Anti-diurético. Assim, foi transferido para UTI permanecendo hemodinamicamente estável. 

Hemoculturas negativas. Após 7 dias, apresentou melhora significativa, retornando à 

enfermaria para conclusão do tratamento. Em pesquisa do antígeno urinário da Legionella, o 

resultado foi positivo. Registrou-se crescente melhora após 15 dias de antibioticoterapia, 

permitindo a alta hospitalar com acompanhamento ambulatorial. CONCLUSÃO: Após 

quadro clínico inespecífico e consolidação pulmonar, evoluindo para insuficiência 

respiratória, síndrome da secreção inapropriada do hormônio anti-diurético sugeriu-se 

agente atípico. A detecção do antígeno urinário da Legionella, constituiu-se como o avanço 

mais significativo no diagnóstico em questão. Possibilitando o início do tratamento 

específico. Portanto, conclui-se que a Legionella é um importante agente da pneumonia que 

exige internamento hospitalar. Consequentemente, destaca-se a importância de história 

clínica completa e adequada interpretação das provas complementares para fazer a 

identificação e tratamento precoce desta patologia em vista de um melhor manejo dos 

pacientes. 
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INTRODUÇÃO: Pólipos fibrovasculares gigantes do esôfago são raros tumores benignos 

de esôfago correspondendo a menos de 1% das neoplasias benignas esofagianas.Surgem 

mais comumente no esôfago superior, próximo a junção faringo-esofágica.Mesmo benignos, 

podem ser letais, devido ao seu tamanho e mobilidade, gerando sangramentos e asfixia. Na 

literatura, disfagia foi a queixa mais comum, seguido por sintomas respiratórios e 

regurgitação do pólipo na faringe ou na boca. Outros sintomas não específicos incluem dor 

epigástrica, odinofagia, dor torácica subesternal, perda de peso, tosse persistente e 

hemorragia gastrointestinal.  Estes pólipos, em sua maioria, são lesões únicas, de 

crescimento lento, compostas por quantidades variáveis de tecido fibrovascular, células 

adiposas e estroma. Surgem da mucosa ou submucosa e são recobertos por epitélio 

escamoso. O diagnóstico pode ser feito por uma combinação de história clínica e exames de 

imagem. As características tumorais e seu componente adiposo são identificados 

precisamente na Tomografia Computadorizada. A ultrassonografia endoscópica fornece 

informações sobre o tamanho, origem e vascularização do pólipo. A Ressonância Magnética 

é útil no diagnóstico e planejamento cirúrgico. A base do tratamento é a excisão cirúrgica. 

As diferentes técnicas cirúrgicas incluem técnicas endoscópicas para pólipos menores que 8 

cm e  esofagotomia cervical e esofagotomia trans-torácica para pólipos maiores e que 

necessitam de maior hemostasia. OBJETIVOS: relatar o caso de uma paciente com pólipo 

fibrovascular esofágico e delinear o quadro clínico, a prevalência, o diagnóstico e tratamento 

do caso relatado. RELATO DE CASO: N.M.L, sexo feminino, 24 anos, natural de Pelotas, 

empregada doméstica. Paciente é internada na Santa Casa de Pelotas, onde foi solicitado 

Endoscopia Digestiva Alta, devido a queixa de náuseas e vômitos pós alimentares há cerca 

de 3 meses, relatando sentir que o “esôfago era colocado para fora” em uma ocasião. Refere 

ainda emagrecimento e anemia. Nega comorbidades. Realizou EDA, que evidenciou lesão 

subepitelial polipoide pediculada medindo cerca de 15 cm, com início em esôfago cervical, 

estendendo-se até esôfago distal. Em Tomografia de Tórax evidenciou-se lesão expansiva 

intra-luminal estendendo-se no esôfago torácico, com impregnação heterogênea. Sob 

hipótese de pólipo fibrovascular gigante, foi optado pela conduta cirúrgica com ressecção do 

pólipo através de cervicotomia com remoção completa da lesão. CONCLUSÃO: Em 

resumo, adequadas investigações pré-operatórias devem visar o planejamento da abordagem 

cirúrgica para assegurar hemostasia adequada e ressecção completa. As opções cirúrgicas 

incluem ressecção endoscópica, cirurgia aberta via transcervical, abordagens trans-torácica 

ou trans-abdominal e em alguns casos de difícil manejo a combinação de abordagens 

cirúrgicas pode ser considerada. 

 

 

 

 

 



PREVALÊNCIA DE INTERNAÇÕES POR TOXOPLASMOSE CONGÊNITA NO 

BRASIL NO PERÍODO DE 2008 A 2014 

 
Agustin Alfonso Becker Pignataro Insfran; Leonardo Jaeger Bellinaso; Mateus Luis Riedi; Gustavo Valente; 

Mateus de Mamann Vargas; Letícia Oliveira de Menezes 

 

Universidade Católica de Pelotas – RS 

 

INTRODUÇÃO: A toxoplasmose é uma doença infecciosa não contagiosa causada pelo 

protozoário Toxoplasma gondii. Tal patologia cursa com sintomas como: dor de cabeça, 

coriza, dor no corpo, febre, fadiga e dor de garganta. Quando atinge gestantes, pode ser 

transmitida ao concepto, resultando em manifestações clínicas como: icterícia, convulsões, 

hidrocefalia, catarata, microcefalia, calcificações intracranianas, hepatosplenomegalia, 

adenopatia, exantema maculopapular, trombocitopenia e pneumonia. O risco de transmissão 

depende de fluxo sanguíneo placentário, virulência da cepa e carga parasitária que entra em 

contato com a placenta. A chance de transmissão da doença aumenta com a evolução da 

gestação, porém as formas mais graves ocorrem quando a transmissão vertical acontece nos 

primeiros meses. Para prevenção da doença podem ser realizados exames sorológicos, como 

dosagens de IgG e IgM, bem como orientações quanto a dieta e higiene dos alimentos. 

OBJETIVO: Este estudo tem como objetivo analisar a prevalência de internações por 

toxoplasmose congênita no Brasil. MATERIAL E MÉTODOS: Para o desenvolvimento 

deste estudo, foi analisado o banco de dados do Ministério da Saúde – DATASUS – através 

de software específico, onde foi realizada a busca pelo CID da doença bem como o número 

total de nascidos vivos no país no ano de 2008-2014. Realizou-se, a partir disso, cruzamento 

dos dados no programa Microsoft Excel calculando-se a prevalência de internações por 

toxoplasmose congênita no período de 2008 a 2014. RESULTADOS E CONCLUSÃO: 

Não foi observada uma homogeneidade de dados nos estados da federação, sendo que em 

alguns estados houve aumento dos dados calculados, alguns apresentaram queda e outros 

permaneceram estáveis. Os dados contidos neste artigo nos permitem inferir que a 

toxoplasmose congênita é uma doença prevenível com um pré natal de qualidade, apesar de 

ainda apresentar valores elevados de internações pela doença. Acreditamos que vários 

fatores estão relacionados a esse fato e que eles podem ser modificados a fim de melhorar a 

situação estudada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



PREVALÊNCIA DE VARIAÇÕES ANATÔMICAS DOS SEIOS PARANASAIS NA 

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 

 
Autores: Felipe Raasch De Bortoli, Lúcio Almeida Castagno, Paula Marchiori, Marcelo Szeremeta Ayres 

Correia, Pablo Rossato Gomes Da Silva, João Lourenço Bazzi Jr.  

 

Universidade Católica de Pelotas – RS  

Clínica Via Imagem – Xanxerê - SC  

 

INTRODUÇÃO: A tomografia computadorizada (TC) constitui o método de escolha para a 

identificação e avaliação das variações anatômicas dos seios da face, as quais podem ou não 

estar relacionadas a sinusopatias. OBJETIVO: Avaliar a prevalência de variações 

anatômicas nos seios paranasais por meio da TC - estudo transversal. MATERIAIS E 

MÉTODOS: Foram avaliadas 147 TCs de pacientes com idade igual ou superior a 13 anos, 

realizadas em uma clínica particular, no período de fevereiro de 2015 a março de 2016. 

RESULTADOS: Observou-se a frequência de 50,36% de desvio de septo nasal, 8,02% de 

concha média bolhosa, 2,9% de concha média paradoxal, 1,45% de bulla etmoidal dilatada e 

ausência de alterações anatômicas em 37,22%. CONCLUSÃO: Desvio de septo nasal foi a 

alteração mais prevalente em nosso estudo. O conhecimento dessa e de outras alterações é 

fundamental para uma melhor proposta terapêutica aos pacientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREVENÇÃO DOS FATORES DE RISCO PARA ACIDENTE VASCULAR 

ENCEFÁLICO: BENEFÍCIOS PARA A POPULAÇÃO E PARA O ESTADO 

 
Guilherme Braga Laviaguerre da Silva, Kamal Mohammad Kamal Mansour, Lucas Giusepe Cassol, Letícia 

Oliveira de Menezes  
 

Universidade Católica De Pelotas - RS 
 

INTRODUÇÃO: As doenças cardiovasculares constituem a principal causa de morte no 

Rio Grande do Sul. Dentre elas, encontra-se o Acidente Vascular Encefálico (AVE). O AVE 

possui diversos fatores de risco, entre eles estão o diabetes, dislipidemia, tabagismo, 

obesidade, e especialmente a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), doença crônica muito 

prevalente na população. OBJETIVO: Este artigo tem por objetivo apresentar a relação 

entre AVE e a HAS, dislipidemia e obesidade no Rio Grande do Sul. MATERIAL E 

MÉTODOS: Foram coletados dados do Ministério da Saúde, no Sistema de Informações 

Hospitalares do SUS (SIH/SUS) referentes ao tratamento do Acidente Vascular Encefálico – 

AVE (isquêmico ou hemorrágico agudo) no período de 2010 a 2015 por regiões do Brasil. 

Criou-se tabela dos fatores de risco para AVE a partir de dados coletados através do 

HIPERDIA (Sistema de Gestão Clínica de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus da 

Atenção Básica), através do programa VIGITEL (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção 

para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), ambos do Ministério da Saúde, e através 

do Artigo “Variações na Prevalência dos Fatores de Risco para Doença Arterial Coronariana 

no Rio Grande do Sul: Uma Análise Comparativa entre 2002-2014”. RESULTADOS E 

CONCLUSÃO: Foi observada uma diminuição tanto do número de AIH aprovadas para o 

tratamento do Acidente Vascular Encefálico quanto do valor médio destas do ano de 2010 

para 2011. Em contrapartida, percebe-se uma elevação anual a partir de 2011, assim 

comouma elevação da prevalência dos fatores de risco (Hipertensão, Obesidade e 

Dislipidemia) para AVE de 2002 para 2014. Foi possível relacionar o aumento da 

prevalência dos principais fatores de risco com o aumento do número de internações por 

AVE no estado do Rio Grande do Sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROBLEMÁTICAS DA ESPERA AO ATENDIMENTO EM UM PRONTO 

SOCORRO NO SUL DO PAÍS: DEMANDA AUMENTADA? 
 

Karol Levien Dora; Patricia Tejera de Moura; Sérgio Renato da Rosa Decker; Letícia de Oliveira Menezes 

 

Universidade Católica de Pelotas – RS 
 

INTRODUÇÃO: A demora ao atendimento no Pronto Socorro de Pelotas (PS) foi 

apontada, em pesquisa realizada no local, entre alguns dos fatores que mais interferem na 

qualidade de atendimento à população. Sendo assim, é importante buscar explicações para 

tal, visando melhoras na assistência ofertada aos pacientes. OBJETIVO: Avaliar se as 

unidades de emergência do município de Pelotas encontravam-se dentro dos parâmetros 

assistenciais preconizados segundo a Portaria 1101, do Sistema Único de Saúde (SUS) e 

discutir outros fatores relacionados ao maior tempo de espera no PS da cidade. MATERIAL 

E MÉTODO: Estudo transversal, descritivo e análise retrospectiva de dados. Foram 

utilizados dados secundários encontrados no Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS 

(SIA/SUS), retirados do tabwin - tabulador de dados do DATASUS. Foram somados os 

dados de todas as modalidades de atendimento em urgência e emergência de cada ano, de 

2011 a 2015, e comparados com os parâmetros assistenciais preconizados pela Portaria 1101 

do SUS. Segundo esse, preconiza-se a realização de 3 consultas por habitante/ano, sendo que 

12% dessas destinam-se à urgência e emergência.  RESULTADOS E CONCLUSÕES: 

De acordo com este parâmetro, levando em conta a população referenciada (608.131 

habitantes) para as unidades de urgência e emergência do município, eram esperadas 

218.927 consultas, por ano no município, sendo que o ano em que houve maior número de 

consultas foi o ano de 2015, no qual ocorreram 114.654 consultas. Portanto, foi possível 

observar que, o município de Pelotas não possui demanda aumentada. Além disso, 

observou-se uma heterogeneidade na distribuição dos atendimentos de acordo com os níveis 

de atenção, sendo que em todos os anos estudados houveram mais consultas em atenção 

especializada do que em atenção básica. Logo, apesar de não existirem dados diretamente 

voltados ao PS de Pelotas, acredita-se que esse seja responsável pela maioria do serviço 

prestado, sobrecarregando a unidade. Essa sobrecarga pode ocorrer devido a diversos fatores 

como concentração de atendimentos de urgência e emergência na atenção especializada e a 

má utilização do serviço, levando a demora no atendimento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROCEDIMENTOS CLÍNICO-CIRÚRGICOS DA GASTROENTEROLOGIA: 

ANÁLISE DE INTERNAÇÕES, ÓBITOS E CUSTO NO PERÍODO DE 2008 À 2015 

 
1

Henrique Coelho Stumpf, Douglas Cogo, Paulo Roberto de Oliveira Miranda Filho, Leonardo Pereira Lima, 

Matheus Barcelos Pereira Rocha, Letícia Oliveira de Menezes 

 

Universidade Católica de Pelotas - RS 
 

INTRODUÇÃO: A gastroenterologia é uma especialidade clínica-cirúrgica que abrange 

procedimentos do trato digestivo e anexos. Todas intervenções apresentam estátisticas de 

prevalência, morbimortalidade, custo médio efetivo, os quais foram agrupados em quadros 

e suas informações analisadas. OBJETIVO: O objetivo visa analisar a frequência do 

número de internações clínicas e cirúrgicas por motivos gastroenterológicos no Brasil, 

classificando as 5 causas mais frequentes bem como as 5 com maior índice de óbitos na 

área. Ademais, interpretar os custos médios que estas internações promovem ao Sistema 

Único de Saúde. MÉTODO: Foi realizado um estudo de caráter quantitativo cujos 

elementos foram retirados do banco de dados do Ministério da Saúde - Departamento de 

informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) através do programa Tab para 

Windows (TabWin), entre os anos de 2008 a 2015. Coletaram- se os procedimentos 

clínicos-cirúrgicos que figuram entre as causas de maior número de internações e maior 

número de óbitos na área. RESULTADOS: Observou-se que os procedimentos que mais 

causaram internações foram intervenções de cunho cirúrgico, apresentando a 

colecistectomia em 1º lugar, hérnioplastia inguinal (unilateral) e apendicectomia 

sucessivamente, além de mostrar-nos que o tratamento das doenças do fígado é a 

intervenção com maior taxa de mortalidade dentre todas da especialidade gástrica, sendo 

seguido pela laparotomia esploradora, e pelo tratamento de outras doenças do aparelho 

digestivo. CONCLUSÃO: O estudo em questão refletiu sobre os impactos das 5 principais 

causas de internção e 5 principais causas de óbito gastroenterológico dentro da realidade 

atual do país, já que as doenças tabeladas representam 50,8% do total de internação das 

doenças gastroenterológicas e 67% do número total de óbitos da especialidade, da mesma 

maneira que significou parcela bem significativa do repasse de verba recebida para 

investimentos na área. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 



QUADRO ATÍPICO DE DISSECÇÃO AÓRTICA COM SÍNDROME CORONARIANA 

AGUDA E CHOQUE CARDIOGÊNICO – RELATO DE CASO E REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA 

 
Paula de Oliveira Marchiori; Letiane Ávila Schmeing; Maurício da Costa Lazzarin; Amanda Resende Jardim; 

Felipe Raasch De Bortoli; Natalia de Alcantara Zimmermann 

 

Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre (HPS), RS 

 
INTRODUÇÃO: Dissecção aórtica é um quadro infrequente, com incidência de 3 a cada 100.000 

pessoas ao ano. Manifesta-se com dor torácica aguda e intensa, comprometimento hemodinâmico e 

alta mortalidade. Diagnóstico e tratamento precoces são essenciais para aumentar a sobrevida.  

OBJETIVOS: Relatar caso atípico ocorrido na sala vermelha do HPS e revisar bibliografia através 

do portal CAPES e UpToDate. RELATO DE CASO: Paciente de 49 anos, feminino, hipertensa, em 

uso de anlodipino e atenolol, trazida ao departamento de emergência por quadro de síncope e 

precordialgia. À admissão, encontrava-se pálida, sudoreica, bradicárdica (FC:49) e hipotensa 

(PA:75/50), Glasgow 15, sem déficit neurológico focal. ECG inicial com alterações inespecíficas de 

repolarização. Manteve quadro de hipotensão, sem melhora após dois litros de cristaloide. Decidido 

iniciar vasopressor (dopamina), também sem melhora significativa da PA. Evoluiu com alteração 

dinâmica no ECG – surgimento de bloqueio de ramo esquerdo e supradesnivelamento do segmento 

ST anterior extenso. Foi encaminhada ao serviço de Hemodinâmica da Santa Casa de Misericórdia 

de Porto Alegre (SCMPA) por infarto agudo do miocárdio com supra de ST (IAMCSST). Submetida 

à cineangiocoronariografia, evidenciou-se dissecção de aorta tipo A de Stanford, com insuficiência 

valvar aórtica grave 3+/4+ e extensão da dissecção para o arco e tronco braquiocefálico, bem como 

dissecção de tronco de coronária esquerda. Realizada cirurgia cardíaca de urgência, com implante de 

tubo de Dacron na aorta ascendente, manutenção da válvula nativa e reimplante de coronárias. 

Evoluiu com quadro de insuficiência cardíaca congestiva, hepática isquêmica e renal aguda, com 

necessidade de hemodiálise. Até a divulgação do resumo, permaneceu em ventilação mecânica em 

UTI cirúrgica cardiológica da SCMPA. CONCLUSÃO: Pacientes com dissecção de aorta 

apresentam-se, tipicamente, com quadro de hipertensão arterial. Entretanto, hipotensão e choque 

ocorrem em casos de dissecção retrógrada, que resulta em insuficiência aórtica aguda, 

tamponamento cardíaco e/ou infarto do miocárdio. A suspeição clínica é essencial para o diagnóstico 

correto e instituição rápida do tratamento, que, em geral, é cirúrgico, e deve ser realizado em centro 

de referência. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RECÉM-NASCIDO COM ARTÉRIA UMBILICAL ÚNICA: RELATO DE CASO 

  
Laís Praetzel Soeiro Souza, Ingridy Côrtes da Silveira, Lais Ludke Müller, Fellipe Debona, Vanessa Peres 

Mendonça, Vera Regina Levien 

 

 Hospital Universitário São Francisco de Paula – Pelotas - RS 
 

INTRODUÇÃO: Artéria umbilical única (AUU) é uma variante anatômica, cuja incidência 

varia de 0,04-1,15%, sendo mais frequente a ausência da artéria esquerda. O achado é 

associado com alguns eventos perinatais (restrição de crescimento intrauterino, 

prematuridade, malformações congênitas e mortalidade perinatal). Fatores maternos como: 

tabagismo, hipertensão, diabetes e distúrbios convulsivos estão relacionados. O diagnóstico 

pode ser feito através de Ultrassonografia (US) precoce durante o pré-natal ou achado do 

exame físico do recém-nascido (RN). Mesmo sendo um achado isolado, maior investigação 

faz-se necessária devido à chance de anomalias fetais, especialmente do trato geniturinário, 

cardíaco, gastrointestinal, músculo-esquelético e sistema nervoso central. OBJETIVO: 

Relatar caso de recém-nascido apresentando AUU, diagnosticado após nascimento na sala 

de parto. RELATO DE CASO: RN de parto cesáreo, feminino, 39 semanas, Apgar 8/9, 

peso 3315g, comprimento 48 cm, ambos perímetros torácico e cefálico de 35 cm. Ao 

nascimento, apresentou líquido amniótico tinto de mecônio, necessitando de aspiração de 

traqueia sob visualização. Após ligadura do cordão umbilical identificou-se a presença de 

artéria umbilical única, a qual não foi diagnosticada na US obstétrica. Foram realizados 

exames complementares para investigação de malformações associadas: - Ecocardiograma: 

fluxo E-D pelo forame oval; - US de abdome total e Ecodoppler transcraniano dentro da 

normalidade. RN manteve estável e teve alta hospitalar com acompanhamento ambulatorial. 

CONCLUSÃO: A AUU é um importante marcador associado a malformações congênitas e 

outras complicações perinatais. É de suma importância que as mulheres façam pré-natal 

adequado e realizem US precocemente em busca de tal achado. Recomenda-se também que 

sempre seja realizado exame detalhado do cordão umbilical na sala de parto, para não passar 

despercebido um sinal clinico associado a malformações congênitas e ter um seguimento 

adequado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAÇÃO DE SEPSE NEONATAL COM COLONIZAÇÃO DE GESTANTES POR 

ESTREPTOCOCOS BETA HEMOLÍTICOS 

 
Rômulo Gonçalves Gomes, Eduarda Jaíne Facchinello Dall´Aqua, Cintia Teixeira Machado, Fernanda Folha 

de Melo, Leticia Oliveira de Menezes 

 

Universidade Católica de Pelotas – RS 
 

INTRODUÇÃO: A infecção por estreptococos β-hemolítico do grupo B (EGB) é a 

principal causa de sepse neonatal precoce e tem um grande potencial de ocasionar óbito de 

recém-nascidos logo nos primeiros dias de vida, além de comorbidades como 

prematuridade, baixo peso ao nascer, osteomielite, artrite séptica, pneumonia, meningite e 

sequelas neurológicas, visuais e auditivas. Existem diversos fatores que contribuem para o 

desenvolvimento de sepse neonatal, tais como: colonização vaginal, nascimento antes de 37 

semanas, bacteriúria por EGB durante a gestação, antecedentes de infecção por SBG em 

outras gestações, febre durante o trabalho de parto e ruptura prematura de placenta. Exame 

de rastreamento é relevante para reduzir os níveis de septicemia em recém-nascidos. 

Torna-se importante a análise de dados sobre a prevalência de infecção por EGB nas 

diferentes regiões do Brasil. OBJETIVO: tem-se o objetivo de abordar a temática 

comparativa da prevalência de sepse neonatal causada por colonização por EGC em 

gestantes no Brasil. MATERIAL E MÉTODO: estudo por revisões bibliográficas, nos 

quais selecionam-se vários delineamentos de estudos em plataformas de pesquisa como 

Lilacs, Medscape, Up to Date. Scielo e Google Scholar em que se opta por obras no período 

a partir de 2006. Foram coletados ainda, dados retrospectivos secundários do TabWin, o 

tabulador de dados do Data SUS do Ministério da Saúde. RESULTADO: Foi encontrado 

dados referentes ao número de internações por sepse neonatal devido infecção por 

Streptococcus agalactiae no total de 912 nas 5 regiões do Brasil, com variação da frequência 

dos casos entre 89 e 172 a cada ano analisado de 2008 a 2015; já para número de óbitos 

neonatais obteve-se ao todo 30 mortes por infecção por estreptococos β-hemolítico do grupo 

B (EGB) no mesmo período. CONCLUSÃO: Apesar da escassez de trabalhos que retratem 

o Brasil, a sepse neonatal encontra-se bastante frequente em nosso meio, assim como a 

mortalidade decorrente dessa. Diante desse contexto é essencial modificar a conduta de 

assistência prestada à gestante e ao recém-nascido, dando maior valor a prevenção primária, 

identificando e manejando adequadamente a enfermidade. A sepse neonatal é consequência 

de uma intercorrência do período gestacional, que facilmente é identificado na realização de 

exame de rastreio nas gestantes entre 35 e 37 semanas. Através desse rastreio é possível 

evitar parcela significativa de desfechos negativos na hora do parto, contribuindo também 

para diminuir as taxas de mortalidade neonatal precoce do país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATO DE CASO: AVE ISQUÊMICO SECUNDÁRIO A POLITRAUMA 

 
Paula de Oliveira Marchiori; Natalia de Alcantara Zimmermann; Maurício da Costa Lazzarin; Daniel Machado 

Pereira; Felipe Raasch De Bortoli; Letiane Ávila Schmeing 

 

Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre (HPS), RS 
 

INTRODUÇÃO: Lesão carotídea por mecanismo contuso é raro, com incidência de 1-2% 

dos traumas cervicais contusos. Apresenta associação com déficits neurológicos. O trabalho 

apresenta um caso de trombose carotídea provavelmente decorrente de trauma cervical 

fechado. OBJETIVOS: Relato de caso ocorrido na sala vermelha do HPS e revisão 

bibliográfica, realizada no portal CAPES, Scielo e referências bibliográficas do UpToDate. 

RELATO DE CASO: Paciente masculino, 31 anos, encaminhado ao HPS em imobilização 

padrão, vítima de colisão entre duas motos há cinco horas, era condutor de uma delas. À 

chegada, estava estável hemodinamicamente, alerta, mas desorientado, Glasgow 14, pupilas 

isocóricas e fotorreagentes, desvio do olhar conjugado à direita e hemiplégico à esquerda. 

Foi submetido a tomografia (TC), que não evidenciou lesões hemorrágicas intracranianas, 

entretanto foi observado hiperdensidade espontânea do segmento intracavernoso da artéria 

carótida interna direita e de todo segmento M1 da artéria cerebral média do mesmo lado, 

questionando-se a possibilidade de trombose espontânea ou secundária ao trauma. Optou-se 

por submetê-lo a angiotomografia, que demonstrou interrupção gradual da coluna de 

contraste da carótida interna direita a partir do segmento pós-bulbar, com ausência de 

opacificação em toda a sua extensão distal a este ponto. O paciente evoluiu com 

rebaixamento do nível de consciência, sendo necessária a intubação orotraqueal para 

proteção de via aérea. Foi introduzido cateter de controle de pressão intracraniana e admitido 

em UTI. No segundo dia de internação, evoluiu com anisocoria e hipertensão intracraniana, 

e, por fim, para morte encefálica. CONCLUSÃO: O mecanismo de lesão deste caso foi, 

provavelmente, uma hiperextensão ou rotação cervical súbitas, com estiramento da parede 

do vaso, dissecção da camada íntima e trombose arterial secundária. O quadro clínico pode 

variar conforme o tipo de lesão arterial e grau de circulação colateral presente. Pacientes 

com polígono de Willis, cuja circulação colateral é extensa, mesmo na vigência de oclusão 

carotídea completa, podem permanecer assintomáticos. Dentre as possíveis lesões arteriais 

decorrentes de trauma, citam-se: hematoma subadventicial; dissecção intimal com ou sem 

trombose arterial; e ruptura arterial parcial com formação de pseudoaneurisma. O tratamento 

deve ser individualizado, conforme clínica e tipo de lesão. Neste caso, o paciente evoluiu 

com um quadro de AVE maligno, com hipertensão intracraniana e morte encefálica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATO DE CASO: HEPATITE VIRAL, IMPORTÂNCIA DA ANAMNESE E 

EXAME FÍSICO E COMO A MÁ INTERPRETAÇÃO DE EXAMES 

COMPLEMENTARES PODERÁ MODIFICAR A EVOLUÇÃO NATURAL DE 

UMA DOENÇA 

 
Fernanda Folha de Melo, José Francisco Pereira da Silva, Cintia Teixeira Machado, Eduarda Jaine Facchinello 

Dall´Aqua, Rômulo Gonçalves Gomes, Raphael Bronzato Wink 

 

Universidade Católica de Pelotas - RS 

 

INTRODUÇÃO: As hepatites virais são doenças infectocontagiosas de distribuição 

universal, com características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais semelhantes. Há 

cinco vírus que a ocasionam, sendo esses responsáveis pelo processo de necroinflamação 

difusa do parênquima hepático e sua ampla apresentação clínica. OBJETIVOS: Relato da 

importância da execução adequada da anamnese, exame físico e da interpretação de exames 

complementares em um caso de hepatite aguda por vírus B em adulto jovem com 

diagnóstico por imagem de colecistite aguda. RELATO DE CASO: A.B, 44 anos, foi 

encaminhado para atendimento em consultório particular, devido a quadro de icterícia 

associado a ultrassom com diagnóstico de colecistite aguda e provas hepática alteradas. 

Relata tratamento recente para sinusite interrompido devido há dois dias ter iniciado com dor 

epigástrica, diarreia, colúria, icterícia e anorexia, sem sinais de febre. Exame Físico: Bom 

estado geral, ictérica discreta, afebril, normotenso, ausculta pulmonar e cardíaca normais, 

abdome sem dor à palpação, apresentando fígado papável 2 cm abaixo do rebordo costal 

direito, bordo agudo, baço papável, vesícula impalpável e sinal de Murphy negativo. Exames 

laboratoriais: Hemoglobina 14,6, hematócrito 41%, leucócitos 5800, plaquetas 133000, 

Bilirrubinas totais 2,08 (direta 2,0), fosfatase alcalina 393, AST 600, ALT 1114, TAP 68%, 

HBsAg +, AntiHBc IgM +, Anti HVA IgG +, Anti HCV -, Anti HIV -. Ultrassom abdominal 

total: fígado discretamente aumentado, bordo agudo, liso, cisto simples no lobo direito; 

presença de 3 imagens na vesícula biliar, fixas à parede, compatível com cálculos e 

espessamento importante de paredes vesiculares, visual típico de colecistite aguda. 

CONCLUSÃO: As novas tecnologias auxiliam a medicina moderna, porém a anamnese e o 

exame físico bem executados são ainda soberanos. Nesse caso houve erroneamente análise 

de uma vesícula de parede espessada e com pólipos como um processo inflamatório e com 

presença de três cálculos, sendo que o quadro clínico e exames laboratoriais não eram 

condizentes ao laudo do exame. Especialista interpretou como presença de pólipos fixos à 

parede e o espessamento da vesícula biliar é imagem comum na vigência de hepatite. 

Portanto têm-se um quadro de hepatite viral aguda pelo vírus B. Caso a interpretação do 

radiologista fosse seguida esse paciente teria sido operado, na vigência de hepatite aguda, o 

que poderia desencadear uma hepatite fulminante, piorando o prognóstico do paciente.  

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATO DE CASO: LÚPUS CUTÂNEO CRÔNICO HIPERTRÓFICO 
 

 
Julia Schwening da Silva, Yuri Takehara Chemale, Franciele Darsie Dahmer, Maria Eduarda Mallmann, 

Julia Brandalise Vicari, Joana Schwening da Silva  

 

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - RS, 

Universidade Católica de Pelotas - RS  

 

INTRODUÇÃO: O Lúpus Cutâneo Crônico Hipertrófico é uma variante rara do Lúpus 

Eritematoso Discoide, mais comum em mulheres jovens e tem importante relação com o 

tabagismo. A apresentação clínica, em sua maioria, consiste em lesões hiperceratóticas e 

pruriginosas de curso clínico crônico que ocorrem principalmente em áreas fotoexpostas. 

Por sua semelhança clínica e histológica com o líquen plano hipertrófico, o queratoacantoma 

e o carcinoma de células escamosas, deve ser estabelecido o diagnóstico diferencial. São 

lesões que apresentam grande resistência terapêutica quando comparadas ao Lúpus 

Eritematoso Discoide, em que sempre devemos investigar uma possível evolução maligna 

para Carcinoma Espinocelular. OBJETIVO: Relatar o caso de um paciente do sexo 

masculino, portador de lúpus eritematoso discoide, que evoluiu para a forma hipertrófica, 

possibilitando uma revisão dos aspectos clínicos e terapêuticos dessa afecção. Relato de 

caso: Relatamos caso de paciente do sexo masculino, 40 anos, branco, tabagista, com 

diagnóstico clínico e histopatológico de Lúpus Discoide e que evoluiu para a forma 

hipertrófica das lesões, apresentando resistência ao tratamento imposto. CONCLUSÃO: O 

caso relatado aborda um padrão de lesões cutâneas pouco observado na evolução do Lúpus 

Eritematoso Discoide, afecção pouco comum no sexo masculino e que apresenta grande 

resistência ao tratamento. Mesmo que infrequente, permanece importante devido ao grande 

número de diagnósticos diferenciais e também por sua possível evolução para Carcinoma 

Espinocelular. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



RELATO DE CASO: MIELITE TRANSVERSA 
 

Matheus Barcelos Pereira Rocha, Mariana Cesarino Koch, Caroline Durigon Cocco, Malu Isis Flores Saraiva, 

Raulério Goulart Papini, Vinicius de Paula Guedes 

 

Universidade Católica de Pelotas - RS 
 

INTRODUÇÃO: É uma doença rara, desordem medular neuroimune adquirida que 

apresenta início súbito caracterizado por fraqueza, alterações sensitivas e disfunções 

intestinal e vesical. A mielite transversa está relacionada a infecção prévia, mas também está 

associada a encefalomielite aguda, esclerose múltipla e neuromielite óptica. É importante na 

avaliação do paciente durante o diagnóstico excluir causas não inflamatórias e compressivas 

de mielopatia. OBJETIVOS: Este relato de caso propõe ressaltar a importância da atenção 

no diagnóstico diferencial de doenças com baixa prevalência. RELATO DE CASO: 

A.B.P., feminina, 61anos, procura atendimento após história de queda enquanto caminhava 

há cerca de 3meses antes da internação. Conta que após a queda começou com dor nas costas 

irradiada para MIE pela face lateral da perna até o dorso do pé E associado a paresia em 

membro, essa paresia evolui para todo MIE e passou a comprometer MID também. Há cerca 

de 2 meses não consegue mais deambular e relata também perda de controle de esfíncteres 

vesical e anal. Interna na enfermaria clínica para investigação do quadro. Durante internação 

inicia com fisioterapia motora. Quadro de anestesia em MID e paresie em MIE e MID 

mantem-se durante toda a internação. RNM de coluna torácica demonstra lesão com alto 

sinal em T2 e realce irregular pelo contraste na medula torácica sugestivo de mielite 

transversa. CONCLUSÃO: Percebemos por meio deste caso a relevância que tem a 

realização do diagnóstico diferencial em pacientes que podem apresentar doenças raras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATO DE CASO: SÍNDROME NEFRÓTICA ASSOCIADA AO HCV 

 
Bruna Brandão de Farias, Imman Fuad Khattab Hassan, Camila Tlustak Soares, Carolina Real Cappellaro, 

Júlia Geller Eidt, Elza Cristina Miranda da Cunha  

 

Universidade Católica de Pelotas - RS 
 

INTRODUÇÃO: A crioglobulinemia caracteriza-se pela deposição de crioglobulinas no 

soro sanguíneo sendo dosado para analisar uma síndrome inflamatória sistêmica que pode 

ocasionar vasculite de pequeno a médio porte devido a CG contendo complexos 

imunológicos. Na maioria dos pacientes, esta doença está associada com a infecção pelo 

vírus da hepatite C crônica (HCV) sendo uma das manifestações extra-hepáticas mais 

comuns. Os níveis séricos de complemento C4 são tipicamente baixos quando os pacientes 

têm síndrome crioglobulinemia mista sintomática, refletindo o consumo de complemento 

através da ativação imune clássica, complexo mediada da cascata do complemento. As 

manifestações clínicas da doença renal pode incluir hematúria, proteinúria (que pode estar 

na gama nefrótica), e insuficiência renal. OBJETIVO: Apresentamos como objetivo do 

relato demonstrar a relevância do diagnóstico prévio do HCV, assim como seus danos 

quando não tratado adequadamente, assim, apresentamos a crioglobulinemia que é 

enquadrada como uma das principais complicações renais do vírus. RELATO DE CASO: 

Mulher, 71 anos, branca, solteira, aposentada, com diagnóstico prévio de hepatite C há 8 

anos, sem resposta virológica sustentada a dois tratamentos com interferon peguilado e 

ribavirina. Realizou internação no dia 20 de abril de 2015 no Hospital Santa Casa de Pelotas 

com sintomatologia de: edema generalizado e mal-estar. Frente ao exame físico foi 

observado anasarca, dor a palpação abdominal e pós percussão lombar positivo. Durante o 

período da internação foram realizados exames laboratoriais os quais apresentaram-se da 

seguinte forma:  hematócrito 26,5%, ureia 123mg/dl, albumina 1,9g/dl e proteinúria de 

978mg/24h. Não apresentava alterações no perfil lipídico. Após realização de biópsia renal 

guiada por ecografia, cujo resultado diagnostico foi glomerulopatia, assim como, por meio 

do auxílio da dosagem dos marcadores C3 e C4, tendo por resultado 84,3 e 1,8 

respectivamente, caracterizou-se, assim, diagnóstico de síndrome nefrótica associada a 

crioglobulinemia por consequência do vírus C. Para tratamento foi prescrito: prednisona 60 

mg dia e após iniciar rituximabe no seguimento. CONCLUSÃO:É de grande importância a 

identificação precoce de doenças, visto que o tratamento precoce pode diminuir as 

comorbidades associadas apresentadas acima, desta forma também diminuindo a 

morbimortalidade associada a esta condição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATO DE CASO: TÉTANO 
 

Mariana Cesarino Koch, Matheus Barcelos Pereira Rocha, Rita de Cássia Garcia da Silva, André Carpena 

Sokolovsky, Bianca Orlando 

 

Universidade Católica de Pelotas - RS 
 

INTRODUÇÃO: O tétano é uma infecção grave, não contagiosa, causada pela ação de 

exotoxinas produzidas pelo C. tetani, quando ocorre presença de solução de continuidade e 

introdução de esporos sob condições anaeróbicas favoráveis. Manifesta-se com febre baixa 

ou ausente, hipertonia muscular mantida, hiperreflexia e espasmos ou contraturas 

paroxísticas, os quais podem levar a insuficiência respiratória e contraturas generalizadas. 

OBJETIVOS: Este relato de caso propõe ressaltar a importância dos cuidados profiláticos 

relacionados ao tétano em virtude da gravidade que a doença pode atingir.  RELATO DE 

CASO: L.H.D.O.T, masculino, 59 anos sofreu ferimento corto-contuso em mão direita com 

bambu, procurando atendimento no dia seguinte ao ferimento, sendo prescrito cefalexina, 

sem vacinação na ocasião, apenas higiene local. Posteriormente começou a apresentar 

contratura mão direita, seguida de postura em flexão de MSD e odinofagia, evoluindo para 

contratura da cervical, com dificuldade na deambulação, com enrijecimento de demais 

grupamentos musculares. Então foi levado por familiares ao Pronto Socorro de Pelotas, onde 

apresentava-se em Glasgow 15, sudorético, eupneico, hipertenso, com boa saturação, em 

AA, afebril, com contraturas musculares generalizadas, rigidez de nuca e trismo, riso 

sardônico e opistótono, com abscesso em mão direita e MMSS em flexão e MMII em 

extensão. Foi diagnosticado com tétano, sendo iniciado tratamento com IGHT e fluconazol, 

ceftriaxone, metronidazol, diazepam e analgesiado com cetoprofeno. Internou na UTI após a 

realização da traqueostomia, apresentava-se com sinais vitais estáveis, Glasgow 11, em 

ventilação mecânica, saturação adequada com FiO2 de 100%, com demais características do 

exame físico mantidas. Foi mantido esquema de metronidazol, suspenso fluconazol e 

ceftriaxone e otimizada terapia de controle dos espasmos musculares, colocado em 

isolamento acústico e visual, mantido em VM. Paciente recebeu alta da UTI com melhora do 

quadro geral, porém em relação ao quadro neurológico, manteve-se pouco responsivo, com 

Glasgow 9, sem sinais de contratura muscular. CONCLUSÃO: O caso apresentado destaca 

a importância do acesso e reconhecimento precoce para realizar o tratamento adequado e 

amenizar a evolução da gravidade da doença de alta letalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATO DE CASO: TRATAMENTO CIRÚRGICO DA DOENÇA DE 

LEGG-CALVÉ-PERTHES E REVISÃO LITERÁRIA SOBRE A DOENÇA E 

TRATAMENTO 

 
Otávio Pereira Cadore, Leonardo Pereira Lima, Rafael Netto Soares, Guilherme Pancinha Pinto, Érico Pereira 

Cadore, Renan de Oliveira Barbosa 

 

Universidade Católica de Pelotas - RS 
 

INTRODUÇÃO: Relato de caso uma menina de 7 anos, diagnosticada pelo quadro clínico e 

radiológico com a Doença de Legg-Calvé-Perthes (DLCP). A DLCP define-se basicamente 

como a necrose tecidual com interrupção do fluxo sanguíneo na cabeça do fêmur. Sua 

etiologia ainda permanece incerta, com inúmeras hipóteses sendo discutidas. Tem seu pico 

de incidência ao redor dos 7 a 8 anos, acometendo mais meninos. Cerca de 80%, ocorre 

unilateralmente. A sua clínica é bem sugestiva tendo como maiores sintomas dor referida no 

quadril com prejuízo da marcha. Na infância, o tratamento cirúrgico continua sendo muitas 

vezes o com melhor resultado. OBJETIVO: O objetivo desse trabalho é relatar um caso de 

DLCP, tratado cirurgicamente, assim como também revisar a literatura sobre a doença e 

outros aspectos que a envolvem. RELATO DE CASO: Paciente feminino, 7 anos, branca, 

estudante, sobrepeso (percentil 95 para idade), chegou ao nosso ambulatório relatando dor 

em quadril esquerdo que apareceu há 1 mês. Evolui com piora do quadro de dor que piorava 

a noite e muitas vezes à despertava de noite. Paciente vinha com prejuízo de suas atividades 

diárias. Sem histórico médico de outras doenças. Ao exame físico apresentava FABERE 

positivo com limitação de movimentação de perna esquerda.Solicitado estudo radiológico 

de quadril esquerdo que demonstrou sinais de necrosesubcondral de epífise de fêmur 

esquerdo. Paciente foi encaminhada então para realização da cirurgia. Foi realizado uma 

osteotomia comtunelizaçãotransfisária. Procedimento transcorreu sem intercorrências. No 

retorno ao ambulatório, após 1 mês do procedimento cirúrgico, paciente já apresentava 

grande diminuição da dor e teste de FABERE negativo. Paciente fez seguimento no 

ambulatório para registro de evolução. CONCLUSÃO: A DLCP é uma síndrome que causa 

osteonecrose (necrose avascular) da articulação coxofemoral ou do quadril. Tipicamente se 

apresenta com dor no quadril ou coxa, insidiosamente, em crianças de 3 a 12 anos com um 

pico de incidência aos sete anos de idade. DLCP é bilateral em 10%a 20% dos pacientes. 

Acomete mais homens do que mulheres numa razão de 4:1, sendo que os afrodescendentes 

são menos afetados. A DLCP pode ser secundária. Aetiologia da doença ainda permanece 

incerta. O tratamento cirúrgico é uma opção considerável. No acompanhamento de pacientes 

tratados cirurgicamentepercebeu-se que ocorre uma diminuição do tempo normal da fase de 

fragmentação da doença justificada pelo aumento do fluxo sanguíneo na cabeça femoral. 

Podemos concluir com a revisão dos trabalhos recentemente publicados que o tratamento 

empregado na DLCP está fundamentado muito mais na experiência pessoal do ortopedista 

do que em bases realmente científicas.São necessários mais estudos sobre a doença para 

podermos elucidar melhor a etiologia da doença e para podermos elaborar condutas 

padronizadas que tragam um melhor prognóstico aos doentes. 
 
 
 



RELATO DE CASO: TRATAMENTO CONSERVADOR DO TRAUMA 

HEPÁTICO GRAU IV APÓS EXPLOSÃO DE MOTOCICLETA AQUÁTICA 

 
Otávio Pereira Cadore, Leonardo Pereira Lima, Rafael Netto Soares, Guilherme Pancinha Pinto, Michel 

Pereira Cadore, Marcelo Alexandre Pinto de Britto 

 

Universidade Católica de Pelotas- RS 
 

INTRODUÇÃO: O fígado é o segundo órgão abdominal mais lesado em traumas 

abdominais fechados. Devido aos avanços nas técnicas de imagem associado a um melhor 

entendimento da história natural do trauma hepático, pacientes com lesões complexas são 

manejados cada vez mais com tratamento conservador. MÉTODO: Relatar um trauma 

hepático grau IV (Escala AAST) tratado de forma conservadora após explosão de 

motocicleta aquática e avaliar os indicadores que conduziram a essa conduta terapêutica. 

RESULTADOS: Homem, 39 anos, branco, hipertenso. Arremessado por uma explosão de 

motocicleta aquática, a uma distância de cerca de 3 metros, colidindo no solo com o 

hemicorpo direito. Trazido por familiares. Paciente com exame neurológico normal, 

escoriações em hemicorpo direito, estável hemodinamicamente, e ventilava em ar ambiente. 

Tomografias Computadorizadas (TC) de tórax e de abdome com contraste evidenciaram 

trauma hepático grau IV, contusão pulmonar à direita e fratura de arcos costais com 

enfisema subcutâneo. Decidiu-se por tratamento conservador das lesões, com o paciente 

sendo encaminhado à UTI. Teve boa evolução da contusão pulmonar e lesão hepática 

durante internação em UTI, com TC de controle não demonstrando piora. CONCLUSÃO: 

Trauma hepático corresponde a aproximadamente 5% das admissões de urgência, sendo um 

dos órgãos mais acometidos. O diagnóstico das lesões intra-abdominais pode ser feito com 

lavado peritoneal diagnóstico ou FAST (Ultrassom focado para trauma) em pacientes 

instáveis. Quando o paciente encontra-se estável, a tomografia computadorizada com triplo 

contraste é o método de escolha. Até 1995, pacientes que sofriam trauma hepático fechado 

eram submetidos ao tratamento cirúrgico. Com os conhecimentos de que 86% das lesões 

hepáticas já pararam de sangrar no momento da cirurgia e com o elevado número de 

laparotomias não terapêuticas realizadas, o tratamento conservador tornou-se método de 

escolha para os pacientes estáveis. Concluiu-se que é possível o tratamento conservador para 

a lesão hepática de qualquer grau (excetuando-se avulsão hepática) desde que em pacientes 

estáveis e sem sinais de peritonite ou distensão progressiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



RUPTURA ESPONTÂNEA DE PELVE RENAL SECUNDÁRIA A LITÍASE 

URETERAL PROXIMAL – RELATO DE CASO 

 
Imman Fuad Khattab Hassan, Luiza Brum Borges, Marina Lago Lengert,  Raíra Marodin de Freitas, Rafaela 

de la Rosa Bouchacourt, Daniel Vanti Duarte 

 

Universidade Católica de Pelotas – RS  

Hospital Universitário São Francisco de Paula – Pelotas - RS 
 

INTRODUÇÃO: A litíase ureteral é uma patologia comum que se apresenta com quadro de 

cólica causada pela obstrução do ureter.  A TC de abdome e pelve sem contraste é o exame 

de escolha a ser realizado e o tratamento pode ser: conservador, invasivo - com a realização 

de litotripsia extracorpórea, endourologia ou, em casos complicados, cirurgia aberta ou 

laparoscópica. Após o diagnóstico, deve-se estabelecer o controle da dor e posteriormente 

eleger uma conduta terapêutica adequada. As complicações podem ocorrer independentes da 

escolha terapêutica e incluem: infecção, ruptura renal, hidronefrose e insuficiência renal. A 

ruptura espontânea de pelve renal é uma condição rara, porém, quando acontece está 

associada à obstrução do ureter por cálculo distal. Outras causas de obstrução costumam 

estar mais relacionadas à ruptura de pelve renal sendo elas: tumores, trauma, lesão 

iatrogênica e anomalias congênitas. OBJETIVOS: Relatar um caso de ruptura espontânea 

de pelve renal secundária a litíase ureteral proximal, bem como revisar a literatura a fim de 

discutir quadro clínico, diagnóstico e conduta. RELATO DE CASO: Paciente masculino, 

com 59 anos apresenta quadro de dor em flanco direito e febre baixa. Realizou TC com 

contraste, a qual mostrou ruptura de pelve renal direita e presença de cálculo de 4 mm de 

tamanho em ureter proximal direito. Foi manejado com colocação de cateter ureteral tipo 

duplo jota com boa evolução clínica. CONLUSÃO: A ruptura espontânea de pelve renal é 

uma condição rara. Quando ocorre, geralmente se dá por obstrução de ureter por cálculo 

distal. Os sinais e sintomas da ruptura espontânea de pelve renal podem simular um quadro 

de abdome agudo, devendo este último fazer parte do diagnóstico diferencial. O tratamento 

depende da causa de base da obstrução e a colocação do cateter duplo jota ou a realização de 

nefrostomia percutânea costumam ser a escolha para rupturas pequenas. A cirurgia aberta 

pode ser necessária em casos complicados associados com rupturas mais extensas da pelve 

renal.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SARCOIDOSE: RELATO DE CASO 

 
Amanda Resende Jardim, Gustavo Uliano, Julia Brandalise Vicari, Julia Schwening Silva, Maria Eduarda 

Mallmann 

 

Universidade Católica de Pelotas - RS 
 

INTRODUÇÃO: A sarcoidose é uma doença granulomatosa, multissistêmica, de etiologia 

desconhecida, que afeta adultos jovens. A doença varia de incidência entre as regiões 

geográficas e pode agregar famílias e raças específicas. Os locais frequentemente 

acometidos são os pulmões, linfonodos, pele, olhos e fígado. Muitos pacientes com 

sarcoidose são assintomáticos e nestes a resolução espontânea é comum, porém a doença 

pulmonar progressiva pode ocorrer em cerca de 25% dos casos. OBJETIVOS: Relatar um 

caso de sarcoidose com apresentação cutânea e pulmonar e o seu manejo. RELATO DE 

CASO: Paciente, sexo feminino, 43 anos, negra, técnica de enfermagem, natural de Pelotas. 

Previamente hígida, procurou atendimento médico devido falta de ar, tosse seca e fadiga. Os 

sintomas iniciaram há um ano, período no qual a paciente necessitou buscar atendimento 

médico diversas vezes, realizou tratamento para infecção respiratória com antibioticoterapia 

e fazia uso diário de Salbutamol e Beclometasona. Devido progressão da dispneia, 

persistência de tosse seca e hipoxemia, internou para investigação. Exame físico evidenciava 

lesões em placas descamativas em membro inferior direito, além de baqueteamento digital. 

Realizado raio X de tórax que não demonstrou alterações. Tomografia de tórax evidenciou 

distorção da arquitetura pulmonar, opacidades com atenuação em vidro fosco em ambos os 

pulmões, bronquiectasias irregulares, espessamento pleural e áreas de fibrose compatíveis 

com pneumopatia intesticial. Fibrobroncoscopia negativa para patógenos infecciosos e com 

predomínio de polimorfonucleares. Exames laboratoriais para auto imunidade  e 

imunossupressão todos negativos. Dosagem de ECA elevada, cálcio normal.  Devido a 

suspeita de sarcoidose e exclusão de outras causas, foi realizada biópsia da lesão cutânea que 

evidenciou processo inflamatório crônico granulomatoso epitelioide não caseoso. A 

pesquisa de fungos, BAAR resultou negativa. Espirometria revelou padrão restritivo. 

Iniciado tratamento com prednisona 40mg/dia por quatro semanas e reavaliação 

subsequente. CONCLUSÃO: Paciente apresentando manifestação extrapulmonar, fatores 

de mau prognóstico (raça negra, início da doença após os 40 anos e acometimento de mais de 

um órgão). Biópsia periférica acessível, sendo afastada dessa forma a necessidade de biópsia 

pulmonar. Realizada investigação para exclusão de outras patologias, visto que o 

diagnóstico diferencial das doenças granulomatosas pulmonares inclui muitas condições. 

Iniciado assim, tratamento devido o estágio IV da doença. Lembrando que 60% dos casos 

possuem remissão espontânea, não necessitando de tratamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU): ANÁLISE DO 

PERFIL DE ATENDIMENTOS RELACIONADOS A ACIDENTES DE TRÂNSITO 

DURANTE 2015 

 
Amanda Santos Pereira, Marcella Fonseca Koukidis, Achilles Gentilini Neto 

 

Universidade Católica de Pelotas - RS 

 

INTRODUÇÃO: Tendo em vista a crescente problematização da urbanização dos grandes 

e pequenos centros, o presente artigo acadêmico tem por objetivo analisar o perfil de 

atendimentos realizados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) na 

região de Pelotas-RS e região voltado para acidentes de trânsito durante o ano de 2015.  

OBJETIVO: O estudo procurou determinar quais os tipos de veículos mais comumente 

envolvidos em acidentes assim como a prevalência das diferentes faixas etárias e gêneros 

dos pacientes atendidos pelo serviço. MATERIAL E MÉTODOS: Foi realizado estudo 

analítico, retrospectivo, documental e descritivo. As informações foram coletadas a partir 

do banco de dados disponibilizado pela empresa TRUE vinculada a central da SAMU de 

Pelotas-RS, submetidas à análise estatística e apresentadas em números absolutos e 

percentuais. RESULTADOS: Ocorreram 4435 atendimentos, sendo destes 2136 

relacionados ao trânsito e nos quais 72,24% dos envolvidos eram homens e 27,76% eram 

mulheres. Além disso os dados apontaram que 21,25% dos acidentes envolvem indivíduos 

com idade entre 21 e 30 anos. Destacaram-se ainda os acidentes envolvendo colisões carro 

versus moto correspondendo a 32,68% seguidos por queda de moto correspondendo a 

18,96% dos atendimentos.  CONCLUSÕES: A partir destes dados destacados foi possível 

concluir que os atendimentos realizados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU) na região de Pelotas-RS voltados para acidentes de trânsito durante o ano de 2015 

envolveram jovens adultos principalmente  

do sexo masculino e motociclistas como grupos de risco mais acometidos.  Espera-se que 

esses resultados possam contribuir para o estabelecimento de estratégias que visem à 

redução do número de atendimentos decorrentes destes acidentes, assim como redução das 

diversas consequências negativas que certamente serão geradas. Observa-se a grande 

necessidade de se buscar alternativas para sensibilizar a população e os órgãos responsáveis 

sobre a importância de maior fiscalização e atividades educativas que resultem na melhoria 

da convivência no trânsito assim como na redução do número de atendimentos necessários 

por esse tipo de acidente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



SINAL FALSO LOCALIZATÓRIO: SÍNDROME DE KERNOHAN CAUSADA 

POR MENINGEOMA TEMPORAL DIREITO 
 
Ricardo Bettin Foster, Guilherme Gago da Silva, Eduardo de Moraes Schuch, Leonardo Mendes Nogueira, 

Othello Moreira Fabião Neto, Fernando Antônio de Oliveira Costa  

 

Universidade Católica de Pelotas – RS  

 

INTRODUÇÃO: Sinais neurológicos são descritos como falsos localizatórios, quando 

refletem déficits distantes da região anatômica esperada para lesão, tornando o diagnóstico 

um desafio. Em 1929, Kernohan e Woltman, em estudo de autópsia, descreveram um caso 

de um homem de 47 anos com tumor cerebral frontotemporal esquerdo que se apresentava 

com hemiparesia esquerda. Tal achado passou a ser conhecido como síndrome de Kernohan. 

OBJETIVO: Relatar o caso de um paciente com meningioma de fossa temporal 

apresentando-se com sinal neurológico falso localizatório, enfatizando seu mecanismo e 

raridade de ocorrência. RELATO DE CASO: Paciente de 50 anos com história de 

hemiparesia progressiva direita, de predomínio braquial há cerca de 1 ano. Além disso 

apresentava cefaleia constante, com períodos de exacerbação associada às vezes com 

episódios eméticos. Ao exame neurológico apresentou força grau 4 no membro superior 

direito 4+ no membro inferior direito. Sem outras anormalidades. Foi submetida a RNM do 

encéfalo que evidenciou lesão extra axial na fossa temporal direita, sólido cística de realce 

intenso nas fases contrastadas com significativo edema perilesional, com importante desvio 

de estruturas de linha média e comprimindo o mesencéfalo na borda contralateral do 

tentório. Foi realizada craniotomia pterional direita e ressecção completa da lesão por 

técnica microcirúrgica. No pós-operatório paciente evolui com melhora completa da 

hemiparesia. A TC pós-operatória não evidenciou presença de lesão residual. Recebe alta 

sem déficits em uso de Fenitoína 100mg de 8/8h. O follow-up clínico e radiológico de 6 

meses demonstra resolução completa da doença. CONCLUSÃO: O fenômeno descrito por 

Kernohan e Woltman, conhecido como síndrome de Kernohan, ocorre devido à compressão 

mesencefálica (pedúnculo cerebral) sobre a borda livre do tentório contralateral, associado a 

lesões com efeito de massa. Tal síndrome, além de déficit motor ipsilateral, pode cursar, 

também, com midríase ipsilateral por lesão do nervo oculomotor. É de extrema importância 

o reconhecimento de tal síndrome, uma vez que mal diagnosticada o paciente pode ser 

submetido à cirurgia no lado errado do crânio, fato demonstrado na literatura.  Este 

fenômeno, embora raro, é tipicamente associado a hematomas traumáticos. Em nossa 

revisão não foi encontrado caso de meningioma associado a tal síndrome. Em virtude do 

exposto acima, conclui-se a importância do diagnóstico correto e a raridade de tal 

manifestação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SÍNDROME DE BAASTRUP: RELATO DE CASO 

 
Brayan Siveris, Caroline Locatelli da Silva, Mariana Gelain, Natália Xavier Carvalho, Renan de Oliveira 

Barbosa 

 

Universidade Católica de Pelotas – RS 

 

INTRODUÇÃO: Entre as causas de processos degenerativos de discos e articulações 

vertebrais associados à dor lombar está a Síndrome de Baastrup, doença de Baastrup ou 

kissing spine, caracterizada por estreita aproximação e contato de processos espinhosos 

adjacentes, resultando em alargamento, aplainamento, hipertrofia e esclerose reativa das 

vértebras devido sobreposição das superfícies interespinhais. Apesar de pouco conhecida, 

estudos demonstram uma prevalência de aproximadamente 8% na população geral. 

Manifesta-se clinicamente como desconforto ou dor na linha média da coluna lombar que 

piora com a extensão e mostra alívio com flexão, injeção do anestésico local e excisão de 

parte dos processos espinhosos. Normalmente, no exame físico os pacientes apresentam-se 

com lordose excessiva da coluna lombar. OBJETIVOS: descrever a experiência de 

atendimento de uma paciente com diagnóstico diferencial para lombalgia e alertar para 

outros diagnósticos que envolvem essa sintomatologia. RELATO DE CASO: Paciente do 

sexo feminino, 46 anos, procura serviço ambulatorial de clínica médica repetidas vezes 

devido lombalgia com irradiação para membro inferior esquerdo, sem fatores de piora ou 

melhora. Paciente hipertensa, diabética, depressiva e com diagnóstico de enxaqueca, em 

tratamento. Foi solicitado radiografia de coluna lombo-sacra, a qual apresentou escoliose 

lombar de convexidade para a esquerda, artrose interapofisária posterior difusa e fusão entre 

as apófises interespinhosas, sinais compatíveis com a Síndrome de Baastrup. 

CONCLUSÃO: A síndrome de Baastrup é uma importante patologia que faz parte do 

diagnóstico diferencial para lombalgia. A doença é pouco conhecida e, portanto, pouco 

diagnosticada por muitas vezes se apresentar clinicamente semelhante a outras patologias 

que acometem a coluna lombar, necessitando de exames de imagem para diagnóstico 

diferencial. Tende a ser mais comum em idosos, além de estar associada com 

espondilolistese anterior e estenose do canal central. O tratamento pode ser conservador ou 

cirúrgico. A primeira escolha de tratamento é o conservador e consiste em fisioterapia e 

infiltração com corticoesteroide para alívio sintomático, sendo esse prescrito à paciente 

acima. Na falha, indica-se o tratamento cirúrgico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SÍNDROME DE ENCEFALOPATIA POSTERIOR CAUSADA POR USO DE 

TERAPIA COM BEVACIZUMABE: RELATO DE CASO 

 
Palmeiro,D.N.; Pettine, M.; Rösler, K.F.; Saldanha,P.N.R. 

 

Universidade Católica de Pelotas - RS 

Hospital Escola, Universidade Federal de Pelotas – RS 
 

INTRODUÇÃO: A síndrome da encefalopatia posterior (PRES) mostra-se complexa, 

apresentando um afanoso diagnóstico. Isso ocorre devido ao fato de ainda não se entender e 

se alegar uma fisiopatologia causal. A sintomatologia mais recorrente é a cefaleia; a 

consciência alterada; as convulsões; as perdas visuais ou alucinações visuais; e a 

hipertensão. Não existe critérios diagnóstico para a síndrome, sendo a neuroimagem  

imprescindível para o diagnóstico. Normalmente a síndrome é reversível. OBJETIVO: 

Relatar um caso de Síndrome de Encefalopatia Reversível ocasionada pelo agente 

terapêutico Bevacizumabe e uma revisão bibliográfica sobre o assunto. CASO CLÍNICO: 

Paciente feminina, 65 anos, foi diagnosticada no dia 12/03/2014 com adenocarcinoma 

moderadamente diferenciado grau 2. Foi feito tratamento cirúrgico (colostomia) e inserida 

terapia quimioterapica de 05/2014 até 07/2014. No dia 05/05/15 foi realizado exame de 

PET-CT, apresentando lesão em LIE. Sendo, então, prescrito o tratamento com 

Bevacizumabe x 4C até 12/2015. Paciente consultou novamente no dia 01/06/2016 

apresentava dor no quadril com PS: 2, fez cintilo óssea e RNM da coluna lombossacra e 

bacia. O exame apresentou algumas alterações, indicando metástase. Foi solicitada outra 

TC de tórax e mantido o tratamento paliativo com FOLFOX e Bevacizumabe. No dia 

13/07/2016, paciente retorna ao Hospital Escola referindo há 1 semana desorientação. Foi 

suspeitado de metástase cerebral, sendo realizada uma RNM de crânio. Segundo o 

resultado da ressonância, não havia sinais de metástase; contudo, apresentava sinais de 

leucoencefalopatia. Logo, foi suspenso o tratamento com Bevacizumabe. Dia 18/08/2016, 

paciente retorna a consulta com acompanhante que referiu períodos de melhora e piora, 

mas não uma melhora progressiva da paciente. Paciente segue em acompanhamento. 

CONCLUSÃO: Não se tem certeza da fisiopatologia da Síndrome da Encefalopatia 

Posterior Reversível, havendo muitas possíveis causas. No caso da Síndrome de 

Encefalopatia Posterior causada por Bevacizumabe (menos de 1% dos pacientes que fazem 

uso dessa medicação desenvolvem essa síndrome), contudo, não se tem descrito na 

literatura com precisão o prognóstico quanto a tempo de tratamento/sequelas em pacientes 

em vigência desse tratamento, sendo necessários mais estudos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SÍNDROME DE MIRIZZI: UM RELATO DE CASO 

 
Taylor, B. D.; Cousin, A. L.; Sirena, M. E. A.; Pasquali, V.B.; Costa, L. E. M. 

 

Universidade Católica de Pelotas, Pelotas, RS 

 

INTRODUÇÃO: A síndrome de Mirizzi pode ser definida como uma obstrução do ducto 

hepático comum causada por uma compressão extrínseca de um cálculo impactado no ducto 

cístico ou no infundíbulo. Clinicamente apresenta-se como colecistite crônica e 

laboratorialmente pode ocorrer elevação da fosfatase alcalina e da bilirrubina. O diagnóstico 

definitivo na maior parte dos casos é intraoperatório ou por CPRE e o tratamento principal é 

cirúrgico, o qual permite a remoção dos fatores causais como a vesícula inflamada e o 

cálculo impactado. OBJETIVO: Descrever um caso sobre a Síndrome de Mirizzi e como 

sucedeu seu tratamento. MÉTODO: Este relato se baseou no acompanhamento da cirurgia 

de um paciente com Síndrome de Mirizzi que foi submetido à colecistectomia com 

colangiografia trans-operatoria no Hospital Universitário São Francisco de Paula em 

Pelotas/RS. RESULTADOS: A. R. G., 62 anos, sexo masculino, chega ao Pronto Socorro 

de Pelotas no dia 28/11/15 referindo dor em hipocôndrio direito (já apresentada 

anteriormente), associada a icterícia, acolia, colúria e febre há um dia, além de sinal de 

Murphy positivo ao exame físico. Os exames laboratoriais evidenciaram aumento de 

fosfatase alcalina, transaminases e de bilirrubina direta. Após realizada a ultrassonografia 

abdominal total, a partir da qual se diagnosticou colecistite aguda com empiema de vesícula 

biliar, foi marcada a cirurgia para o dia 02/12/15. Foi realizada laparotomia, com punção 

para saída de pus em grande volume e dissecção anterógrada da vesícula e colangiografia 

transoperatória demonstrando ducto colédoco fino com paredes espessadas e sem 

visualização de cálculos no mesmo, porém também sem visualização da passagem de 

contraste ao duodeno. No dia 09/12/2015 os exames começaram a normalizar e então 

paciente recebeu alta hospitalar no dia 14/12/15. CONCLUSÃO: A importância da 

Síndrome de Mirizzi ocorre pelo alto risco de acontecerem lesões do ducto biliar durante o 

tratamento cirúrgico e a dificuldade do diagnóstico pré-operatório e os escassos recursos 

radiológicos em alguns centros contribuem com o aumento desse risco. Porém, após revisão 

de bibliografia e análise do caso, é possível observar que a taxa de sucesso do tratamento 

cirúrgico é grande e que, realizando o diagnóstico adequado, os riscos das complicações 

diminuem substancialmente. Apesar de alguns casos relatados de intercorrências 

pós-cirúrgicas, a taxa de mortalidade é baixa e os sinais e sintomas do paciente desaparecem 

em alguns dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SÍNDROME DE POLAND EM PACIENTE DO SEXO MASCULINO: UM RELATO 

DE CASO 

 
Juliane Bucco Gomes, Jonathan Prestes Rodrigues, Marcel Mathias Villaça, Anderson Souza Silva 

 

Universidade Católica de Pelotas – RS 

 

INTRODUÇÃO: A Síndrome de Poland caracteriza-se por ser uma anomalia congênita 

rara, apresentando prevalência de 1:30000 a 1:50000 e afetando mais o sexo masculino, que 

cursa com manifestações clínicas variáveis, que associa graus diversos de alterações da 

parede torácica (musculares, osteocartilaginosas e cutâneoglandulares) e do membro 

superior ipsilateral. Antes do desenvolvimento puberal, pode ser percebida a assimetria no 

tórax pela ausência do músculo peitoral maior ou menor unilateral, sendo mais frequente no 

lado direito, podendo também não apresentar outros músculos adjacentes, a mama e o 

complexo areolopapilar. Outras alterações são menos comuns, como o defeito em 

cartilagens, costelas, hipoplasia de tecido subcutâneo, braquissindactilia e alopecia da região 

axilar e mamária. O diagnóstico costuma ser eminentemente clínico, porém é essencial que 

seja feita avaliação por exame de imagem para demonstrar as anormalidades anatômicas. O 

tratamento é de cunho estético, corrigindo cirurgicamente com retalho muscular, 

miocutâneo ou prótese de silicone. OBJETIVOS: o presente relato objetiva relatar o caso 

clínico de um jovem do sexo masculino, portador da anomalia, sendo o único membro da 

família afetado, mostrando o caráter esporádico da doença. RELATO DE CASO: paciente 

14 anos, sexo masculino, branco, procura atendimento médico devido à dispneia e assimetria 

da musculatura peitoral à direita, associado a paresia progressiva em membro superior 

direito. Familiar nega sintomas similares em demais membros da família. Submetido à 

ressonância nuclear magnética de tórax, evidenciando agenesia de musculatura peitoral à 

direita. Paciente foi encaminhado ao cirurgião torácico, para realização de cirurgia de 

correção. CONCLUSÃO: o relato em questão trata de uma doença rara que torna-se 

evidente durante o período puberal, fase em que a autoestima e autoconfiança estão sendo 

“construídas” e que, embora a doença seja benigna sem manifestações nocivas, pode 

prejudicar os jovens neste quesito. Portanto, a instituição do diagnóstico, confirmado no 

caso pelo exame de imagem, mostra-se importante para melhor entendimento pessoal e 

prosseguir com a conduta cirúrgica mais compatível com a anomalia do paciente.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SÍNDROME DE REYE - ENCEFALOPATIA NÃO INFLAMATÓRIA AGUDA: 

RELATO DE CASO 

 
Renata da Fonseca Nunes, Marcos Daniel da Silva, Felipe Cunha Mezzomo, Carolina Reinbrecht Bernini, 

Thaís Leite Secchi, Felipe Moreira Pereira  
 

Universidade Católica de Pelotas, Pelotas-RS 
 

INTRODUÇÃO: A síndrome de Reye é uma doença extremamente rara e grave. Pode 

acometer todas as faixas etárias, porém há predomínio em crianças. É precedida em 3 a 5 

dias por uma infecção viral e caracteriza-se por encefalopatia não inflamatória com 

alterações hepáticas funcionais. A patogênese decorre de um distúrbio mitocondrial 

generalizado decorrente de resposta anormal à infecção viral, favorecida por fatores 

exógenos ao hospedeiro. OBJETIVO: Descrever um caso de Síndrome de Reye em 

paciente pediátrico, no ano de 2016. RELATO DE CASO: Menino previamente hígido, 7 

anos, morador da zona rural de Pinheiro Machado, levado a atendimento devido à 

rebaixamento do nível de consciência. Pai referiu que nos dias que se antecederam criança 

apresentou cefaleia e vômitos, sendo medicado em duas ocasiões com ácido acetilsalicílico. 

Paciente chegou ao serviço em Glasgow 6, hipoglicêmico, com hepatoesplenomegalia 

importante. Exames laboratoriais evidenciaram grande aumento das transaminases e 

elevação dos níveis de ureia; TC de crânio sem alterações. Foi avaliado por neurologista, que 

orientou a não realizar punção lombar, e internado em UTI pediátrica, na qual foi prescrita 

vitamina K e solicitadas sorologias. Teve piora do quadro neurológico e dessaturação – 

introduzida hidrocortisona e iniciada ventilação mecânica –, além de queda progressiva das 

funções hepática e renal, sendo colocado em programa de diálise. Apresentou sangramento 

em parênquima cerebral e evoluiu para estado comatoso, indo a óbito. CONCLUSÃO: A 

síndrome de Reye (SR) é uma desordem neurológica acompanhada de infiltração lipídica em 

diversas vísceras. Tem distribuição semelhante entre os sexos e ocorre predominantemente 

em crianças, com predomínio entre os 5 e 10 anos de idade. Sua etiologia é multifatorial, 

resultante de uma reação anormal a uma infecção por vírus influenza B ou Varicela-Zoster. 

Esta reação é desencadeada por toxinas como o ácido acetilsalicílico, que provoca edema 

hepático e interfere nas funções mitocondrial e linfocitária. Os primeiros sintomas incluem 

náuseas e vômitos intensos seguidos de diminuição do nível de consciência e hipoglicemia, e 

o envolvimento hepático é sinalizado por hepatomegalia sem icterícia. O diagnóstico 

baseia-se em critérios clínicos e laboratoriais, como presença de 10 células ou menos no 

liquido cefalorraquidiano, aumento de transaminases e hiperamonemia. Não há tratamento 

específico para a SR. Seu manejo visa manter a perfusão cerebral e minimizar a disfunção 

metabólica associada. O prognóstico depende da gravidade das alterações mentais e da sua 

velocidade de progressão. Crianças que sobrevivem à fase aguda normalmente têm uma 

recuperação completa, enquanto aquelas que apresentaram convulsões podem desenvolver 

atraso mental. A taxa de mortalidade geral é de 20%, podendo chegar a 80% se houver 

estado de coma profundo. 

 

 

 

 

 



SÍNDROME DE REYE: RELATO DE CASO 

 
Kathielen Fortes Rösler, Cristina de Oliveira, Fernanda Lacerda Kopereck 

 

Universidade Católica de Pelotas – RS 
 

INTRODUÇÃO: A Síndrome de Reye foi descrita pela primeira vez em 1963 caracterizada 

por manifestações de encefalopatia difusa associada a alterações hepáticas funcionais. 

OBJETIVO: Relatar o caso clínico de um paciente pediátrico com evolução compatível 

com Síndrome de Reye e realizar uma breve revisão sobre esta síndrome. RELATO DE 

CASO: J.B.S, 7 anos, masculino, chega ao Pronto Socorro de Pelotas comatoso, com  

hipoglicemia, alteração de enzimas hepáticas e leucocitose com desvio à esquerda. TC de 

crânio normal. Nos 5 dias anteriores, paciente apresentou cefaleia e vômitos sendo medicado 

duas vezes com aspirina. Foi admitido em UTI pediátrica. Ao exame físico, apresentou-se 

comatoso, Glasgow 9, hemodinamicamente estável, pupilas midriáticas com fotorreação, 

turgência jugular, equimoses em membros inferiores, hepatomegalia, com demais aspectos 

do exame normais. Paciente foi deixado em NPO, recebeu solução endovenosa isotônica e 

acetilcisteína. Três dias após, apresentou piora neurológica, perfusão periférica ruim, com 

quedas de saturação e bradicardia, sendo iniciada ventilação mecânica e vasopressores, além 

de antibióticos. Evoluiu com piora progressiva da função renal e necessidade de diálise. 

Recebeu transfusão de plaquetas por plaquetopenia. Oito dias após admissão na UTI, 

apresentou pupilas fixas e arreativas, com extenso sangramento em TC de crânio e evoluiu 

para morte cerebral. CONCLUSÃO: Síndrome de Reye é uma condição rara que afeta 

crianças e é potencialmente fatal por envolver órgãos como fígado e cérebro e, geralmente, 

desenvolve-se durante a recuperação de uma doença viral. A etiologia específica da doença 

permanece desconhecida, mas, além de outros fatores, uma história prévia de ingesta de 

aspirina tem sido associada à doença. Inicialmente, os pacientes apresentam sonolência, 

vômitos e funções do fígado anormais. À medida que a doença progride, o paciente pode 

desenvolver convulsões, coma e hiperventilação.  A síndrome pode cessar a qualquer 

momento, podendo haver recuperação completa ou evoluir para encefalopatia metabólica e 

morte encefálica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SÍNDROME DE VOGT-KOYANAGI-HARADA (SVKH): RELATO DE CASO 

 
Amanda Resende Jardim; Bruno Martignago Coral; Julia Brandalise Vicari; Maria Eduarda Mallmann; Paula 

de Oliveira Marchiori 

 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre – RS 

 

INTRODUÇÃO: A Síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada é uma patologia rara, 

multissistêmica, de provável etiologia autoimune, que atinge os tecidos que contêm 

melanócitos. É caracterizada por uma panuveíte bilateral que pode ser associada com 

manifestações auditivas, dermatológicas e neurológicas. Comumente o gênero feminino é o 

mais acometido, entre a 2ª e 5ª década de vida. OBJETIVOS: Apresentar um caso de SVKH 

desde a sua apresentação da fase aguda até a cronicidade. RELATO DE CASO: Paciente 

J.S., masculino, 24 anos, solteiro, natural de Porto Alegre, consulta pela primeira vez no 

serviço de oftalmologia do HCPA em setembro de 2015 devido a diminuição súbita de 

acuidade visual (AV) em ambos olhos(AO) e vertigens, negando trauma e outras patologias. 

Ao exame físico, AV de movimento de mão em AO, Pressão Intraocular(PIO) de 12mmHg 

AO, na Biometria apresentou reação de câmara anterior 2-3+, fundo de olho (FO) com 

descolamento de retina (DR) seroso difuso em AO. Na ocasião foi indicado pulsoterapia por 

3 dias. Na segunda consulta o paciente já relatou melhora de AV com Pin Hole (PH) 0,1/0,2 

+ 1, PIO de 17/16 mmHg, na Biometria não havia reação de câmara anterior e em FO edema 

de papila e DR seroso peripapilar em AO. Paciente seguiu com acompanhamento mensal. 

Em abril de 2016 a AV do paciente com PH era de 0,66 AO, PIO 12/14 e FO em pôr do sol 

em AO. CONCLUSÃO: A doença de Harada é descrita por quatro estágios clínicos, o 

primeiro denominado de fase prodrômica, seguida da fase uveítica, crônica e de recorrência. 

A primeira fase é presente em cerca de metade dos pacientes com SVKH. A segunda fase 

comumente é a responsável pela procura de atendimento médico, pois é marcada por 

sintomas oculares como fotofobia, redução da AV, hiperemia conjuntival, dor e borramento 

visual. Já a fase crônica pode ser caracterizada pelo processo de despigmentação dos tecidos 

que contém melanócitos. FO em pôr-do-sol é característico da fase crônica. Por último, a 

fase de recorrência é marcada por panuveíte recorrente granulomatosa associada a presença 

de complicações (catarata, glaucoma) e pode não estar presente em todos pacientes. O 

diagnóstico da SVKH é clínico e feito através de critérios diagnósticos. O tratamento pode 

ser feito com altas doses de corticoide oral (prednisona 1-2 mg/kg/dia) ou nos casos mais 

graves com pulsoterapia (metilprednisolona 1g/dia por 3-5 dias). A duração do tratamento é 

individualizada para cada paciente. O prognóstico depende principalmente da precocidade 

do diagnóstico e também do início do tratamento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SÍNDROME DE WERNICK-KORSAKOFF: RELATO DE CASO E REVISÃO DE 

LITERATURA 
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INTRODUÇÃO: A síndrome de wernick-korsakoff (SWK) é caracterizada por um 

conjunto de sinais e sintomas neuropsiquiátricos que advém da deficiência nutricional de 

vitamina B1. A síndrome consiste em duas fases distintas de um mesmo processo 

patológico. Inicialmente surge a encefalopatia de Wernicke caracterizada pela tríade clínica 

clássica de estado confusional agudo, oftalmoparesia, e ataxia. Com a progressão do 

processo patológico, a encefalopatia pode progredir para um quadro crónico – síndrome de 

Korsakoff – marcado por uma amnésia anterógrada e confabulação. Se a identificação e 

abordagem terapêutica desta síndrome forem tardias poderão surgir estupor, coma e 

eventualmente a morte. Indivíduos que sobrevivem a fase aguda, ou seja, 80%, geralmente 

desenvolvem a síndrome de korsakoff. A SWK é mais prevalente em homens e possui 

mortalidade de 17%. Os fatores etiopatogênicos são alcoolismo crônico, cirurgia baritátrica, 

malnutrição, SIDA, entre outros. O tratamento baseia-se em evitar a progressão da doença 

através da reposição de vitamina B1. OBJETIVO: O objetivo deste trabalho foi apresentar 

um caso da SWK associado à revisão de literatura. RELATO DE CASO:Paciente 58 anos, 

masculino, branco, etilista há mais de 20 anos procurou o ambulatório devido a sintomas 

neurológicos como confusão mental e perda de memória. Paciente informou que tanto a 

confusão mental quanto a perda de memória foram progressivas. A acompanhante relatou 

que o déficit de memória a longo prazo foi afetado primeiro e só depois as memórias 

recentes. Através dos dados clínicos foi diagnosticado a SWK e iniciado a reposição de 

tiamina em 100mg. Após retorno em 1 mês paciente apresentava melhora da confusão 

mental porém, não da perda de memória. Foi continuado tratamento e acompanhamento 

ambulatorial para acompanhamento da síndrome a qual se mostrou estável em consultas 

posteriores. CONCLUSÃO: Em resumo está aconselhado repor tiamina em qualquer 

paciente que apresente o diagnóstico da SWK. Estudos mostram que a reposição precoce 

cessa a progressão da doença e, em muitas vezes, ocorre remissão da sintomatologia se a 

doença não estiver avançada. Conclui-se que o diagnóstico precoce e de extrema 

importância para o sucesso do tratamento e para a qualidade de vida do paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SÍNDROME DO HOMEM RÍGIDO  
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Costa 
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INTRODUÇÃO: A Síndrome do Homem Rígido (SHR) é uma condição neurológica 

autoimune rara, com maior prevalência entre 40 a 60 anos que se apresenta como espasmos 

musculares contínuos e incapacitantes. Resultado de anticorpos que agem sobre a enzima 

descarboxilase do ácido glutâmico (PAG), responsável por limitar a síntese do 

neurotransmissor inibitório gama aminobutílico (GABA).  OBJETIVOS: Esse relato de 

caso tem como objetivo expor o quadro clínico dessa síndrome, a fim de motivar estudos e 

ampliar os conhecimentos sobre a mesma. RELATO DE CASO: Paciente, 53 anos, branco, 

Rio Grande do Sul, sem alterações neurológicas prévias. Iniciou quadro espasmos 

musculares persistentes com hiperextensão em membros inferiores, que o impediu de 

deambular. Ao exame físico, apresentavaarreflexia de membros inferiores, apagamento do 

sulco nasolabial e desvio da comissura labial à direita.  Nos exames laboratoriais realizados 

consta-se: Cálcio- 8,5 ; CK- 3375; Glicemia 103; leucócitos- 13.720; CPK- 3.375. 

Ressonância magnética de crânio e coluna - resultado não condizente com o quadro clínico. 

Após internação evoluiu com sintomas para músculos abdominais e face. Surgiu, então, a 

hipótese da SHR e lhe foi dosado anti-GAD65, o qual mostrou-se não reagente(0,2 U/ml). 

Foi realizado Eletroneuromiografia ondese identificou atividade muscular contínua em 

membros inferiores, abdome e região paraespinhal lombo-sacra e músculos inervados pelo 

nervo facial bilateralmente sugerindo SHR. Na alta foi prescrito Baclofeno 10 mg de 8/8 

horas, Diazepam 5 mg de8/8 horas e Valproato de sódio (250mg/5ml) 3ml 3 vezes ao dia e 

fisioterapia. DISCUSSÃO: Devido a apenas 60% dos pacientes com a síndrome 

apresentarem anti-GAD65 positivo, e após diagnósticos diferenciais excluídos e sinais 

sugestivos nas eletroneuromiografias, somado a exame clínico compatível e resposta 

satisfatória a benzodiazepínicos, chegou-se ao diagnóstico de SHR. CONCLUSÃO: Não se 

encontram muitos estudos na literatura sobre a síndrome. Diante da baixa qualidade de vida 

e alta taxa de comorbidade, torna-se importante relato de casos sobre o assunto, para ampliar 

o conhecimentos, promover diagnósticos e tratamentos adequados.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SÍNDROME HEMOLÍTICO-URÊMICA DE APRESENTAÇÃO ATÍPICA NA 

CRIANÇA - UM RELATO DE CASO 
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Camila Viegas, Marília Hernandes Gomes 

 

Universidade Católica de Pelotas – RS 

  

INTRODUÇÃO: A Síndrome Hemolítico-urêmica é uma entidade rara ocasionada pela 

ativação desenfreada do sistema complemento e representa um grupo amplo de patologias 

caracterizadas pela presença simultânea dos achados de anemia hemolítica 

microangiopática, insuficiência renal aguda (IRA) e plaquetopenia. A forma atípica da 

doença (não associada a diarréia) apresenta prognóstico pior quando comparada à forma 

clássica ou epidêmica. OBJETIVO: Relatar caso raro de síndrome hemolítico-urêmica de 

apresentação atípica, bem como seu manejo e proposta terapêutica em nosso serviço de 

pediatria. RELATO: D.P.S., 7 anos, recebido em UTI pediátrica com quadro de oligúria, 

colúria, edema em extremidades e face associado a febre, apresentando quadro laboratorial 

de IRA, anemia hemolítica e plaquetopenia. Suspeitou-se inicialmente de síndrome Nefrítica 

pós-estreptocócica; contudo, após resultados de C3 e C4 normais e ADAMTS13 negativo e 

biópsia renal demonstrando proliferação mesangial moderada difusa, com sinais de 

esclerose e crescentes fibrocelulares, atrofia tubular multifocal com cilindros hialinos, 

hemáticos e fibrose intersticial moderada, firmou-se diagnóstico de SHU Atípica. Paciente 

foi tratado com várias sessões de hemodiálise, Eculizumab e antibioticoterapia com 

vancomicina, apresentando melhora do quadro com condições de alta para acompanhamento 

ambulatorial. CONCLUSÃO: A avaliação deste caso ressalta a importância do 

conhecimento médico não ser limitado somente às formas clássicas de doenças, as quais 

podem apresentar variantes raras e com um pior prognóstico se não forem corretamente 

manejadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERATOGENICIDADE RELACIONADA AO USO DE INIBIDOR DA ENZIMA 

CONVERSORA DA ANGIOTENSINA DURANTE A GRAVIDEZ – CASO 

CLÍNICO 

  
Alexandre Barbieri, Felipe Melloto Gallotti, Isadora Gonçalves de Oliveira Salomão, Pedro do Amarilho 

Maich , Raissa Stark Stigger, Vera Regina Levien 

 

 Universidade Católica de Pelotas – RS 
 

INTRODUÇÃO: Os Inibidores da Enzima Conversora da Angiotensina (IECA) são os 

medicamentos mais utilizados no controle da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e 

também os com maior grau de teratogenicidade. Evidências apontam risco elevado de 

malformação no Sistema Nervoso Central quando essas medicações são utilizadas 

principalmente no período de embriogênese (primeiro trimestre), devido à diminuição do 

fluxo sanguíneo placentário que resulta em efeito danoso ao sistema nervoso central, 

cardiovascular e renal do feto. OBJETIVOS: Relatar caso de recém-nascido portador de 

malformação cerebral cuja mãe manteve uso de IECA até a 31º semana de gestação. 

RELATO DE CASO: Recém-nascido de parto cesáreo, masculino, 35 semanas e 5 dias de 

idade gestacional, APGAR 8/8, pesando 3540g, estatura de 50 cm, perímetros torácico e 

cefálico de 33 e 44 cm respectivamente. Apresentou malformação encefálica evidenciada à 

Ecografia Obstétrica durante gestação. Mãe primigesta, 43 anos, com sorologias negativas, 

fez uso de IECA para tratamento de HAS desde a fase pré-concepcional até o início tardio do 

pré-natal com 31 semanas de idade gestacional, quando a medicação em uso foi substituída 

por Metildopa. Ao nascimento, apresentava-se eupneico, com mínima tiragem subcostal, 

fontanela anterior ampla e fronte proeminente. Internou em UTI Neonatal e, devido piora 

clínica, foi entubado com menos de 24 horas de vida. À TC de crânio foi evidenciada 

Hidranencefalia, presença de Tronco Encefálico e parte de Cerebelo. Óbito ao 4º dia de vida. 

CONCLUSÃO: Ressalta-se a importância do início precoce das consultas de pré-natal e da 

reavaliação de medicações em uso. Os medicamentos da classe dos IECA devem ser 

substituídos assim que a gravidez for diagnosticada. Deve-se, ainda, informar às mulheres 

em uso de medicação anti-hipertensiva em idade fértil e/ou com intenção de engravidar 

sobre os riscos dessa classe terapêutica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSMISSÃO VERTICAL DO HPV 
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Universidade Católica de Pelotas – RS 

 

INTRODUÇÃO: o HPV (Papiloma vírus humano) é um vírus de transmissão 

preferencialmente sexual, considerado causador da DST mais frequente no mundo. É 

responsável por lesões de pele ou de mucosa, que mostram um crescimento limitado e de 

comum regressão espontânea pelo sistema imunológico. Os condilomas apresentam-se 

como a forma benigna da manifestação do vírus. A infecção causada pelo HPV também 

apresenta formas cancerígenas, acometendo principalmente o colo uterino. Além da via 

sexual de contágio, deve-se pensar também em outras, como a transmissão vertical, que traz 

outros maleficiados desta patologia, os recém-nascidos de mães portadoras. Portanto, o 

médico, ao atender uma criança com HPV, não pode considerar somente a hipótese de abuso 

sexual. OBJETIVO: o objetivo é fazer uma revisão sobre como se dá o contágio do vírus 

HPV, atentando, principalmente, para a possibilidade de transmissão vertical, devido à 

importância desse tema. MATERIAIS E MÉTODOS: a metodologia aplicada foi a revisão 

de artigos científicos nas bases de dadosScielo, PubMed e Medscape com os seguintes 

descritores: Vírus, HPV e Transmissão Vertical, nos quais haviam exemplificações com 

casos clínicos e dados contendo porcentagens relacionadas à transmissão vertical via parto 

vaginal versus cesariana. Foram revisados 7artigos - dois em português e cinco em inglês. 

RESULTADOS E CONCLUSÕES: a partir da revisão desses estudos, conclui-se que 

dependendo do subtipo do vírus, a criança pode não ser somente acometida pelo condiloma, 

mas também por células cancerígenas. Ainda, observou-se a presença de uma positividade 

transitória, pois a maioria dos recém-nascidos elimina o DNA viral em curto período de 

tempo. A questão crítica não é com que frequência às crianças são contaminadas, mas sim 

quantas são infectadas. Somando-se a isso, existe diferença entre a transmissão via parto 

vaginal e cesariana, sendo evidenciado maior contágio via parto vaginal, apesar de esse 

continuar como principal escolha; cesareana somente é recomendada em casos de grandes 

condilomas ou obstrução do canal de parto. Deste modo, um pré natal qualificado é 

fundamental para um rastreamento de condilomas ou lesões pré-neoplásicas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRATAMENTO CIRÚRGICO DA SÍNDROME DE PIERRE-ROBIN: UM 

RELATO DE CASO 
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INTRODUÇÃO: Síndrome de Pierre Robin caracteriza-se por dois ou mais achados de 

anomalias da tríade micrognatia, glossoptose e fissura de palato. Sua incidência é de 

1:20.000 a 1:30.000 nascidos vivos e a etiologia ainda não foi elucidada. Podem também 

estar presentes alterações do sistema auditivo, na anatomia nasal e da orofaringe devido as 

quais frequentemente se evidencia obstrução de vias aéreas e dificuldades alimentares. 

OBJETIVO: Relatar umas das possíveis abordagens terapêuticas da síndrome de 

Pierre-Robin. RELATO: Paciente de 5 anos com síndrome de Pierre-Robin submetida a 

intervenção cirúrgica por meio de dissecção do músculo orbicular ao nível da comissura 

labial direita com posterior desinserção de sua inserção anômala localizada no sentido 

longitudinal da comissura labial e zetaplastia cutânea. CONCLUSÃO: A correção cirúrgica 

da síndrome de Pierre-Robin se faz importante não só para prevenir ou tratar complicações 

graves da doença (hipóxia, parada cardiorrespiratória, hipertensão pulmonar e atraso no 

desenvolvimento neuropsicomotor) mas também para saúde mental da criança no ponto de 

vista estético. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRATAMENTO FARMACOLÓGICO DA DOENÇA DE PAGET ÓSSEA: UMA 

REVISÃO SISTÊMÁTICA DA LITERATURA 

 
Felipe Dörtzbacher, Camila Rech, Giordano Gatti De Giacomo, Fernanda Courtois, Marina Bisinella, Maria 

Alice Souza de Oliveira Dode 

 

Universidade Católica de Pelotas – RS 
 

INTRODUÇÃO: A doença óssea de Paget é uma enfermidade metabólica crônica, em que 

ocorre aumento focal da remodelação óssea. A etiologia é incerta, entretanto, acredita-se que 

existam fatores genéticos e ambientais que influenciam na incidência da patologia. O 

diagnóstico é realizado através de cintilografia óssea. OBJETIVO: Pretende-se fornecer 

uma abordagem atual, focando o tratamento clínico da Doença óssea de Paget, com especial 

destaque para a terapia farmacológica. MÉTODO: Os dados foram obtidos a partir da base 

de dados PUBMED, utilizando-se as palavras-chave PAGET BONE DISEASE 

TREATMENT com ênfase no período de 2006 a 2016 e que são de domínio público. 

RESULTADOS: Foram obtidos 106 títulos do PUBMED, e dentre eles foram selecionadas 

20 publicações conforme a qualidade e relevância com o tema proposto. DISCUSSÃO: A 

doença óssea de Paget é uma afecção de difícil tratamento, em que a terapia consiste na 

inibição da remodelação óssea. Os bifosfonados são os fármacos de primeira escolha para 

evitar a progressão da patologia. A sintomatologia da doença é a principal indicação para 

iniciar a terapia farmacológica, visto que, em indivíduos assintomáticos, os benefícios do 

tratamento permanecem controversos. Entretanto, deve-se avaliar os riscos de cada paciente, 

para determinar a necessidade da utilização dos medicamentos. Dentre os bifosfonados 

disponíveis, os mais utilizados são: Zoledronato, Risedronato e Pamidronato. 

CONCLUSÃO: Há evidências de que o Zoledronato tem maior eficácia para remissão da 

bioquímica consequente das alterações ósseas da doença. Além disso, tem maior período de 

supressão da remodelação óssea com uma única dose, quando comparado com os demais 

fármacos citados. A incidência de efeitos colaterais dos bifosfonados na doença de Paget 

ainda é desconhecida, mas acredita-se que é muito baixo, menor do que quando estes 

fármacos são utilizados para o tratamento de osteoporose. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TUBERCULOSE ESPLÊNICA EM PACIENTE IMUNOCOMPROMETIDO: 

RELATO DE CASO  

 
Thaís Leite Secchi, Nathália Abi Habib Degobi, Bruna Libardi Garbin, Marcos Daniel da Silva, Daniele 

D’Amico Roberto, Luis Eugênio Costa  
 

Universidade Católica de Pelotas - RS 
 

INTRODUÇÃO: Segundo a Organização Mundial da Saúde, Human immunodeficiency 

virus infection and acquired immune deficiency syndrome (HIV/AIDS) encontram-se entre 

as dez principais causas de morte no mundo. O departamento de DST/AIDS estima que 

existam mais de 734 mil pessoas vivendo com o vírus HIV no Brasil (2014), correspondendo 

à prevalência de 0,4%. Em 2009, 14% dos 72% dos pacientes com tuberculose (TB) testados 

para o HIV eram soropositivos, havendo estrita ligação da TB à epidemia de HIV, bem como 

o aumento da forma extrapulmonar. Esta, que apresenta maior dificuldade diagnóstica, seja 

pelo difícil acesso a áreas afetadas ou por formas paucibacilares. OBJETIVO: Este estudo 

propôs relatar uma apresentação incomum de tuberculose extrapulmonar. RELATO DE 

CASO: L.A.P., 45 anos, sexo masculino, tabagista há 28 anos, usuário de múltiplas drogas 

há 20 anos, com histórico de relações sexuais desprotegidas, interna para investigação de dor 

anorretal há 2 meses e febre. Diagnosticado com HIV (CD4 49 células/mm³), com 

radiografia de tórax normal, pesquisa de bacilo álcool ácido resistente (BAAR) no escarro e 

teste de Mantoux negativos. Realizou tomografia de abdome total com contraste que 

evidenciou baço com dimensões nos limites superiores da normalidade e pequenas lesões 

hipodensas no interior e posterior ressonância magnética para elucidação de lesões 

esplênicas, a qual demonstrou imagens compatíveis com abscessos. Procedeu-se então com 

esplenectomia, apresentando processo inflamatório crônico granulomatoso e pesquisa de 

BAAR positiva ao anatomopatológico. CONCLUSÃO: A tuberculose e o HIV são doenças 

de alta prevalência e um notável desafio da saúde pública, visto o aumento das formas 

extrapulmonares de TB na população soropositiva. Posto isto, o planejamento de ações e 

incentivo de novas opções diagnósticas e terapêuticas se impõem para a assistência integral à 

saúde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TUMOR CARCINOIDE EM TERATOMA MADURO OVARIANO: RELATO DE 

CASO 

 
Mariana Gelain, Enio Carlos Mezzomo Junior, Paula Moraes da Silva, Rodrigo Piltcher da Silva, Renato 

Azevedo da Silva, Eduardo de Barros Coelho Bicca, 
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INTRODUÇÃO: O teratoma cístico maduro é um tumor benigno com origem nas 

camadas germinativas e que representa até 20% dos tumores de ovário. A transformação 

maligna do teratoma ocorre em até 3% dos casos, em geral em mulheres na pós-menopausa 

e sua histologia mais comum é o carcinoma de células escamosas e, em menor 

porcentagem, o adenocarcinoma e o tumor carcinoide. O tumor carcinoide possui 

crescimento lento e origem em células neuroendócrinas. Sua apresentação como neoplasia 

primária do ovário é extremamente rara, sendo apenas 0,3% de todos tumores carcinoides e 

até 0,1% de todas neoplasias ovarianas. OBJETIVO: relatar achado de tumor carcinoide 

ovariano, situação extremamente incomum. RELATO DE CASO: Mulher, 37 anos, 

assintomática, gestante P1G3A1, com história de massa ovariana detectada em ecografia 

da segunda gestação, sugestiva de cisto dermoide. Na gestação atual, optou-se por 

acompanhamento ecográfico tumoral que não apresentou alterações. Ao fim desta, foram 

realizadas cesárea e salpingo-ooforectomia direita, sem intercorrências, sendo 

encaminhada à patologia. Após análise anatomopatológica, os achados foram de teratoma 

cístico maduro, com área sólida de 3,4 cm de diâmetro, apresentando configuração 

glandular, por vezes cribriforme, por vezes trabecular, com ocasional acúmulo de material 

eosinofílico. Em estudo imuno-histoquímico complementar, a área sólida mostrou 

positividade para sinaptofisina e cromogranina, marcadores compatíveis com neoplasia 

neuroendócrina. Mostrou ainda positividade para coquetel de citoqueratinas e CD99, além 

de negatividade para calretinina e inibina. Os achados foram compatíveis com tumor 

carcinoide ovariano originado em teratoma cístico maduro. Na avaliação e 

acompanhamento pós-operatório, foram solicitados exames laboratoriais, marcadores 

tumorais e de lesão em órgão-alvo, hormônios e ressonância magnética, sem qualquer 

alteração nestes. CONCLUSÃO: Carcinoides ovarianos primários são entidades 

extremamente raras, correspondendo a aproximadamente 0,1% das neoplasias ovarianas. 

Podem ser encontrados no ovário, também, como neoplasia metastática. Embora existam 

relatos de boa resposta à terapia cirúrgica, esta entidade ainda carece de maiores estudos 

para determinar a terapêutica mais adequada para esta rara lesão. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TUMOR DE CORPO CAROTÍDEO: PARAGANGLIOMA – UM RELATO DE 

CASO INCOMUM 
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Magalhães Jorge, Eduardo de Barros Coelho Bicca 
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INTRODUÇÃO: Os paragangliomas são raros. Constituem-se em massas de crescimento 

lento e indolor que, geral se originam entre a quinta e sexta décadas de vida, a partir de 

células paraganglionares da crista neural, desenvolvendo-se na região paravertebral em 

associação com vasos cervicais, nervos cranianos e sistema nervoso autônomo. Os tumores 

de corpo carotídeo muitas vezes recidivam após ressecção cirúrgica incompleta e, apesar da 

sua aparência benigna, podem metastatizar para linfonodos regionais e à distância. São 

capazes de produzir e armazenar catecolaminas, responsáveis pelo caráter neuroendócrino. 

Raramente excedem 6,0 cm de diâmetro e estão intimamente ligados ou englobam a 

bifurcação da artéria carótida comum. Cerca de 50% dos casos são fatais, geralmente por seu 

crescimento infiltrativo. OBJETIVO: relatar caso de paraganglioma, doença rara com 

pouquíssimos casos listados na literatura. RELATO DE CASO: Paciente com nodulação 

nas proximidades da carótida direita, foi submetida a excisão cirúrgica de três linfonodos 

cervicais (nível IIa) medindo 3,2 cm x 1,1 cm x 0,6 cm. Ao exame anatomopatológico 

evidenciou-se tumoração na bifurcação da carótida direita, associado a linfonodos com 

hiperplasia folicular, aspecto compatível com tumor de corpo carotídeo (paraganglioma). 

Tal diagnóstico foi reafirmado no exame imuno-histoquímico o qual apresentou positividade 

aos marcadores sinaptofisina, cromogranina e proteína S-100. CONCLUSÃO: Os 

paragânglios são agrupamentos de células neuroendócrinas associadas ao sistema nervoso 

simpático e parassimpático. Assim, esses neoplasmas podem ser observados em diversas 

regiões do corpo, sendo a localização mais comum a medula suprarrenal, onde dão origem a 

feocromocitomas em 90% dos casos. Frente as diversas patologias que acometem a região 

de cabeça e pescoço, este relato de caso é uma raridade, representando apenas 2 a 10% dos 

casos descritos na literatura.  
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INTRODUÇÃO: A apnéia da prematuridade é uma frequente causa de atenção nas 

unidades de terapia intensiva (UTI) neonatal. Classifica-se com apnéia todo recém nascido 

que não apresentar incursão respiratória em até 20 segundos, junto com sinais como 

cianose cutânea e bradicardia. Àqueles que possuem episódios frequentes, implementa-se 

tratamento utilizando medicações como Cafeína e Teofilina, por exemplo. A utilização de 

cafeína no tratamento da apnéia da prematuridade torna-se eficaz devido ao estímulo do 

centro respiratório através do bloqueio dos receptores de adenosina. Uma ainda atual 

dúvida é sobre o possível potencial de danos a longo prazo do uso dessa metilxantina. Com 

base nisso, este artigo parte do objetivo de aprofundar os conhecimentos sobre o uso da 

cafeína e as evidências já existentes sobre sua ação a curto e longo prazo nos neonatos com 

apnéia. OBJETIVO: Realizar revisão bibliográfica de evidências clínicas a respeito da 

administração de cafeína em recém nascidos pré-termos na terapia para apnéia da 

prematuridade. MATERIAL E MÉTODOS: Através da seleção de artigos do banco de 

dados Pubmed, Scielo, Periódicos CAPES e New England Journal off Medicine. Com base 

nos objetivos do presente trabalho, foram encontrados 47 artigos nos idiomas português, 

espanhol e inglês, publicados entre 2005 e 2015. Destes, foram selecionados 8 artigos, 

sendo os mesmos revisados criteriosamente para a confecção deste trabalho. 

RESULTADOS E CONCLUSÕES: A administração de cafeína na terapia da apnéia da 

prematuridade pode ser feita por via oral ou endovenosa. Atualmente, a segunda não está 

disponível no sistema de saúde brasileiro, o que mudará em breve. A administração de 

cafeína proporciona redução dos episódios de apnéia e menor necessidade de ventilação 

mecânica nos RN pré-termos com apnéia neonatal. Entretanto, ainda existem estudos a fim 

de proporcionar resposta para a questão: sua toxicidade pode gerar problemas no 

desenvolvimento da criança a longo prazo? Um estudo realizado em 2006, publicado no 

New England Journal off Medicine, concluiu que o uso de cafeína em recém nascidos 

diminuiu significativamente a ocorrência de displasia broncopulmonar em RN pré-termos, 

bem como mostrou-se eficaz na terapia para a apnéia da prematuridade. Entretanto, as 

informações até então conhecidas são insuficientes para avaliar o benefício geral e os 

riscos da utilização da cafeína devido ao pouco tempo de observação das crianças. 

Portanto, pode-se concluir que o uso de cafeína por via oral ou endovenosa em RN 

prematuros possui efeito positivo sobre a redução ou eliminação da apnéia da 

prematuridade e contribui para a diminuição da incidência de displasia broncopulmonar. 
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INTRODUÇÃO: As fraturas toracolombares instáveis, principalmente as lesões do tipo 

burst completa e incompleta ( A3 e A4 segundo a classificação da AOSpine) podem ser 

tratadas das mais diversas maneiras. As opções terapêuticas variam desde simples fixação 

interna via dorsal até acessos combinados via anterior e posterior. Devido à destruição do 

corpo vertebral e complexo discal na maioria dessas fraturas, a corpectomia associada a 

reconstrução da coluna anterior se faz necessária para restaurar o equilíbrio sagital e garantir 

boas taxas de fusão. Esta reconstrução usualmente é realizada com enxerto ósseo autólogo, 

procedimento com significativa morbidade. Apresentamos um caso de uma fratura de L1 do 

tipo A4 tratada com corpectomia e enxerto com cage expansor (Synex®) associado a 

estabilização com placa ventrolateral (Ventrofix®). OBJETIVOS: Relatar o caso de uma 

paciente com fratura de L1 devido acidente automobilístico tratada com substituto de corpo 

vertebral expansor e fixação ventrolateral com placa, que evolui de maneira satisfatória, 

sugerindo essa técnica como possível abordagem nos casos de destruição do corpo vertebral. 

RELATO DE CASO: Uma mulher de 61 anos procurou nosso serviço por dor que acometia 

região torácica baixa e irradiava para os hipocôndrios e por fraqueza nas pernas que a 

impedia de deambular após ter sofrido acidente automobilístico há 3 dias. Relatou também 

incontinência urinária e fecal. O exame físico revelou, rigidez e sensibilidade à palpação da 

musculatura paravertebral toracolombar, força grau 3 nos membros inferiores, sinal de 

Babinski bilateral e hiperreflexia nos membros inferiores. A ressonância magnética(RM) de 

coluna total demonstrou fratura da vértebra L1 do tipo A4. A paciente foi submetida a 

corpectomia de L1 via acesso transtorácico e posterior inserção de cage expansor, 

preenchido e revestido com o osso autólogo, associado a fixação com placa ventrolateral. No 

pós-operatório desenvolveu empiema pleural, que foi drenado com sucesso. A paciente 

evoluiu com melhora significativa dos déficits, apresentando apenas discreta paresia em 

membro inferior direito e dor residual no quadrante inferior do abdome. O follow-up clínico 

de radiológico demonstrou resolução da patologia. CONCLUSÃO: Corpectomia associada 

a reconstrução é um procedimento em constante aprimoramento. O uso de próteses 

expansoras representam importante avanço e podem ser utilizados nas colunas cervical, 

torácica e lombar no manejo de diversas patologias. Apresentam como principal vantagem a 

facilidade de inserção e possibilidade de ajuste de acordo com a extensão da corpectomia, o 

que reduz a manipulação excessiva. Apesar dos benefícios, cages expansores são de alto 

custo e ainda faltam estudos prospectivos que embasem a indicação desse método 

rotineiramente. 
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INTRODUÇÃO: O Zika é um arbovírus de RNA, da família flavivírus. Transmitido de 

maneira vetorial através de picada de mosquitos infectados. Na maioria dos casos, o 

mosquito identificado é o Aedes aegypti, caracterizando um ciclo zoonótico. Os pacientes 

infectados com o vírus da Zika apresentam a doença de forma benigna, podendo ser 

assintomáticos ou sintomáticos. A febre por Vírus Zika tem cursado com a ocorrência de 

outros sintomas, como cefaleia, exantema, mal estar, edema e dores articulares, por vezes 

intensas. O desaparecimento dos sintomas costuma ocorrer entre 3 e 7 dias após seu início. 

No entanto, a artralgia pode persistir por aproximadamente um mês. Quando ocorrem casos 

mais severos, destacam-se principalmente o comprometimento do sistema nervoso central. 

Toda via, não se associa a complicações graves, sem registro de mortes o que leva a uma 

baixa taxa de hospitalização.  O diagnóstico relaciona-se com testes de PCR com detecção 

do RNA viral. O tratamento baseia-se, principalmente, em alívio sintomático, por ser um 

quadro na grande maioria das vezes, autolimitado. OBJETIVOS: Avaliar a incidência de 

Febre por Vírus ZIKA em região Sul e Sudeste brasileiro. A relevância da busca ativa para 

identificar as maiores incidências regionais devido a contaminação do vírus e a ocorrência 

de complicações mais severas, objetiva o trabalho de forma a possibilitar a formulação de 

meios de prevenção de danos gerados pela “contaminação”. MATERIAIS E MÉTODOS: 

As análises abordadas para a pesquisa fazem parte de um estudo maior realizado pelo 

Ministério da Saúde, o qual priorizou as áreas de maior registro de novos casos através do 

Sistema Único de Saúde. RESULTADOS: Obteve-se como resultado a constatação de 

elevado número de diagnósticos nas regiões Sul e Sudeste do País. Sendo possível, delimitar 

de maneira mais eficiente, o habitat mais característico para a proliferação do vetor. 

CONCLUSÃO: Em suma, os dados analisados comprovam a importância e a necessidade 

crescente de medidas enérgicas para conter a epidemia em formação, tão discutida 

atualmente na comunidade científica. Dentre as principais formas de prevenção destaca-se a 

prevenção domiciliar, na comunidade e procedimentos de controle de vetores promovidas 

por campanhas financiadas pelo Estado, conforme já está ocorrendo. 
 


