
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANAIS XVI CONGRESSO DE MEDICINA 



A IMPORTÂNCIA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NO CONHECIMENTO SOBRE 

FATORES DE RISCO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS 

 

Hood, C. F.; Fernandes, C. M.; Schlabitz, L. P.; Cazzarotto, M. C. M.; Tissot, N. F.; Chatkin, M. N. 

 

Universidade Católica de Pelotas 

 

Introdução: As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são um desafio ao se tratar de saúde mundial 

para homens e mulheres e representam um grave problema ao sistema de saúde. No Brasil, em 2007, as 

DCNT foram responsáveis por 72,0% do total de mortes - destaque para as doenças do aparelho circulatório 

(31,3%), as neoplasias (16,3%) e o diabetes (5,2%). Prevenção primária é a única abordagem possível e capaz 

de garantir que gerações futuras não corram o risco de morrer precocementedevido a essas doenças. 

Objetivo: Identificar o conhecimento dos fatores de risco e prevenção de DCNT em adultos que consultam na 

Estratégia Saúde da Família (ESF) em Pelotas. Métodos: Estudo observacional, transversal, descritivo, cuja 

população-alvo foram adultos de 20 anos ou mais que consultam nas unidades ESF Py Crespo, Pestano e 

Fátima, da UCPel. A amostra calculada, utilizando-se um nível de confiança de 95% e erro aceitável de cinco 

pontos percentuais,resultou em 375 pessoas. Utilizou-se um questionário padronizado pré-codificado baseado 

no modelo utilizado por sistemas de monitoramento de fatores de risco para as DCNT, como o VIGITEL 

(vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico – MS). Foi realizada a 

análise descritiva. Resultados parciais: A análise preliminar demonstrou que cerca de 60% dos entrevistados 

possuem alguma DCNT. Os fatores mais conhecidos e abordados na pesquisa são tabagismo, sedentarismo, 

consumo de álcool e alimentação. Em relação à alimentação, viu-se que 60% têm o hábito de comer legumes, 

frutas e verduras. Cerca de53% referiu ter recebido orientações sobre os fatores de risco através da ESF e 

desses, 75% são portadores de alguma DCNT. Discussão e Conclusão: Estes resultados parciais são 

semelhantes a outros estudos que demonstraram que a orientação dos pacientes em relação à prevenção 

primária das DCNT não vem sendo realizada adequadamente na atenção primária. É necessária a integração 

ativa e permanente entre os pacientes e as equipes de saúde, com multidisciplinaridade das intervenções e 

coordenação entre os diferentes elementos da cadeia de prestação de serviços, com a formação de redes com 

outros serviços, sob a coordenação da APS. 



A INTOXICAÇÃO MEDICAMENTOSA GRAVE POR LÍTIO: RELATO DE CASO 

GONÇALVES, J.R.; DUARTE, I.A.; BITTENCOURT, A.C.L.; GEHRKE, V.; ULIANO, G.L.  

UCPEL 

Introdução: O lítio é o tratamento de primeira escolha para o Transtorno de Humor Bipolar (THB) 

devido às suas propriedades antimaníacas e estabilizadoras do humor. Seu índice terapêutico é estreito 

(0,6 e 1,5 mEq/L) e exige atenção na administração. Na intoxicação aguda ocorrem: náuseas, vômitos, 

diarréia, dor abdominal, poliúria, edema, ataxia, tontura, disartria, nistagmo, fasciculações, convulsões, 

distúrbio na capacidade de concentração urinária, isoeletricidade ou inversão da onda T no ECG, coma e 

óbito. Relato de caso: A.V.S., 31a, casada, do lar. DM1 e HIV+ em tratamento regular além de THB com 

a seguinte terapia há um ano: Carbonato de lítio 300 mg 5cp/dia (aumento da posologia há um mês), 

Clorpromazina 100 mg  3cp/dia e Clonazepam 2mg 2cp/dia. Procurou o PS em 07/08 devido a dor 

abdominal difusa, náuseas, vômitos e diarreia com início há 15 dias e piora progressiva, acrescentando-se 

nos últimos quatro dias febre, diminuição da diurese e anasarca. Evidenciou-se perda de função renal (Cr 

2,6) e RX de tórax com sinais de congestão. Em 08/08 foi admitida na enfermaria clínica. Ao exame 

físico: REG, MUC, LOC, disartria, AAA, anasarca 3+/4+, urina acastanhada em saco coletor, pupilas iso-

fotorreagentes, SGC 15, nistagmo, ataxia, irritabilidade neuromuscular (fasciculações e contrações), 

incoordenação e tremores generalizados; PA:140/90 mmHg, FC:95 bpm, FR:28 mrpm, AC e ABD sem 

particularidades, AP: MV+, simétrico, presença de sibilos e de crepitantes bilaterais. ECG e US de 

abdome sem alterações. Relação proteinúria/creatinúria de 2,01 e litemia de 3,6. Diagnosticou-se IRA por 

intoxicação severa por lítio (litemia superior à 2,5 mEq/L). Após três sessões de diálise a paciente 

apresentou melhora dramática do quadro neurológico e litemia de 0,4 em 48h após a última diálise. 

Recebeu alta com novo esquema terapêutico para o THB, sem lítio, e seguirá acompanhamento clínico e 

psiquiátrico ambulatorial. Conclusões: Não há antídoto específico para o lítio, a diálise é o meio mais 

eficaz de remover o íon do organismo, principalmente em intoxicações. Em função do baixo índice 

terapêutico e das variações na excreção do lítio, recomenda-se a monitorização periódica de seus níveis 

séricos. Mais frequentes no início do tratamento ou quando as doses forem alteradas ou a qualquer indício 

de suspeita de intoxicação por lítio. 

 

 

 

 
 



A MÁ DISTRIBUIÇÃO DE MÉDICOS DE FAMÍLIA 

DUARTE, G.A.; SIRENA, M.E.; ALVES, L.C.; MENEZES, L.O. 

Universidade Católica de Pelotas 

 

Introdução: A Medicina de Família e Comunidade (MFC) é a porta de entrada de acesso ao Sistema 

Único de Saúde (SUS), tornando essencial a sua execução adequada para o êxito do Programa Saúde da 

Família (PSF), o qual foi definido em 1994 como a principal estratégia para a reorganização da Atenção 

Básica em Saúde no país. Objetivo: O objetivo deste artigo é descrever a distribuição geográfica dos 

vínculos de trabalho em Medicina de Família no Brasil, identificados no Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde – CNES, e sua associação com as densidades populacionais das cinco regiões 

do Brasil. O presente estudo tem o propósito de atestar que esta especialidade tem se mostrado falha para 

suprir as necessidades de saúde da população e incompetente para sustentar a proposta de hierarquização 

do SUS no país. Métodos: A metodologia aplicada foi uma pesquisa exploratória, para a qual foram 

apurados dados no CNES e em comparação com a literatura prévia, concedeu o suporte necessário para 

composição das conclusões obtidas. Os itens de busca no CNES foram Médico da Estratégia de Saúde da 

Família e Médico de Família e Comunidade. Foram coletados dados a partir do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), referentes ao ano de 2014, a respeito do número de habitantes em cada 

região do Brasil. Síntese de Resultados: O número absoluto de médicos atuando e registrados no CNES 

é de 968.198 em todo país e os Médicos de Família correspondem a 4,75% desse total. As regiões que 

apresentam um número maior de Médicos de Família e Comunidade são a Nordeste, com 16.920 e a 

Sudeste com 15.403. Em relação à distribuição de habitantes por cada Médico de Família e Comunidade, 

os dados obtidos, em ordem decrescente, mostram-se da seguinte forma: região Sudeste com 5.540 

habitantes por Medico de Família e Comunidade, seguida da região Norte com o numero de 4.630, região 

Centro-Oeste com 4.628, região Sul com 4.049 e por último a região Nordeste com 3.456. Conclusão: 

Inferiu-se, desse modo, que a distribuição e a totalidade de Médicos de Família ainda são escassas em 

todas as regiões do Brasil e que a região nordeste, não obstante o maior número de Médicos de Família 

por habitante, ainda não dispõe do contingente ideal dessa especialidade.  

 

 

 



RELATO DE CASO: ABDOME AGUDO OBSTRUTIVO POR TUMOR EM CÓLON 

SIGMÓIDE EM PACIENTE INFERIOR A 50 ANOS 

 

FONSECA, A.R., JÚLIO, N.S., SASSI, B.T., MOSCARELLI, I.S. 

 

Universidade Católica de Pelotas 

 

Introdução: A obstrução intestinal como causa de abdome agudo, apresenta particularidades diagnósticas 

e terapêuticas e cursa com elevadas morbidade e mortalidade. Dentre as causas de abdome agudo, 20% 

correspondem à obstrução intestinal por neoplasias colorretais. Em pacientes com idade inferior a 50 

anos, o câncer colorretal corresponde somente a 25% dos casos. Relato de caso: M.A.B, 43 anos, sexo 

masculino, branco, tabagista em abstinência há 20 anos, há 3 semanas começou a apresentar dor em fossa 

ilíaca direita, acompanhada de distensão abdominal e presença de sangramento nas fezes em pequena 

quantidade e de coloração vermelho-vivo. Procurou atendimento médico 3 vezes, e foi liberado sem 

diagnóstico. Após 14 dias de constipação e parada de eliminação de flatos, procurou novamente, quando 

realizou um raio-x de abdome evidenciando níveis hidroaéreos, sendo encaminhado ao HUSFP para 

laparotomia exploradora. No ato cirúrgico, encontrou-se uma tumoração em cólon sigmoide. Discussão: 

Os cânceres colorretais são mais comumente encontrados em pacientes maiores de 50 anos, pois o maior 

fator de risco para o seu desenvolvimento esporádico é a idade, sendo, portanto raro o diagnostico em 

pacientes jovens. No entanto, alguns estudos têm demonstrado que o número de pacientes menores de 50 

anos com diagnóstico de câncer colorretal vêm crescendo, em contrapartida está havendo a redução do 

diagnóstico em pacientes idosos. Conclusão: Devido a obstrução intestinal devido a tumor em cólon ser 

esperada em pacientes idosos, o diagnóstico em pacientes jovens é subestimado.  

 



ABDOME AGUDO POR ISQUEMIA MESENTÉRICA: RELATO DE CASO 

 

GEHRKE, V.; GONÇALVES, J.R.; BITTENCOURT, A.C.L.; BRITTO, M.A.P 

 

UCPEL 

 

Introdução: O abdome agudo é definido por quadro de dor abdominal, de início súbito ou de evolução 

progressiva, que necessita de definição diagnóstica e de conduta terapêutica imediatas. Entre as causas 

de abdome agudo, encontra-se a isquemia mesentérica, que é mais frequente em idosos e se caracteriza 

por dor abdominal súbita, intensa e difusa que não condiz com achados do exame físico. Relato de 

Caso: V.S.R, branco, masculino, 70 anos, reside em Pelotas. HAS, DM2, ICC com 2 angioplastias com 

colocação de stents, AVC prévio, amputação do MID há 6 meses, tabagista há 50 anos (1 maço/dia),  

em uso de: metformina, glibenclamida, furosemida, clortalidona. Paciente procurou PSP com dor 

abdominal epigástrica de início súbito há 12 horas, associada com náuseas e vômitos e constipação há 

1 semana.  Ao exame físico: REG, LOC, sudorético, eupneico, PA: 160/100mmHg, FC: 146bpm, 

irregular, HGT: 185, abdome: RHA diminuídos, timpânico, abdome rígido, doloroso à palpação. 

Exames mostraram leucocitose (17.680), amilase 139 e raio X de abdome agudo com distensão de 

alças intestinais. Foi levado a laparotomia exploradora com suspeita de úlcera péptica perfurada. 

Durante procedimento notou-se ceco, cólon proximal e íleo distal com sinais de isquemia aguda e 

pequenos vasos trombosados em mesentério distal. Foi feita ressecção de cerca de 120cm de intestino 

delgado/grosso e confeccionado ileostomia terminal e fístula mucosa de cólon transverso. Internou na 

UTI, evoluindo de forma satisfatória e obteve alta em 48 horas para a enfermaria. Discussão: Exames 

laboratoriais e de imagem podem auxiliar o diagnóstico, porém não podem substituir a anamnese e o 

exame físico detalhados, que representam a avaliação mais importante em casos de abdome agudo, 

especialmente quadros isquêmicos intestinais. O atraso dos casos que necessitam tratamento cirúrgico 

aumenta a morbimortalidade e, dessa forma, exames confirmatórios não devem postergar a conduta 

cirúrgica, mesmo que o cirurgião esteja incerto do diagnóstico específico. 

 



ABSCESSO CEREBRAL POR BACILLUS CEREUS: UM RELATO DE CASO 
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1
Universidade Católica de Pelotas 

Introdução: O abscesso cerebral se trata de uma lesão parenquimatosa focal que pode causar 

manifestações locais e/ou sistêmicas dependendo da infectividade dos microorganismos presentes e da 

região acometida. É formado, inicialmente, por uma cerebrite localizada e, posteriormente, desenvolve-se 

como uma lesão encapsulada com pus. Os agentes mais comumente isolados são os 

Streptococcus e Staphylococcus spp, destacando-se as espécies Streptococcus viridans e Staphylococcus 

aureus. O Bacillus cereus é uma bactéria gram positiva, aeróbia ou anaeróbia facultativa, conhecido 

agente responsável por infecções do trato gastrointestinal. Nos últimos anos aumentaram os relatos de 

infecções extra-intestinais principalmente em pacientes imunocomprometidos e doentes graves. A 

infecção no sistema nervoso central por Bacillus cereus é extremamente rara e geralmente está associada 

a neoplasias hematológicas e a manipulação neurocirúrgica. Relato de caso: paciente feminina, 21 anos, 

acometida de cefaleia parietal direita, vômitos e inapetência iniciados 11 dias após a ressecção de um 

meningioma de convexidade parietal direita. Ao exame físico: afebril, Glasgow 15, pupilas iso-

fotorreagentes, força preservada em membros, sem alterações em pares cranianos. Laboratoriais sem 

particularidades dignas de nota. Realizada TC de crânio com contraste que evidenciou lesão extra-axial de 

densidade heterogênea, com áreas de conteúdo hemático e aéreo, de cerca de 1,2cm, subjacente a 

craniotomia, área hipodensa em lobo frontal, sugestiva de edema, determinando importante efeito 

expansivo sobre o ventrículo lateral direito e o terceiro ventrículo, com desvio de linha média de cerca de 

1,2cm para esquerda, sendo então realizado drenagem neurocirúrgica e iniciado antibioticoterapia 

empírica com vancomicina e meropenem. Após alguns dias a cultura positivou para Bacillus cereus. Foi 

mantida antibioticoterapia por 08 semanas e controle tomográfico. A paciente evoluiu satisfatoriamente, 

sem cefaleias, crises convulsivas ou déficits focais. Conclusão: O diagnóstico de abscesso cerebral exige 

do médico um alto grau de suspeição clínica e o sucesso do seu tratamento depende do início de 

antibioticoterapia empírica precoce e da associação com a aspiração ou drenagem neurocirúrgica. A 

mortalidade por abscesso cerebral varia de 0 a 30% e as sequelas neurológicas mais comuns são as crises 

convulsivas que ocorrem em cerca de 30 a 60% dos casos. 

  

  

 



 

 

ACALÁSIA – RELATO DE CASO  

 

KARAM, O. R; GAGO G., PROMPT G., ALBUQUERQUE F., LUCENA R.; WEINERT, L.S.; 

UCPel – Universidade Católica de Pelotas 

 

Introdução: Acalásia é um distúrbio primário da motilidade do esôfago, caracterizado pela perda de 

células ganglionares do plexo de Auerbach, e clinicamente pela tríade clássica de disfagia, regurgitação e 

perda de peso. Relato de Caso: J.L.A.R, 52 anos, branco, casado, trabalhador rural, natural e procedente 

de Pinheiro Machado, procura PSM de P. e queixa que em setembro de 2014, percebeu dificuldade para 

engolir alimentos sólidos, que progrediu também com passar de dois meses para alimentos semissólidos. 

Seis dias antes de procurar atendimento passou a ter importante dificuldade para ingerir líquidos. Conta 

ainda que essa disfagia foi progressiva e constante, sem fatores de alívio ou agravo, não relacionada à 

algum evento pontual de seu cotidiano. Paciente emagreceu 20 kg nos últimos seis meses (84kg-64kg no 

momento da internação). Na revisão de sistemas: sem outras queixas. Paciente fazia acompanhamento 

com médico em UBS e já havia feito investigação para cardiopatia isquêmica, referiu que médico 

assistente disse que dor era provável angina e fazia tratamento com atenolol 25mg/dia. Nega outras 

patologias, assim como internações prévias. Tabagista desde os 17 anos 5 cigarros/dia. Exame físico sem 

particularidades, paciente havia feito em fevereiro de 2015 esofagomanometria sugestiva de acalasia e 

EDA com biópsia excluindo neoplasia esofágica e EEI hipertenso dificultando progressão do endoscópio 

para o estomago. Pela intensa disfagia e desnutrição do paciente foi internado na clínica médica do 

HUSFP, foi passado SNE por via endoscópica, e solicitada avaliação cirúrgica e esta indicou 

esofagectomia total com anastomose cervical. A cirurgia foi realizada no dia 10/04/2015, sem 

intercorrências. Após cirurgia paciente foi para UTI para monitoramento. Foi realizado tratamento de 

gastrite por H. pylory (esta evidenciada no AP de material da EDA). Paciente teve alta da UTI sem 

complicações no dia 12/04/2015 e alta hospitalar no dia 15/04/2015. Conclusão: O tratamento da acalásia 

depende da progressão da doença, e esta pode ser avaliada conforme escalas radiológicas (classificação 

de Mascarenhas), sendo proposto para grau 1 tratamento clínico, grau 2 dilatação endoscópica, grau 3 

miotomia de Heller modificada e grau 4 esofagectomia como no caso acima descrito. 

.   

 



ACHADOS RADIOLÓGICOS DA SÍNDROME DE POLAND 

 

Autores: De Bortoli, F.R., De Bortoli, L., Da Matta, E.S. 

Orientador: Junior, J.L.B. – Médico radiologista UFPel 

 

Instituição: Via Imagem clínica radiológica – Xanxerê - SC 

 

INTRODUÇÃO: A síndrome de Poland é uma deformidade rara que afeta a região torácica, 

caracterizada pelo subdesenvolvimento ou ausência do músculo peitoral maior de um hemicorpo, e em 

alguns casos, sindactilia nas mãos. É detectada principalmente no lado direito em pacientes do sexo 

masculino. A incidência estimada é de um em 7000 para um em 100 000 recém-nascidos. A causa da 

síndrome de Poland é desconhecida. Outros sinais encontrados são trato gastrointestinal anormal, 

braquidactilia, sindactilia, dextrocardia, defeito na hérnia diafragmática, anomalia no úmero e ulna, entre 

outros. RELATO: Paciente masculino, quatro anos, nascido a termo, Apgar 9/10, pré-natal sem 

particularidades, encaminhado para exame de tomografia computadorizada (TC) do tórax por apresentar 

deformidade na parede torácica anterior esquerda associada a assimetria entre as mãos, menor à esquerda, 

detectadas na consulta de puericultura. Não apresentava déficit motor, sensorial ou neurológico. Ao 

exame físico notou-se assimetria das pregas axilares, infradesnivelamento do mamilo esquerdo, redução 

volumétrica da região peitoral e da mão esquerda. A TC de tórax demonstrou agenesia dos músculos 

peitoral maior e menor à esquerda. Os corpos vertebrais, arcos costais, mediastino e parênquima 

pulmonar encontravam-se normais. Realizou-se ecografia complementar, que mostrou os mesmos 

achados da TC. A análise Doppler dos vasos subclávios e axilares mostrou as estruturas vasculares 

simétricas, com calibre e fluxo normais. Foi realizada radiografia das mãos para análise comparativa, 

confirmando discreta hipoplasia dos ossos da mão esquerda, sem sinais de sindactilia ou outra 

deformidade esquelética local. CONCLUSÃO: Apesar do diagnóstico eminentemente clínico, a 

avaliação radiológica se justifica para estadiar o espectro das alterações presentes além dos achados 

clássicos, direcionando o tratamento. O diagnóstico precoce pode contribuir para o manejo pediátrico, 

ortopédico, estético (com maior impacto em mulheres com amastia) e psicomotor, bem como para a 

conscientização dos pais e familiares, convívio social e escolar da criança.  
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ACTINOMICOSE DE CONDUTO AUDITIVO EXTERNO: RELATO DE CASO 

 

SILVA, CL; GELAIN, M; CARVALHO, NX; MUSSI, AC; BICCA, EBC  

 

Centro de Anatomia Patológica - CAP  

 

RESUMO 

 

Introdução: Actinomicose é uma doença bacteriana causada por Actinomyces sp, micro-organismo 

filamentoso, Gram-positivo, anaeróbio ou anaeróbio facultativo. A família Actinomycetaceae, da qual faz 

parte, corresponde a um grupo de comensais da cavidade oral e outras mucosas orificiais. A presença da 

bactéria como comensal oral raramente determina infeções, refletindo seu baixo potencial de virulência ou 

invasão. O envolvimento cervicofacial é a manifestação mais comum de actinomicose, cerca de 60% de todos 

os casos. Já a actinomicose de ouvido médio, mastóide e conduto auditivo externo é pouco frequente. O 

diagnóstico definitivo é estabelecido pelo crescimento bacteriano em meio de cultura ágar, porém a 

dificuldade em diagnosticar actinomicose por esse método tem sido atribuída ao fato de a maioria das 

espécies dificilmente se desenvolverem neste meio. Assim, o exame histopatológico é responsável pelo 

diagnóstico da maioria dos casos relatados no ouvido e mastóide. Relato do Caso: Paciente de 62 anos, sexo 

feminino, procura serviço de otorrinolaringologia com queixa de otorreia e otalgia persistentes à direita. Ao 

exame otológico, evidenciou-se lesão vegetante em conduto auditivo externo direito, sendo levantadas as 

hipóteses de otite média crônica, otite externa maligna e carcinoma espinocelular. Foi realizada biópsia da 

lesão, que resultou em espécime constituído por quatro fragmentos de tecido pardo-rosado, de consistência 

elástica, com áreas pétreas de permeio, medindo 1,0 x 0,5 x 0,3cm o maior. Ao exame histopatológico, foi 

identificado tecido de granulação exibindo áreas de deposição de material basofílico filamentar. Tal aspecto, 

quando associado a dados clínicos compatíveis, corresponde a actinomicose. Conclusão: A actinomicose é 

uma patologia rara, com incomum afecção do ouvido externo. Há poucos casos relatados, estes, 

principalmente, em ouvido médio e mastóide. Seu diagnóstico é dificultado pelo curso insidioso e pelos 

sintomas inespecíficos que a doença apresenta. Deve ser lembrada em pacientes com má-higienização ou 

trauma oral. O exame histopatológico pode ser de extrema utilidade no diagnóstico e o tratamento consiste na 

retirada do material infectado com posterior antibioticoterapia prolongada, sendo a penicilina cristalina a 

droga de escolha. A taxa aproximada de cura gira em torno de 90%. 

 



ANÁLISE ANATOMOPATOLÓGICA E ACHADOS ECOGRÁFICOS DE NÓDULOS 

MAMÁRIOS (BIRADS) 

 

Duarte, G.A*; Duarte Filho, D.L.;  Duarte, L.H.C.; Haical, P.H.; Knack, M. 

 

Hospital Moinhos de Vento, Porto Alegre, RS, Brasil. 

 

Introdução: Atualmente, as biópsias de mama guiadas por ultra-sonografia (US) tiveram um papel 

importante no diagnóstico das lesões mamárias, permitindo o planejamento ideal para o tratamento 

cirúrgico definitivo evitando biópsias abertas para condições benignas. De acordo com a literatura 

especializada, a precisão do diagnóstico melhora com o aumento do número de fragmentos obtidos pela 

core biópsia (CB), e com um aumento na experiência do profissional. Uma série de cinco fragmentos foi 

considerado adequado para o diagnóstico da maior parte das lesões de mama. Objetivo: O objetivo desse 

trabalho é mostrar que há possibilidade de fazer um diagnóstico adequado com a presença de menos 

fragmentos de lesão retirados pela CB guiada por ultra-sonografia, desde que o profissional tenha 

experiência na realização do método. Métodos: 687 mulheres consecutivas com anormalidades nas 

imagens da mama foram encaminhadas ao Centro de Imagem de Mama do Hospital Moinhos de Vento 

para realizar CB de junho a dezembro de 2014. A CB foi realizada por dois radiologistas independentes, 

usando pistola com agulha grossa 14g guiada por US. Os fragmentos anatomopatológicos foram 

analisados por dois patologistas independentes. Todos os resultados de mama foram classificados de 

acordo com o sistema norte-americano BIRADS. O resultado de BIRADS 4 ou 5 foi considerado teste 

positivo. Resultados: Foram obtidos resultados de 2% de malignidade em BIRADS 3, de 24,1 a 87,9% 

em BIRADS 4 e 100% para BIRADS 5. A idade média dos pacientes era 45,4 anos (17-97). Nesta 

amostra, o número médio de fragmentos obtidos foi de 2,1 (intervalo 1-6). O tamanho das lesões de 

mama foi de 0,3 a 7,5 cm. Entre as lesões malignas, 48 eram menores do que 1 cm, 42 com 1-2 cm, 32 de 

2-5 cm, e 4 foram maiores do que 5 cm. De acordo com a classificação BIRADS, Sen de 92,1% (Cl 

85,9% -96,1%), Spe de 86,4% (83,3% -89,2%), VPP de 60,4% (53,1% -67,4%), VPN de 98,0% (96,3% - 

99,0%) e um ACC global (acurácia) de 87,5% foram observadas. Conclusões: embora o número médio 

de amostras foi menor do que o ideal, como descrito na literatura, os nossos resultados estão de acordo 

com os objetivos descritos em BIRADS 5a edição para cada categoria (B3 menos do que 2% de 

malignidade; B4 entre 3 e 94%; e B5 mais do que 95%). A experiência dos profissionais parece ser um 

parâmetro importante, economizando tempo e minimizando os riscos de complicações relacionadas ao 

procedimento. 

 



ANÁLISE DAS INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS NEONATAIS NO ALOJAMENTO 
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Introdução: Preconiza-se que a assistência ao recém-nascido (RN) reduza riscos e promova uma 

assistência eficaz e integral. Desta forma, torna-se de grande importância a análise das intercorrências 

neonatais. A partir desta, os profissionais de saúde conhecem o perfil de assistência que exercem, a fim de 

aprimorar tal atendimento; além de servir de auxílio para gestores em saúde. Objetivos: Analisar as 

principais intercorrências clínicas neonatais no alojamento conjunto do Hospital Escola da Universidade 

Federal de Pelotas (UFPel), no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2013. Material e Método: 

Estudo transversal, incluindo-se todos os RN vivos com mais de 500 g ou 20 semanas de gestação na 

maternidade do Hospital Escola da UFPel no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2013. A coleta 

de dados foi realizada por acadêmicos de medicina, através do preenchimento de questionário pré-

codificado, contendo as variáveis envolvidas com o binômio mãe-filho. Resultados: No ano de 2013, dos 

1.042 nascidos vivos, 4,1% apresentaram hipoglicemia, 9,2% apresentaram distúrbio respiratório e 2,7% 

apresentaram algum tipo de infecção. Tocotraumatismo foi evidenciado em 1,7% dos recém-nascidos, 

enquanto 2,3% apresentaram malformação. Do total de nascidos, 42% apresentaram icterícia, sendo que 

30,8% destes necessitaram de tratamento com fototerapia e 69,2% não apresentaram necessidade de 

qualquer tipo de tratamento. Conclusões: As principais complicações neonatais encontradas neste serviço 

foram icterícia, distúrbios respiratórios, hipoglicemia e infecção. Justificam-se tais índices pelo fato do 

hospital em questão ser referência para parturientes de alto risco. Assim, o alto número de partos 

cesáreos, o índice de prematuridade, de doenças clínicas da gestação e rotura prematura de membranas, 

exemplificam causas cujos efeitos são demonstrados pelo presente estudo.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



APENDICITE AGUDA: A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE 

GONÇALVES, K.B; ANTONINI, Y.G, SANTOS, G.G, COLPO, F.E, KELLER, J.  Filho, C.S. 

Acadêmicos de medicina – Universidade Católica de Pelotas 

Introdução: A apendicite aguda é a urgência mais comum em cirurgia geral. Apesar de ser uma patologia 

de jovens, o aumento da sobrevida populacional, com desvio da pirâmide etária para uma população cada 

vez mais idosa, aumentou a sua ocorrência nestes pacientes³.Com isso, houve aumento tanto das 

comorbidades associadas, quanto na graduação da classificação da Sociedade Americana de Anestesia 

(para cada unidade, existe a chance de complicação de 57%)⁵. A obstrução da luz apendicular é principal 

causa¹ e o seu diagnóstico é notadamente baseado no exame clínico³. O tratamento é cirúrgico e pode ser 

realizado por apendicectomia convencional (aberta) ou videolaparoscópica.⁴ Caso clínico: Paciente 

A.J.F., 55 anos, masculino, com Diabetes Mellitus II, procurou o PSP devido a dor intensa em fossa ilíaca 

direita (há 1 semana com piora há 1dia); associado a febre e náusea. Teve o diagnóstico clínico de 

apendicite aguda, e realizou apendicectomia convencional (apêndice necrótico e perfurado). Durante a 

internação, fez uso de ciprofloxacino e metronidazol, apresentou boa evolução do quadro e teve alta 

hospitalar (03/02/15). No 9º dia do pós-operatório, o paciente iniciou com picos febris, associado a dor e 

saída de secreção purulenta da ferida operatória (FO). No 10º dia, no PSP, teve o diagnóstico clínico de 

infecção do sitio cirúrgico. Foi realizado laparotomia exploradora, que evidenciou: abscesso intra-

abdominal e em FO prévia, com tecido necrótico. Realizou-se lavagem local e foi introduzido 2 drenos: 

tubular (na região do ceco) e penrose (contra- lateral a FO). Durante a internação, devido a permanência 

da saída de secreção da FO e de picos febris, foi alterada a associação de antibióticos (fez uso de: 

imipenen, vancomicina, piperacilina e tazobactam). No 19º dia do pós-operatório (2º cirurgia) encontrava-

se em bom estado geral, estável hemodinamicamente, com FO de melhor aspecto (pouca saída de 

secreção purulenta), hemograma com melhora de leucocitose (sem desvio a esquerda), sem sinal de 

peritonite abdominal. Estava aceitando bem a alimentação, deambulava sem dificuldade, e tinha alta 

hospitalar prevista para o dia seguinte. Conclusão: Diagnosticar e tratar as infecções a distância, corrigir 

ou compensar a doença base, realizar um bom preparo pré-operatório e a antissepsia da pele são medidas 

fundamentais para evitar as complicações cirúrgicas. Relatamos a experiência com um caso atendido no 

Pronto Socorro Municipal de Pelotas/HUSFP, assim como seu manejo.  

 



APENDICITE AGUDA POR ENTEROBIOSE: RELATO DE CASO 

 

SIVERIS, B; GELAIN, M; SILVA, CL; MUSSI, AC; BICCA, EBC  

 

Centro de Anatomia Patológica - CAP  

 

Introdução: Apendicite aguda é considerada a principal causa de cirurgia de emergência no mundo e sua 

etiologia raramente envolve parasitas e protozoários em países desenvolvidos. Inversamente, várias 

parasitoses podem levar a sintomas de apendicite. A infecção por Enterobius vermicularis é reconhecida há 

10.000 anos e sua presença no apêndice foi descrita pela primeira vez em 1634. A forma madura do patógeno 

vive e se reproduz no cólon ascendente, ceco, apêndice e íleo terminal. Após a fertilização, a larva macho 

morre enquanto a fêmea migra para o canal anal, onde são postos ovos. Relato do Caso: Paciente de 14 anos, 

sexo feminino, chega ao atendimento com quadro de dor abdominal baixa há vários dias, com distensão, febre 

e vômitos.  Em exames complementares, mostrou hemograma alterado e apêndice edemaciado em ecografia. 

Realizada apendicectomia, obteve-se espécime constituído por apêndice cecal, com respectivo mesmo, 

medindo 5,6 x 1,2 x 1,2cm, exibindo serosa vinhosa e fosca, com parede medindo 0,3cm de espessura. Aos 

cortes, a luz exibia material pardo-rosado e pastoso. Ao exame histopatológico, evidenciou-se presença de 

Enterobius vermicularis como determinante do quadro de apendicite. Conclusão: Enterobius vermicularis é o 

parasita mais encontrado no apêndice cecal, mas nem sempre sua presença leva a apendicite aguda, podendo 

ocorrer quadro de dor crônica intermitente em fossa ilíaca direita. Geralmente os pacientes são levados à 

apendicectomia  e o diagnóstico é definido por exame histopatológico do espécime. Todos os pacientes com 

infestação pelo patógeno no apêndice devem receber tratamento anti-helmíntico para evitar uma possível  

reinfecção.  
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RESUMO 

 

Introdução: Tumores hipotalâmicos são de difícil manejo devido a proximidade com estruturas nobres 

como quiasma óptico e talo hipofisiário. O manejo correto para tal tumor é vastamente discutido na 

literatura porém sem consenso entre cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Geralmente são gliomas de 

baixo grau porém de comportamento incerto; portanto, a terapia expectante não é a melhor conduta.  

Relato de Caso: Paciente masculino, 2
a
 década de vida, negro, anóxia cerebral leve com acometimento 

apenas motor, atendido em serviço de emergência por ictus hemorrágico revelado em TC de crânio. 

Devido a hemorragia talâmica, aventada a hipótese de aneurisma da porção anterior do polígono de 

Willis, porém AngioTC negativa. RM sugeriu tumor hipotalâmico com extensão para nervo óptico 

esquerdo. Operado por acesso bifrontal, no pós-operatório evoluiu com diabetes insipidus. 

Anatomopatológico de astrocitoma grau II, sem necessidade de quimioterapia ou radioterapia. Após 10 

anos paciente não apresenta recidiva ou novo sangramento, apesar da doença de base consegue levar 

vida ativa em cidade de origem. Discussão e conclusão: Tumores hipotalâmicos acometem com uma 

maior frequência a população pediátrica. Diversas são as complicações do tratamento desta patologia, 

como os distúrbios endocrinológicos e o déficit cognitivo. As complicações endocrinológicas 

acometem aproximadamente 70% da população no pós-operatório, sendo a deficiência do hormônio do 

crescimento a mais frequente; enquanto 18% dos pacientes não tratados apresentam hipotireoidismo. 

Devido a maioria dos pacientes necessitarem de tratamento, inexistem dados confiáveis acerca da 

história natural destes tumores e as complicações endocrinológicas. Diversos estudos demonstram um 

declínio cognitivo ao longo do tempo em pacientes tratados com radioterapia, principalmente em 

gliomas das vias ópticas. Estudos mais recentes, porém, demonstram que a maior causa de declínio 

cognitivo é o próprio tumor, enquanto a radioterapia isolada não produziria uma piora da função 

cognitiva. A apresentação hemorrágica de astrocitomas GII é infrequente, sendo mais comum o 

sangramento em glioblastomas, cavernomas ou MAVs. O tratamento mais apropriado para pacientes 

portadores de tumores hipotalâmicos depende de diversos fatores, entre eles localização do tumor, 

distúrbio endocrinológico, déficit cognitivo e idade. Devemos atentar no pós-operatório destes 

pacientes os distúrbios endocrinológicos, fator principal na qualidade de vida futura. 

 



ASSISTÊNCIA À SAÚDE BÁSICA: RELAÇÃO ENTRE O NÚMERO DE MÉDICOS E A 

CAPACIDADE PRODUTIVA 

Giardin, G.; Silveira, G. C.; Holz, L.B.;. Menezes L. O. Universidade Católica de Pelotas 

RESUMO 

Introdução: O Brasil possui hoje aproximadamente 280 mil médicos em atividade. Na atenção básica, a 

assistência à saúde é realizada por uma equipe de profissionais que se responsabiliza pelo 

acompanhamento de cerca de 3000 a 4500 pessoas. Cada equipe é formada por, no mínimo, um médico 

de família. Objetivo: Este estudo abordou a ótica do profissional médico, não sendo objeto de análise o 

restante da equipe. Além disso, estabeleceu uma relação a respeito da distribuição e capacidade produtiva 

desses profissionais na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Métodos: Foi realizado um estudo 

quantitativo com dados retirados de bases secundárias: CNES e DATASUS com análise estatística 

simplificada comparada com dados preconizados pela OMS e Portaria n.º 1101/GM de 12 de junho de 

2002. Avaliou-se a relação do número de médicos versus capacidade produtiva e população assistida. 

Através disso, procuraram-se parâmetros para analisar se essa relação é suficiente para suprir a demanda 

na Atenção básica de saúde do município de Pelotas, além de apresentar o perfil dessa assistência. 

Resultados: Foram encontrados 46 UBS assistidas por 166 médicos com cargas horárias variando entre 

4h e 40h e divididos em seis especialidades distintas. Ao compilar esses profissionais em uma carga 

horária fixa de 40 horas, totalizaram 110 médicos responsáveis por 950.400 consultas/ano. De acordo 

com o DATASUS no ano de 2013 foram realizadas 345.083 consultas/ano. Discussão e conclusão: A 

Portaria estipula três consultas médicas por habitante/ano, sendo dessas, 63% em Atenção Básica. Uma 

vez que a população de Pelotas corresponde a 328.275 habitantes, o número de consultas/ano deve ser 

aproximadamente 620.439. Assim, a partir desse estudo, conclui-se que o número de médicos no 

município de Pelotas é suficiente para suprir a demanda na Atenção Básica. Entretanto, por possíveis 

problemas de gestão pública, pela jornada dupla de muitos médicos ou ainda por um déficit no 

cumprimento da carga horária, a produtividade desses profissionais é inferior à preconizada pela Portaria 

n.º 1101 de 2002. No entanto, é importante ressaltar que as informações foram obtidas a partir de dados 

secundários e, dessa forma, podem existir alguns fatores que influenciariam os resultados. Portanto, é 

necessário realizar outros estudos para analisar de forma mais detalhada a relação médicos/consultas nas 

UBS de Pelotas. 

 



ATIVIDADE FÍSICA NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS E NA REDUÇÃO DE GASTOS COM A 

SAÚDE: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
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JULIO, N. S.; MOSCARELI, I. S.; RIBAS, L. H.; RIGO, R., MENEZES, L. O. 

 

Introdução: Anualmente o Brasil investe R$3,89 bilhões na saúde pública, em vista do crescente de 

doenças crônicas. Entre os  fatores que estão relacionados ao mau prognóstico e ao desenvolvimento de 

patologias, um dos principais e modificáveis é a inatividade física. Objetivo: Relacionar o investimento 

em atividade física visando à diminuição da incidência de doenças a fim de reduzir custos. Métodos: 

Revisão de literatura em plataformas de pesquisas online: LILACS, SCIELO e MEDLINE; Palavras-

chaves: atividade; física; gastos; saúde. Selecionados 10 artigos. Síntese de resultados: Cada U$1 

investido em atividade reduz U$5,3 em medicamentos; 50% da população são fisicamente inativas; 

Obesos tem um custo 17% maior e sedentários 26%; As pessoas que realizam exercício 1x/ semana tem 

um custo 41% menor; Exercício diminuiu mortalidade em até 25% dos hipertensos e 19% dos diabéticos. 

Discussão: Sabe-se que o exercício físico altera o metabolismo fisiológico, melhorando o estado 

psicológico e social do paciente, independente de faixa etária, sexo e nível socioeconômico. Além disso, a 

inatividade física é um fator de risco de várias doenças crônicas e facilmente modificável.  Na cidade de 

Pelotas, um estudo mostrou o potencial econômico da atividade física ao SUS, oscilando em 12% para a 

utilização de medicamentos e 50% para hospitalizações por doença arterial coronariana, estimando em R$ 

2,2 milhões a economia. Já um programa que avaliou os exercícios no uso de serviços de saúde na 

Atenção Básica de Saúde constatou que a prática regular é apontada pelo Ministério da Saúde como umas 

das estratégias de promoção da saúde capaz de colaborar na prevenção e controle das doenças e 

proporcionar bem estar da população. Em comparação com indivíduos sedentários, os mais ativos 

apresentam maiores níveis de percepção da capacidade funcional, o que representa uma redução no risco 

de mortalidade em até cinco vezes. Conclusão: A prática de exercícios deve visar não apenas a melhora 

estética, mas também os efeitos de gastos governamentais. Com práticas preventivas  de disponibilizar 

projetos permanentes de atividades físicas, os governos diminuiriam gastos com tratamentos e 

internações. Por conseguinte, boa parte da economia gasta no âmbito da saúde devido às patologias 

existentes, poderiam ser resguardadas para outras finalidades. 



BURNOUT EM ACADÊMICOS DE MEDICINA: UMA SÍNDROME INERENTE AO JALECO 

 

SEDREZ, J.H.K.; DALLAQUA, E.J.F.; SANTOS, A. M.  

 

Universidade Católica De Pelotas. 

 

RESUMO 

 

Introdução: Esse trabalho foi realizado através de busca sistemática de publicações científicas que abordassem 

a temática da Síndrome de Burnout, com ênfase em acadêmicos de Medicina. A Síndrome de Burnout, descrita 

pela primeira vez em 1974, é um distúrbio originado por estressores crônicos que desencadeia respostas 

inadequadas do organismo, representadas por exaustão emocional, atitudes cínicas e incredulidade quanto às 

suas capacidades laborais. Objetivos: Nosso trabalho tem como objetivo difundir o conhecimento acerca da 

Síndrome de Burnout, enfatizar a tendência atual de transição da significativa prevalência profissional para 

impactar também o meio acadêmico; avaliar e comparar os mais recentes achados científicos relacionados ao 

tema. Metodologia: Foram utilizados bancos de dados online, como Scielo, Lilacs, MedScape, UptoDate, 

PubMed e Google Scholar; nos quais foram encontrados 25 trabalhos; desses, selecionamos 15, escritos em 

língua inglesa e portuguesa. Resultados e discussões: apesar do significativo desconhecimento geral acerca da 

Síndrome de Burnout, encontramos uma alta prevalência da mesma, especialmente entre acadêmicos de 

Medicina, independentemente de suas nacionalidades. Nesse contexto, atividades curriculares cotidianas como 

realização de provas, sobrecarga de conteúdos, falta de períodos de lazer e as grandes responsabilidades e 

cobranças inerentes à relação com os pacientes foram apontados pelos acadêmicos, principalmente pelas 

mulheres, como os principais fatores desencadeantes do estresse crônico. Ainda não há consenso a respeito do 

período acadêmico no qual a Síndrome de Burnout mais acomete os estudantes, já que houve discrepância entre 

os estudos abordados no presente trabalho. Por ser caracterizada como uma patologia passível de prevenção 

algumas práticas podem ser adotadas para o devido fim, como regularidade de exercícios físicos, possuir hobbies 

e reservar períodos de lazer com a família e amigos. Caso haja a progressão do quadro, terapia cognitivo-

comportamental e chá de Raiz Dourada (Rhodiola rosea) mostraram-se tratamentos eficazes na redução dos 

sintomas e consequente melhora do bem-estar geral dos envolvidos. Conclusões: faz-se necessária a realização 

de demais pesquisas para estabelecer uma terapia padrão que apresente alto nível de evidência e eficácia, bem 

como a promoção de quaisquer meios informativos a respeito da Síndrome de Burnout, um distúrbio muitas 

vezes oculto sob as adversidades cotidianas impostas pelo jaleco. 
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RESUMO 

 

Introdução: O carcinoma peniano é raro, sendo mais prevalente em países pouco desenvolvidos. O 

tipo histológico mais frequente é o de células escamosas e o diagnóstico é feito através de biópsia da 

lesão. Tipicamente, essa doença se manifesta como um nódulo indolor ou uma úlcera no local. Dentre 

os fatores de risco são citados homens solteiros, nunca casados, fimose, infecção pelo HPV e pelo HIV, 

bem como história prévia de infecções do trato urinário, verrugas genitais, estenose uretral e tabagismo. 

A partir do estadiamento, que é feito pelo sistema TNM, é possível formular um plano de tratamento 

adequado. Para homens com tumor primário operável, o tratamento vai depender se a lesão está 

associada a baixo ou alto risco de recorrência. Nos casos de doença localmente avançada – isto é, tumor 

inoperável ou linfonodopatia volumosa – o tratamento deve ser com terapia não cirúrgica inicialmente. 

Relato de caso: No ano de 2012, paciente, sexo masculino, 73 anos, branco, natural e residente em 

Pelotas, viúvo e aposentado procurou atendimento no serviço de urologia do HUSFP devido à lesão 

vegetante e friável na região da glande. Foi realizada biópsia que evidenciou carcinoma epidermóide 

bem diferenciado, grau 1, invasor com infiltração superficial, mas devido a problemas pessoais, o 

paciente  não retornou para fazer o acompanhamento. Retornou 3 anos mais tarde, em julho de 2015, 

devido ao aumento da lesão que passou a ser dolorosa. Internou no dia 08/07/2015 para realizar o 

procecimento cirúrgico. No dia 10/07 foi realizada penectomia parcial. Após o procedimento, o 

paciente evoluiu de forma satisfatória e pôde receber alta 4 dias depois. No dia 17/07, na consulta de 

revisão, foi retirada a sonda vesical de demora e orientado a retornar em 4 meses para nova revisão. 

Considerações finais: O tratamento do carcinoma epidermóide de pênis deve ser individualizado e se 

basear nas características primárias e no estadiamento e, apesar das diversas modalidades terapêuticas, 

o tratamento cirúrgico continua sendo o mais empregado e com melhores resultados. É uma doença que 

poderia facilmente ser prevenida com medidas simples com investimentos em educação. No entanto, 

sua baixa prevalência não estimula campanhas nacionais de prevenção. Esta deveria ser uma medida 

localizada por regiões e focada nos hábitos de higiene e de comportamento sexual, atendendo a várias 

doenças e não apenas ao câncer de pênis. 



CAUSAS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR ENTRE IDOSOS JOVENS DO SEXO FEMININO NO 

MUNICÍPIO DE PELOTAS – RS 

NOGUEIRA, L. M.; VIEIRA, G. C.; SILVA, G. G.; SILVA, E.; BASTIANELLO, J. E.; MORAES, M. 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS 

Introdução: Da mesma maneira que diferentes populações estão expostas a variados tipos e graus de 

risco, mulheres e homens, em função da organização social das relações de gênero, também estão 

expostos a padrões distintos de sofrimento, adoecimento e morte. Nesse contexto foi criada a Política 

Nacional de Atenção Integral a Saúde da Mulher a qual visa promover ações de saúde que contribuam 

para a compreensão da realidade feminina nos seus diversos contextos. Objetivo: O objetivo deste estudo 

foi conhecer o perfil epidemiológico das internações hospitalares entre idosos jovens do sexo feminino do 

SUS no município de Pelotas - RS no período de 2000 à 2007. Metodologia: Foram coletados dados das 

internações hospitalares no município de Pelotas – RS de idosos entre 60 e 69 anos do sexo feminino, por 

meio do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde, no período de janeiro de 2000 

à dezembro de 2007. Foram analisadas através de tabulações as causas de internação de acordo com os 

capítulos do CID – 10. Resultados: As doenças do aparelho circulatório (cap. IX, CID-10) foram as 

principais causas de internação entre mulheres de 60-69 anos, sendo 26,12% das internações no SUS no 

período estudado. A segunda principal causa de internação hospitalar foi representada pelas neoplasias 

(cap. II, CID-10) correspondendo a 22,50% e em terceiro lugar ficaram as Doenças do aparelho 

respiratório (16,50%) seguidas das doenças do aparelho digestivo (9,49%) e doenças do aparelho genito 

urinário (8,04%). Discussão: Os resultados encontrados como a causa mais importante de internação 

entre os idosos jovens do sexo feminino no SUS foram semelhantes a estudos realizados no Brasil (LIMA 

et al, 2000) e Exterior (HALL et AL, 2002). No entanto, os resultados diferiram (16,5%) em relação a 

segunda maior causa de internação no grupo estudado, que foi as neoplasias, em relação a outros estudos 

que apresentaram as doenças do aparelho respiratório como segunda maior causa de internação do idoso 

jovem feminino. Conclusão: Os resultados deste estudo reforçam a importância de ações preventivas na 

região, voltadas para as doenças circulatórias e neoplasias, que juntas correspondem a quase 50% das 

internações hospitalares em idosas jovens. Além disso, deve-se investigar tal distinção entre as 

internações por neoplasias na região estudada em relação a outras. Assim, poderemos inferir com maior 

precisão na saúde das mulheres e melhorar nossas políticas de atenção a saúde na região. 

 



CAUSAS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR ENTRE IDOSOS JOVENS DO SEXO MASCULINO NO 

MUNICÍPIO DE PELOTAS – RS 

 

NOGUEIRA, L. M.; VIEIRA, G. C.; SILVA, G. G.; SILVA, E.; BASTIANELLO, J. E.; CHATKIN, M. L.;  

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS 

Introdução. Estudos têm identificado o fato de que os homens são mais vulneráveis às doenças do que as 

mulheres, sobretudo às enfermidades graves e crônicas. Os homens também não buscam a atenção básica à 

saúde e tem menor adesão aos tratamentos crônicos. Nesse contexto foi criada a Política Nacional de Atenção 

Integral a Saúde do Homem a qual visa promover ações de saúde que contribuam significativamente para a 

compreensão da realidade masculina nos seus diversos contextos. O objetivo deste estudo foi conhecer o perfil 

epidemiológico das internações hospitalares entre idosos jovens do sexo masculino do SUS no município de 

Pelotas - RS no período de 2009 à 2014. Metodologia. Foram coletados dados das internações hospitalares no 

município de Pelotas – RS de idosos entre 60 e 69 anos do sexo masculino, por meio do Sistema de Informações 

Hospitalares do Sistema Único de Saúde, no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2014. Foram analisadas 

através de tabulações as causas de internação de acordo com os capítulos do CID – 10. Resultados. As doenças 

do aparelho circulatório (cap. IX, CID-10) foram as principais causas de internação entre homens de 60-69 anos, 

correspondendo a 27,89% das internações no SUS no período estudado. A segunda principal causa de internação 

hospitalar foi representada pelas neoplasias (cap. II, CID-10) correspondendo a 16,62% e eu terceiro lugar 

ficaram as Doenças do aparelho respiratório (13,87%) seguidas das doenças do aparelho digestivo (9,77%) e 

doenças do aparelho genito urinário (8,12%). Discussão. Os resultados encontrados neste estudo como a causa 

mais importante de internação entre os idosos jovens do sexo masculino no SUS foram semelhantes a estudos 

realizados no Brasil (LIMA et al, 2000) e Exterior (HALL et AL, 2002). No entanto, os resultados diferiram 

consideravelmente (10%) em relação a segunda maior causa de internação no grupo estudado, que foi as 

neoplasias, em relação a outros estudos brasileiros que apresentaram as doenças do aparelho respiratório como 

segunda maior causa de internação do idoso jovem masculino. Conclusão. Os resultados deste estudo reforçam 

a importância da investigação das principais causas de internação no gênero e faixa etária estudados, grupo de 

maior importância em número de internações, para uma melhor qualificação do sistema de saúde buscando uma 

atenção melhor e mais abrangente para saúde dos homens. 
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RESUMO 

 

Introdução: Cirrose biliar primária (CBP) é uma doença colestática de caráter crônico e progressivo que 

evolui com destruição dos ductos biliares intra-hepáticos por um ataque de linfócitos T às pequenas vias 

biliares intralobulares de pequeno e médio calibre. A prevalência compreende a faixa etária de 40 a 60 

anos e a relação mulher/homem é de 9:1-4. A etiologia da CBP é constituída por componentes 

multifatoriais e criptogênicos, mediada por processo autoimune. Os sintomas mais prevalentes 

compreendem fadiga e prurido predominantemente à noite. Icterícia e colúria surgem quando a doença já 

está em fase avançada. O diagnóstico baseia-se na presença de quadro clínico de colestase, detecção do 

anticorpo antimitocôndria (AMA) e biópsia hepática. Fundamentalmente, o tratamento compreende o uso 

do ácido ursodesoxicólico (UDCA) e encaminhamento para transplante hepático. Relato de caso: O caso 

relatado refere-se a um paciente do sexo masculino, 48 anos, branco, internado por prurido, hematêmese e 

melena. A endoscopia digestiva alta revelou varizes esofágicas de grande calibre com estigmas de 

sangramento recente, sendo realizada ligadura elástica.  O exame clínico, laboratorial e os exames de 

imagem foram compatíveis com hepatopatia crônica. Na investigação etiológica, demonstrou-se anticorpo 

antimitocôndria positivo e biópsia hepática compatível com CBP. Conclusões: A CBP é constituída por 

componentes multifatoriais e criptogenicos, e possivelmente está associada a fatores ambientais, 

hereditários e algumas doenças imunológicas. A expectativa de vida é em torno de 10-15 anos sem 

tratamento. A detecção de anticorpos antimitocondriais associada à histologia compatível confirma o 

diagnóstico. A diagnose precoce e o tratamento adequado reduzem a incidência de complicações e as 

taxas de transplante. Atualmente não há consenso na literatura para abordagem terapêutica definitiva e 

unificada, porém existem informações que defendem que a terapia com UDCA associada ao manejo com 

corticosteroides em pequenas doses é a melhor alternativa de tratamento. 

 

 



COLECISTECTOMIAVIDEOLEPAROSCÓPICA COMPLICADA: RELATO DE CASO 

BITTENCOURT, A.C.L.; GONÇALVES, J.R.; GEHRKE, V.; ROBERTO, D.D.; NEUTZLING, C. B. 

UCPEL 

Introdução: O tratamento definitivo para as doenças da vesícula biliar é a colecistectomia. Quando esse 

procedimento é realizado por videolaparoscopia consegue-se diminuir a repercussão orgânica, a reação 

metabólica, inflamatória e imunológica, comparada a laparotomia. Porém, ainda existem complicações 

que podem ocorrer como: sangramento, iatrogenias principalmente em via biliar, embolia gasosa e 

complicações pulmonares, além de variações anatômicas que podem comprometer a técnica cirúrgica. 

Relato de caso: A.M.S.S, sexo feminino, 56 anos, branca, casada, natural de Pelotas. HAS há 10 anos, 

em tratamento com verapamil e losartana, há seis meses interrompeu tratamento anticoagulante com 

warfarin. Interna no HUSFP em 26/08/15 para realizar colecistectomiavideolaparoscopica eletiva devido 

a presença de pólipos em vesícula biliar visualizados em US de abdômen. No dia 27/08 paciente foi 

submetida a colecistectomia inicialmente videoparoscopica, clipagem do ducto e artéria cística. No 

transoperatório observou-se fígado de aspecto amolecido, friável e de fácil sangramento. Foi realizado 

tamponamento com gazes, devido a sangramento de difícil controle dos segmentos 5, 6 e 8 hepáticos e 

choque hipovolêmico, foi necessária conversão para técnica laparotômica. Foi então realizado pontos 

hemostáticos em X com fio catgut cromado, e uso de Gelfoam e Surgcel, além do uso de Kankion, com 

sucesso da hemostasia. Realizada retirada da vesícula biliar com sucesso. Após o término da cirurgia 

paciente mantêve-se estável hemodinamicamente, foi transferida para UTI no pós-operatório imediato e 

posteriormente para enfermaria cirúrgica, durante a internação foram descartadas patologias hepáticas, 

após a estabilidade clínica da paciente esta recebeu alta para acompanhamento e investigação 

ambulatorial. Conclusão: O sangramento hepático é uma complicação possível da videocolecistectomia, 

de forma geral é mais comum que ocorra em pacientes com cirrose. Mas, conforme o caso descrito acima, 

pode acontecer em pacientes sem patologia hepática prévia e requer experiência do cirurgião e rápido 

reconhecimento para que ocorra a conversão da técnica, quando necessário.  



COLEDOCOLITÍASE: UM RELATO DE CASO SOBRE A ASSOCIAÇÃO DE ULCERORRAFIA E CÁLCULO 

BILIAR 
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Moscareli, I.S.; Fonseca, A.R.; Arpini, A.C.; Sassi, B.T.; Julio, N.S. 

Ricardo Lanzetta Haack 

 

RESUMO 

Introdução: A coledocolitíase em aproximadamente 90% dos casos se caracteriza pela passagem de um cálculo formado na 

vesícula biliar através do ducto cístico, chamada de coledocolitíase secundária. Outros 10%  chamados de coledocolitíase primária 

é quando existe dilatação e estase por obstrução crônica, como estenoses e estreitamentos ampular. Pode desenvolver-se em até 

38% dos pacientes no prazo de 6 meses após procedimentos cirúrgicos que envolvam vagotomia, e até 41% desses pacientes 

tornam-se sintomáticos.  

Relato de caso: J.O.C.D, 59 anos, negro, viúvo, agricultor, é internado no dia 16/05/2015 para avaliação cirúrgica devido a 

náuseas e dor em QSD há 2 meses. Começou a sentir desconforto pós prandial associado à saciedade precoce há cerca de 1 ano,  

piorando com a alimentação gordurosa. Há 5 meses a sensação intensificou-se acompanhada de dor no QSD. Procurou 

atendimento médico,  realizou uma US evidenciando lama biliar, iniciando tratamento com ácido ursodesoxicólico 150mg duas 

vezes por dia, obtendo alivio temporário da dor. Em março de 2015 teve nova intensificação dos sintomas com colúria e acolia. 

Realizou nova US que evidenciou além da lama biliar, calculo de 1,5 cm no colédoco distal próximo a papila. Emagreceu cerca de 

5kg em 3 meses.  Ao exame físico apresentava-se em bom estado geral, mucosas e escleras ictéricas, ABD: RHA+, depressível, 

cicatriz mediana supra umbilical, Murphy-, dor a palpação profunda do ponto cístico, sem sinais de peritonite. Exames 

laboratoriais: Hb 11,8; Hmt 36,2; VCM 92; leucócitos 10500; bastonetes 1%; segmentados 71%; plaquetas 352.000; creatinina 1; 

ureia 35; TGO 52; TGP 40; BT 4,5; BI 0,2; BD 4,3; FA 886; GT 159. Durante a internação fez uma TC de abdome que 

evidenciou calculo biliar na topografia da vesícula e do colédoco, com vesícula dilatada. Após avaliação cirúrgica foi realizado 

colecistectomia e anastomose bilio-digestiva. 

Conclusão: Assim a provável formação da colelitíase foi a vagotomia prévia do paciente, que é o corte do nervo vago que diminui 

o ácido gástrico pela diminuição da estimulação colinérgica das células parietais tornando-as menos responsivas a gastrina, 

diminuindo a motilidade vesicular, aumentando a propensão a formação de cálculos. Apesar de ser raro o tratamento cirúrgico, 

deve-se atentar para suas possíveis complicações futuras. Devido à alta incidência de tratamento conservador para as ulceras 

gástricas, não é frequente a associação de ulcerorrafia e cálculos biliares. 

http://www.dicionarioinformal.com.br/significado/vagotomia/647/


COMORBIDADES ANORRETAIS EM PACIENTE HIV (+): RELATO DE CASO 

RADTKE, V.A.; SILVA, K. S.; DALA RIVA, D. F.; CARDOZO, M. G.; GARCIA, A.P.F.V.; BRITTO, 

M.A.P. . 

Universidade Católica de Pelotas – RS 

RESUMO 

Introdução: Desde os primeiros casos descritos sobre a AIDS, se nota que entre os problemas clínicos 

mais comuns estão as comorbidades anorretais das quais se destacam as neoplasias, abcessos, úlceras, 

fístulas e condilomas acuminados. Relato de caso: Apresentamos a paciente M.R.F, 24 anos, solteira, 

natural da cidade de Pelotas-RS, HIV+ há 5 anos, sem tratamento; procura o Pronto Socorro de Pelotas 

(PSP) com quadro de disúria e polaciúria, que evoluiu com dor em baixo ventre e dor para evacuar devido 

às fissuras anais e lesões condilomatosas. Ao exame físico, apresentava nodulações fistulizadas em região 

sacral e perianal, hidroadenite supurativa e inúmeros condilomas genitais e anais; foi internada e avaliada 

pela equipe cirúrgica, que optou por procedimento de fistulectomia/fistulotomia anal, tendo alta 

hospitalar. Após 7 meses, retorna referindo dor perianal, secreção purulenta e fétida, e febre. Optou-se por 

fistulectomia anal, ressecção de retalhos cutâneos com condilomatose anal e cauterização de condilomas 

vaginais; ao procedimento cirúrgico, identificada condilomatose vaginal e anal, fistulizante, extensa, com 

ao menos duas criptas posteriores acometidas, e inúmeros trajetos subcutâneos, para-retais e 

interesfincterianos. Procedeu-se abertura dos trajetos com condilomas fistulizantes; cauterização e 

curetagem dos condilomas, retalho de pele perianal em fístula interesfincteriana e procedimento 

ginecológico combinado, com cauterização de condilomas na vagina, canal vaginal e colo uterino, sendo 

o material enviado ao exame AP. Após 12 dias de internação, obteve alta hospitalar em boas condições, 

ferida operatória em bom estado de granulação e ausência de sinais flogísticos. Conclusão: Conclui-se 

então, que a presença do HIV é fator importante para o desenvolvimento de certas manifestações clínicas, 

como fístulas, lesões condilomatosas e neoplasia anal, que por muitas vezes se correlacionam, ora 

condilomas que se fistulizam, ora fistulas que apresentam lesões condilomatosas em seu trajeto que 

somadas ao estado imunológico do paciente e a aderência ou não ao tratamento do HIV, podem levar ao 

cancer anal. 
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Introdução: Existe uma diferença nos sistemas de saúde entre os países. Em alguns países, a saúde é 

custeada pelo próprio governo através da arrecadação de impostos, como ocorre com o Sistema Único 

de Saúde (SUS) no Brasil que oferece acesso universal. Outros países, como os Estados Unidos, o 

sistema de saúde é privado e a população precisa adquirir seu próprio seguro de saúde para ter acesso a 

qualquer tipo de atendimento médico. Neste relato, buscou-se discorrer a respeito das diferenças entre 

esses dois sistemas, traçando um paralelo entre custos de atendimentos e procedimentos médicos. 

Metodologia: Estudo qualitativo descritivo etnográfico. Será relatado experiências de acadêmicos de 

medicina da Universidade Católica de Pelotas no programa Ciências Sem Fronteiras em duas cidades 

dos Estados Unidos - New York-NY e Reno-NV. Os casos apresentados nesse relato são de pessoas 

que necessitaram algum tipo de atendimento médico nos Estados Unidos. Resultados: Observamos 

que um procedimento como uma apendicectomia por videolaparoscopia, que pelo SUS o paciente não 

teria custo algum, nos Estados Unidos custou US$ 30.000. Em outra situação, em que houve 

necessidade de internação hospitalar por 3 dias em um hospital americano, o valor total chegou a US$ 

20.000. Outros serviços utilizados foram consulta clínica (US$ 250), ambulância (entre US$ 2.000 e 

US$5.000, de acordo com o estado), tomografia computadorizada (US$156). Discussão: Os Estados 

Unidos possuem o Sistema de Saúde mais caro do mundo. O valor de consultas, procedimentos, 

exames complementares e medicamentos é muito elevado. E isso torna-se uma barreira para a 

população, que não possui condições financeiras para pagar por serviços médicos, diminuindo o acesso 

à saúde. Esse valor alto pode ser justificado pela alta tecnologia empregada principalmente para 

métodos diagnósticos. No Brasil, o SUS garante acesso universal para toda a sua população sem custo 

algum. No entanto, o SUS apresenta algumas deficiências na sua estrutura tais como superlotação de 

saúde, demora na execução de testes diagnósticos e cirurgias. Conclusão: Apesar de possuir 

equipamentos de última geração e profissionais extremamente capacitados, somente uma parcela da 

população norte americana pode usufruir dos serviços de saúde. Enquanto que no Brasil, mesmo com 

essas debilidades encontradas no SUS, todos tem o direito de utilizar o sistema de saúde.  

 



CONHECIMENTO DOS MÉDICOS RESIDENTES DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA 

REGIÃO SUL DO BRASIL SOBRE DIRETRIZES E CONCEITOS DO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE 

Autores: ¹Autores: ¹Knack, M.V., Duarte, L.H.C., Haical, P.H.C., Duarte, G. e Rodrigues, R.; ²Menezes, 

L.O. 

¹ - acadêmicos do curso de Medicina da Universidade Católica de Pelotas 

² - docente na Universidade Católica de Pelotas 

Resumo: Estudo realizado com o intuito de avaliar o nível de conhecimento de médicos residentes do 

Hospital Universitário São Francisco de Paula (HUSFP) da cidade de Pelotas sobre princípios, diretrizes e 

conceitos do Sistema Único de Saúde. A realização desta pesquisa deveu-se ao fato da grande utilização 

deste conteúdo na prática clínica diária dos médicos residentes, os quais, presumivelmente desconhecem 

tais assuntos, sendo, então, fator implicativo em condutas errôneas na prática diária dos mesmos. Para 

realização deste estudo exploratório quantitativo foi utilizada a técnica de coleta individual de dados 

através de um questionário elaborado com 12 questões de múltipla escolha, auto aplicativo e respondido 

por 18 médicos residentes distribuídos entre as especialidades de Pediatria, Ginecologia\Obstetrícia, 

Cirurgia Geral e Clínica Médica do HUSPF. Realizou-se a análise de forma estatística simples para 

formulação dos dados do estudo. Conclui-se que apesar da maior parte dos médicos residentes 

consultados possuírem o conhecimento dos princípios do SUS, estes não conseguem aplica-los em 

situações práticas hipotéticas, demonstrando um conhecimento insatisfatório dos pesquisados. 

 



Diagnóstico Diferencial e Condutas no Escroto Agudo 

KELLER, J.; COLPO, F. E.; GONÇALVES, K. B.; SANTOS, G. G.; ANTONINI, Y. G.; MACIEL, C. 

Universidade Católica de Pelotas. 

Introdução: O quadro de escroto agudo é relativamente comum no atendimento de urgência e 

emergência. O tempo entre o diagnóstico e a resolução deve ser rápido, para preservar o testículo 

envolvido. Entre os principais diagnósticos diferenciais diante de um quadro de dor, edema, dificuldade 

de mobilização testicular temos as orquiepididimites, as torções de cordão testicular e do próprio 

testículo, hidrocele, hérnia e púrpura de Henoch-Schöenlein. A maioria delas diagnosticadas com um bom 

exame de imagem, como US, por exemplo e com resolução cirúrgica. Com exceção das orquiepididimites 

e da púrpura. Relato de caso: G.N.S; 14 anos, branco, natural e residente em Pelotas, estudante, solteiro, 

católico. Paciente procurou Pronto-Socorro de Pelotas no dia 13/02/15, com quadro de dor em testículo 

direito, associado a edema e hiperemia. Não houve nenhum fator desencadeante do quadro. Ao exame 

físico não apresentava reflexo cremastérico, mas possuía sinal de Prehn positivo. Foi diagnosticado com 

orquiepididimite, receitado Azitromicina por 10 dias, ibuprofeno por 5 dias e orientado a realizar US ou 

retornar ao PS caso não houvesse remissão do caso. No dia 18/02/15, o paciente retorna ao PS com o 

mesmo quadro, sem regressão alguma. No mesmo dia foi realizado um US de urgência, que evidenciou 

torção testicular e edema contíguo a direita, sem sinais de fluxo sanguíneo. Foi indicada orquiectomia 

direita mais orquidopexia esquerda. Cirurgia foi ocorreu no dia seguinte, paciente sob raquianestesia, feita 

incisão bilateral transversa, realizada orquiectomia direita após ligadura dos vasos com seda-o, mais 

orquidopexia esquerda, deixado dreno de penrose a direita e fechamento da pele e curativo. Pós-

operatório correu sem intercorrências significativas, e dois dias após a cirurgia paciente recebeu alta com 

acompanhamento ambulatorial. Conclusão: Quando estabelecido o diagnóstico, o tempo é fator 

primordial. Se for necessária cirurgia, essa deve ser feita o quanto antes, tanto quanto pela permanência 

no saco escrotal, como pela sua funcionalidade reprodutiva. A cirurgia deve ser realizada por mãos 

experientes, afim de se reduzir o número de complicações, tanto no curso da operação, quanto no pós- 

operatório. Os quadros mais comuns são de orquiepididimite, que são tratadas ambulatoriamente com uso 

de antibióticos específicos, e de torção de cordão testicular, que pode ser corrigida com a orquiectomia do 

órgão lesado.  
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Introdução: A maioria das lesões benignas de pele é diagnosticada com base na história e na aparência 

clínica. É rotina para o cirurgião se deparar com pacientes que apresentem lesões cutâneas clínico e 

histologicamente benignas e que devem ser diferenciadas entre si e de lesões com características 

malignas. O correto diagnóstico e a escolha do tratamento dependem desta diferenciação.  

Objetivo: Identificar as patologias cirúrgicas benignas mais frequentes, classificar estas lesões de 

maneira didática e o tratamento de escolha. Métodos: Este é um estudo transversal de prevalência, em 

que os dados foram provenientes dos laudos de anatomopatológico de pacientes que foram submetidos 

à cirurgia ambulatorial no pronto atendimento da prefeitura Municipal de Canguçu, durante o período 

de 2010 a 2013. Foram coletadas as variáveis: ano, mês, idade, sexo, diagnóstico dos tumores cutâneos 

e região acometida. Foram incluídos os laudos que apresentavam lesão benigna e excluídos os 

resultados com câncer de pele melanocítico e não melanocítico.  Síntese de Resultados: Dos 149 

registros analisados, observamos que os tumores foram prevalentes nas mulheres (84%), com idade 

entre os 31 e 50 anos (59%), sendo os mais frequentes o nevo melanocítico intradérmico (23%), o cisto 

epidérmico (22%) e a ceratose seborréica (18%). A região mais acometida foi a cabeça (face e couro 

cabeludo) 57%. Discussão: Dos tumores cutâneos originados na epiderme, as ceratoses são os mais 

comuns, seguidas pelas lesões dos anexos, como os cistos. As lesões pigmentadas são um desafio pela 

necessidade de diferenciação com o melanoma, em que características específicas poderão ser 

investigadas com o auxílio do dermatoscópio. Como o diagnóstico de determinadas lesões pode ser 

incerto, a biópsia e a excisão se tornam o tratamento de escolha em muitas situações. Conclusões: 

Algumas vezes o diagnóstico clínico dos tumores cutâneos é difícil, por isto foram reunidos em um 

grande grupo denominado tumores benignos. O tratamento é, em regra, cirúrgico e de baixa 

complexidade. Cabe ao cirurgião uma análise crítica de cada modalidade para bem indicar o 

procedimento e a melhor técnica para cada paciente. 
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Introdução: A espondilodiscite é uma infecção do disco intervertebral e vértebras adjacentes, cuja incidência 

aproxima-se a 2,4-6/100.000 habitantes/ano. Apesar de rara, tem se tornado mais frequente em pacientes que 

realizam hemodiálise, associada à infecção por uso de cateteres endovenosos. Geralmente, é monomicrobiana 

e o principal agente envolvido é o Staphylococcus aureus, com aumento dos MRSA – Methicillin resistant 

Staphylococcus aureus e outros microorganismos como: Bacilos Gram Negativos Entéricos, Streptococcus 

Beta Hemolítico do Grupo B, Pseudomonas aeruginosa e Cândida spp. Relato do caso: J.I.M., 57 anos, em 

tratamento para tuberculose de vias urinárias e com insuficiência renal em hemodiálise de início recente. 

Investigado com biópsia renal ambulatorialmente, com diagnóstico de necrose tubular aguda. Com a 

possibilidade de melhorar a função renal, foi mantido em hemodiálise por cateter de Schilley em veia jugular 

direita. Sem melhora da função renal, foi planejada fístula artério venosa (FAV), acesso definitivo. Iniciou 

com febre, agravando durante a hemodiálise. Foi retirado cateter e iniciado tratamento empírico com 

Vancomicina. Hemoculturas (3 amostras): MRSA sensível à vancomicina. Evoluiu com cervicalgia intensa. 

Exames: TC de coluna cervical: compatível com alterações degenerativas mais acentuadas de C5 a C7. RM de 

coluna cervical: compatível com focos de edema associado a uma coleção líquida no interior do espaço dos 

discos entre C5 e C6, podendo estar relacionado a um quadro de espondilodiscite, coleção líquida 

retrofaríngea de C3 a C7. Teve alta com melhora da dor em uso de Vancomicina por 45 dias e plano de nova 

RM em 30 dias. Discussão: A colocação de cateter de Schilley (acesso temporário para hemodiálise) tem sido 

utilizada amplamente quando não se tem acesso definitivo como FAV, em pacientes com necessidade de 

diálise. De preferência, utiliza-se a veia jugular interna e não a subclávia, como primeira escolha, por risco de 

complicações vasculares como estenoses. Outras complicações associam-se ao uso de cateter para 

hemodiálise, como: pneumotórax, embolia gasosa, obstrução mecânica e infecções (estafilococos e 

estreptococos são os responsáveis pela maioria das infecções). Conclusão: Deve-se estar atento às 

complicações inerentes ao uso de cateter temporário para hemodiálise a fim de se intervir precocemente nas 

mesmas e sempre que possível, e se com diagnóstico de doença crônica, providenciar um acesso definitivo. 
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RESUMO 

Introdução: As Unidades de Terapia Intensiva (UTI) tornaram-se um símbolo da moderna medicina, 

com impacto inegável na redução da mortalidade. Observa-se a grande difusão de unidades de terapia 

intensiva neonatais principalmente em grandes centros. Neste contexto o artigo pretende revisar dados 

quanto à disponibilidade e distribuição de leitos de UTI neonatal na região sul do Brasil, englobando os 

estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Objetivo: Avaliar a quantidade, disponibilidade e 

equidade dos leitos de UTI neonatal na região Sul do Brasil. Métodos: Foi pesquisado o número de 

nascidos vivos nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com base no último censo. 

Esses dados foram comparados com o total de leitos disponíveis em UTI, por estado, obtidos no CNES. 

Síntese de resultados: Foram encontrados 153.945 nascidos vivos no estado do Paraná. Esse estado 

conta com 553 leitos em UTI Neonatal. Logo, está 21,8% acima do preconizado pela portaria nº930, a 

qual demanda 2 leitos para cada 1000 nascidos vivos. Em Santa Catarina, nasceram 88.772 no mesmo 

período. O estado conta com 221 leitos, estando 22,3% acima da capacidade exigida. O estado do Rio 

Grande do Sul teve 138.941 nascidos vivos. O mesmo consta com 553 leitos em UTI Neonatal, ficando 

com margem positiva de 23,5%. Discussão: A região sul do Brasil, de acordo com o DATASUS-2012, 

possui um total de 381.658 nascidos vivos. Conforme a portaria do ministério da saúde de número 930 de 

10 de maio de 2012, são necessários 2 leitos de UTI neonatal para cada mil nascidos vivos, desta forma 

deveriam existir nos estados da região sul um total de 763 leitos. Em contrapartida o panorama que se tem 

atualmente de acordo com o CNES são um total de 1134 leitos disponíveis, gerando um total de 2,9 leitos 

por mil nascidos vivos.  Diante dos resultados encontrados, evidencia-se que os estados mencionados 

trabalham, teoricamente, com uma boa margem no que se refere a quantidade de leitos de UTI neonatal. 

Conclusão: Diante de tais dados, conclui-se que a quantidade de leitos disponíveis em UTI Neonatal 

parece estar adequada para suprir as necessidades dos três estados sul brasileiros. 
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INTRODUÇÃO: Divertículos de bexiga são achados raros, podendo ser congênitos ou adquiridos. Os 

congênitos representam área de fraqueza na bexiga com protusão de parede e geralmente são solitários, 

descobertos durante a infância e não requerem tratamento. Divertículos vesicais adquiridos devem-se a 

obstrução da saída da bexiga por aumento do tamanho prostático, disfunção da bexiga por lesão nervosa 

ou como resultado de cirurgia vesical prévia. Divertículos adquiridos são múltiplos e tipicamente vistos 

em homens mais velhos. Neste trabalho apresenta-se relato de caso de paciente com divertículo vesical 

congênito contendo segmento de íleo proximal em seu interior causando quadro de abdome agudo 

obstrutivo, suas manifestações clínicas e o tratamento empregado. RELATO: I.S, masculino, 60 anos, 

sem patologias prévias, procurou o Pronto Socorro de Pelotas dia 27/03/2015 por dor abdominal difusa há 

4 dias associada a vômitos pós-alimentares e parada de eliminação de gases e fezes. Ao exame físico 

constatou-se abdome distendido, sem ruídos hidroaéreos, difusamente timpânico, com dor a palpação 

profunda de todo o abdome e sinal de Blumberg negativo. Na tomografia computadorizada do abdome 

evidenciou-se obstrução intestinal alta. Procedeu-se a realização de laparotomia exploradora, na qual foi 

visualizado segmento de íleo proximal com necrose herniado para dentro de divertículo na parede da 

bexiga. Realizou-se enterectomia da porção necrótica e fechamento do defeito na parede. Paciente evoluiu 

bem durante a internação, teve alta no quarto dia após a cirurgia e não apresentou sinais ou sintomas nas 

consultas de revisão. CONCLUSÃO: Divertículo vesical congênito é uma anomalia rara; contudo, deve 

ser conhecida pelo cirurgião, pois embora seja assintomático na maioria das vezes, pode ser responsável 

por alguma complicação esporádica. No caso descrito, deparamo-nos com um quadro de abdome agudo 

obstrutivo, uma doença comum cujo manejo seguro e efetivo depende do diagnóstico rápido e preciso. 

Eventualmente o cirurgião poderá vir a se deparar com anomalias congênitas ou variações anatômicas 

durante uma cirurgia de emergência e deverá agir rapidamente para solucionar o quadro do paciente de 

maneira segura e imediata. 

 

 



EFEITOS DO USO PRÉ-NATAL DE SULFATO DE MAGNÉSIO EM NEONATOS 

GRAEFF, K. G., ALMEIDA, Y. M., SPIRONELLO, V. A., JUNIOR, V. B. S., Vecchi, A. A. 

Trabalho vinculado à Universidade Federal de Pelotas 

Introdução: A utilização obstétrica de sulfato de magnésio (SM) começa durante o meio do século 20 

para tratar e prevenir eclâmpsia e na tentativa de impedir o trabalho de parto prematuro. Mais 

recentemente, a prevenção da paralisia cerebral em bebês prematuros tornou-se uma outra indicação para 

sua administração na mãe. Em contrapartida, o SM pode produzir efeitos prejudiciais ao feto, como 

indução de bloqueio neuromuscular no recém-nascido (RN). Sendo assim, novos estudos passaram a ser 

realizados para esclarecer e comparar os possíveis efeitos benéficos e adversos atribuídos ao SM. 

Objetivo: Em vista disso, o objetivo do nosso trabalho é revisar os estudos presentes na literatura médica 

à respeito dos efeitos no RN do emprego do SM na mãe. Metodologia: Utilizou-se o banco de dados 

Periódicos CAPES, Pubmed e Scielo. Os artigos selecionados são de língua inglesa, publicados entre 

2010 e 2015. Encontramos 31 artigos em relação ao assunto. Refinamos a pesquisa com foco nas 

palavras-chaves e obtivemos 8 resultados. Discussão: As indicações pré-natais para uso de SM são 

restritas e correspondem, principalmente, a tocólise, a pré-eclâmpsia e a placenta prévia. Estudos mostram 

que neonatos expostos ao SM são mais propensos a necessitar de suporte hídrico-nutricional e exigiram 

mais frequentemente suporte respiratório e maior duração de internação, em uma relação dose-

dependente. Além disso, há relatos de um aumento significativo em anomalias ósseas em RN com a 

exposição intra-útero ao SM por mais de sete dias. Houve também significantes pesos mais baixos ao 

nascer nos RN expostos ao SM intra-útero. Por outro lado, demonstrou-se que a administração pré-parto 

das SM é neuroprotetora para o RN, causando reduções significantes no risco de paralisia cerebral e de 

morte. Conclusão: Concluindo nosso estudo, é sugerido o uso do SM para mulheres em risco de parto 

prematuro e com presença de pré-eclâmpsia. Para fins de neuroproteção é preferido a administração de 

SM antenatal de 24 a 31 semanas de idade gestacional. Contudo, a possibilidade de risco aumentado de 

óbito em subgrupos de fetos ou crianças não foi excluída de forma conclusiva. Não há evidência clara de 

que os tocolíticos melhorem o prognóstico fetal, por isso não parece razoável utilizá-los para todas as 

parturientes. A dose ótima de magnésio, a idade gestacional para administração, a neuroproteção no termo 

e as causas do parto prematuro exigem mais estudos. 

 



ENDARTERECTOMIA NO TRATAMENTO DA ESTENOSE CAROTÍDEA – UM RELATO DE 
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RESUMO 

Introdução: Os manejos da condição vascular visam prevenir um AVE, que atualmente é a terceira causa 

de óbitos nos Estados Unidos e tem como grande causa a doença oclusiva da carótida por aterosclerose. 

Três modalidades de tratemento para correção da estenose carotídea são realizadas: o tratamento clínico, a 

angioplastia percutânea e a endarterectomia, a qual é realizada há 50 anos e, simplificadamente,  é o 

método cirúrgico no qual se realiza a dissecção da carótida acima e abaixo da placa de ateroma, 

arteriotomia longitudinal, remoção da placa, fechamento, seguido de retorno ao fluxo sanguíneo normal. 

Relato de caso: Esse trabalho apresenta um relato de caso sobre estenose carotídea no HUSFP de Pelotas, 

Paciente O.T.A., sexo masculino, 77 anos, natural e residente de Pelotas, casado, aposentado, procurou o 

PSP no dia 21/01/15 acompanhado, com queixa de dislalia, referindo queda da própria altura seguida de 

hemiparesia a direita. Foi internado na enfermaria clínica do HUSFP no dia 22/01/15, sonolento, com 

paresia de hemicorpo direito, mais severa em membro superior e com sonda vesical de demora e hipótese 

diagnóstica de acidente vascular encefálico isquêmico, evidenciado através de uma tomografia de crânio.  

Apresentava exames de Ecocardiograma bidimensional com Doppler com evidência de Válvula aórtica 

calcificada com dupla lesão. Ventrículo esquerdo moderadamente hipertrófico, com déficit de 

relaxamento. Calcificação do anel mitral posterior com insuficiência de grau leve. Moderada dilatação 

atrial esquerda e Ultrassonografia das artérias carótidas e vertebrais com doppler colorido mostrando 

oclusão completa de fluxo nas artérias carótidas comum e interna e vertebral à direita. Estenose superior a 

70% na artéria carótida interna esquerda. Objetivo: Este trabalho objetiva discutir o papel da 

endarterectomia para restauração da circulação arterial, suas indicações e contra indicações, através de 

uma revisão da bibliografia atual, visto a relevância que a doença oclusiva das carótidas assume no 

contexto dos acidentes vasculares encefálicos. Conclusão: A endarterectomia é indicada em pacientes 

sintomáticos, ou seja, presença de ou ataque isquêmico transitório quando o diâmetro da artéria é 

reduzido em 50% pela placa, ou em pacientes assintomáticos com estenose maior que 60% da luz do 

vaso. Devido a relativa eficacia deste método e a mortalidade peri-operatória associada variar de <0,5 a 3 

por cento, é a terapêutica mais indicada. 
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RESUMO 

 

Introdução: Espondilodiscite é uma infecção do disco intervertebral e dos corpos vertebrais adjacentes 

devido à invasão de microorganismo por via hematogênica. O diagnóstico é baseado em características 

clínicas, laboratoriais e radiográficas. A radiografia pode ser normal em estágios iniciais, porém 

demonstra perda de definição das placas terminais e diminuição dos discos vertebrais com progressão 

rápida. A Ressonância Magnética é o exame de escolha, detectando alterações antes do início da 

destruição. O tratamento baseia-se em erradicar a infecção com uso de antibióticos e em aliviar a dor. Já o 

tratamento não farmacológico consiste em fisioterapia e imobilização quando houver risco de 

instabilidade da coluna. Relato de caso: Paciente M.L.S.R., 51 anos, sexo feminino, negra, hipertensa e 

diabética há 9 anos, portadora do vírus da Hepatite C há 5 anos, com queixa de lombalgia associada à 

incapacidade de deambulação. Queixava-se também de náuseas, vômitos de coloração amarelada, 

inapetência, constipação e parestesia em pododáctilos bilateralmente. A Tomografia Computadorizada de 

coluna vertebral demonstrou pequenos osteófitos marginais difusos e deformidades dos platôs de  D11 e 

D12 com discreta redução da altura dos corpos vertebrais. A Ressonância Magnética de coluna torácica 

mostrou sinais de espondilodiscite em D11-D12. Foi realizada biópsia das vértebras acometidas, 

confirmando a suspeita de espondilodiscite. Não houve evidências de neoplasia e a pesquisa de BAAR e 

fungos foi negativa, porém sem afastar tuberculose. Foi realizado o Teste Tuberculínico (PPD), cujo 

resultado foi “forte reator”; instituiu-se, então, terapia com RHZE (Rifampicina 150mg + Etambutol 

275mg + Isoniazida 75mg + Pirazinamida 400mg) somado à Ceftriaxona 1g e Vancomicina 500mg.Com 

o tratamento, paciente começou a apresentar progressiva melhora do quadro clínico, sendo possível, 

inclusive, a suspensão da terapia analgésica. Conclusões: Conclui-se que a espondilodiscite é uma 

patologia cujo diagnóstico pode ser tardio devido a sintomas muitas vezes inespecíficos e baixa 

sensibilidade e especificidade de métodos de imagem iniciais como radiografia simples. Além disso, é 

necessária uma suspeita clínica precoce a fim de que sejam evitados déficits neurológicos e sequelas 

graves. 
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Introdução: Ingestão cáustica é visto com mais frequência em crianças entre um e três anos de idade, 

com os meninos representando 50-62 por cento dos casos. Em 2011, 2,3 milhões de exposições tóxicas 

foram relatadas nos Estados Unidos, dos quais 49 por cento ocorreram em crianças com cinco anos ou 

menos. As exposições aos produtos de limpeza doméstica representaram 9 por cento dos casos em 

crianças pequenas, entre os quais os alvejantes domésticos eram particularmente comuns. A ingestão 

acidental de agentes cáusticos representa uma grande preocupação para os Pediatras, devido às 

complicações agudas e de longo prazo. Dentre elas, destaca-se a estenose esofágica. Relato de Caso: 

KSR., masculino, 2 anos e 11 meses, previamente hígido. Procurou serviço de emergência devido ingesta 

acidental de soda cáustica, apresentando hematêmese. Endoscopia Digestiva Alta (EDA) realizada 

precocemente evidenciou queimaduras superficiais em terço superior e inferior do esôfago. Paciente foi 

internado em enfermaria pediátrica, onde permaneceu por 10 dias, para realização de nova EDA, desta 

vez mostrando lesão erosiva a 13 cm da arcada dentária, em toda a circunferência da mucosa. Recebeu 

tratamento com antibioticoterapia associada a inibidor de bomba de prótons, com evolução satisfatória. 

Aproximadamente um mês depois, iniciou com vômitos e disfagia progressiva para sólidos e alimentos 

pastosos. Submetido novamente à EDA de controle, percebendo-se então estenose esofágica, sendo que o 

exame não pode ser concluído pois o aparelho não progredia através da lesão. Encaminhado para unidade 

de referência, para realização de dilatações. Considerações finais: A ingestão de substâncias cáusticas é 

motivo de preocupação em nosso meio pela elevada morbidade e mortalidade. Os agentes alcalinos 

tendem a causar lesões esofágicas, se o pH for acima de 11,5-12,5. A penetração destas substâncias na 

parede esofágica varia com a concentração e o período de tempo em que permanecerem em contato com a 

mucosa; por exemplo, uma solução a 10% de hidróxido de sódio pode requerer até um minuto de contato 

para produzir uma queimadura profunda. As complicações vão desde estenose de esôfago ou do 

estômago, esofagite, fístulas e até perfurações.  
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Introdução. A Candidíase esofágica é uma infecção oportunista, comum em imunocomprometidos e se 

caracteriza por apresentar placas esbranquiçadas aderidas à parede do esôfago. A aderência à mucosa é a 

pré-condição para a colonização e invasão, que comumente progride para infecção em imunodeprimidos, 

sobretudo HIV+. Detectada através de Endoscopia Digestiva Alta (EDA), apresenta-se como agentes 

várias espécies de Cândida, sendo organismo comensal em 20% dos casos. A estenose esofágica por 

candidíase raramente ocorre e não foram encontrados relatos de caso na literatura. Relato de caso. 

M.A.B.P., feminina, 19 anos, teve diagnóstico de HIV há 1 ano e 7 meses. Refere que há 3 meses iniciou 

com inapetência, astenia, disfagia e vômitos com raias de sangue, sendo que esse quadro teve piora 

progressiva resultando em perda de 21kg. Á oroscopia apresentava placas esbranquiçadas compatível com 

candidíase em língua e faringe. Em endoscopia digestiva alta foi constatada candidíase esofágica grau IV 

com estenose em terço médio. Após tratamento com Fluconazol, inicialmente endovenoso e após via oral 

por 10 dias Conclusão. A presença de Candidíase orofagiana em um paciente com disfagia ou odinofagia 

e Aids tem um valor preditivo positivo acima de 70% para o diagnóstico de Candidíase Esofágica. Numa 

revisão bibliográfica notamos que raros casos de Candidíase esofágica evoluem para estenose. Grande 

parte da bibliografia prevê que a estenose esofágica tem remissão após dilatação endoscópica. Ao 

contrário desta paciente que apresentou melhora do quadro após administração de Fluconazol. 
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RESUMO  

Introdução: A Atenção Básica é o primeiro nível de atenção à saúde, tendo como fundamentos a 

integralidade da atenção, a continuação do cuidado e a universalidade de acesso ao sistema de saúde. 

Muitos estudos constatam que aproximadamente 85% dos problemas referidos pela população, são 

solucionados nesse nível de complexidade. Para melhor atendimento, planejamento e capacitação da 

equipe é importante conhecer o perfil dos habitantes que estão sob o cuidado na Unidade Básica de 

Saúde. Objetivo: Assim, o objetivo desse trabalho é traçar o perfil epidemiológico da demanda de 

pacientes atendidos/avaliados pela Estratégia de Saúde da Família (ESF), na Unidade Básica de Saúde Py 

Crespo, Pelotas (RS). Metodologia: Estudo observacional descritivo, realizado com coleta de dados de 

um período de 6 meses (entre os meses de julho e dezembro de 2014). Síntese de resultados: Foram 

contabilizados dados de atendimento no período descrito e verifica-se a realização de 3333 consultas 

médicas de atenção primária na Unidade Básica. Do total dessas, 3314 consultas médicas (99,42%) são de 

indivíduos que pertenciam à área de abrangência do cuidado. Observa-se também que consultas de 

pacientes idosos (>60 anos) realizadas na unidade de saúde são predominantes, sendo elas 37,32% (1237) 

daquelas realizadas. Na análise dos dados, nota-se também a alta prevalência de doenças crônicas/não 

transmissíveis (DNTs) nos pacientes assistidos pela unidade. Hipertensão (31,59%) e Diabetes (20,79%) 

foram as patologias mais observadas nesses indivíduos. Discussão e Conclusão: É possível inferir que a 

realidade encontrada na unidade acompanha a literatura no que diz respeito à incidência e prevalência de 

DNTs que constituem a principal causa de morbidade e mortalidade. Realizar exercícios como o de 

avaliar as ações desenvolvidas no serviço e o sentido em que elas ocorrem, possibilita enxergar com 

maior clareza as demandas e necessidades do mesmo, favorecendo movimentos importantes com vistas à 

qualificação do cuidado prestado, principalmente o cuidado preventivo e nas questões de maior 

prevalência.  

 



FÍSTULA ENTEROATMOSFÉRICA: VISÃO GERAL E O IMPACTO DO SUPORTE 

NUTRICIONAL NO SEU TRATAMENTO  

 

Autores: SASSI, B.T.; JULIO, N.S.; MOSCARELI, I.S.; ARPINI, A.C.; ALBUQUERQUE, F.  
 

 

 

Introdução: O abdome aberto como resultado de uma laparotomia para controle de danos é uma 

manobra efetiva para controlar as consequências da sepse abdominal em casos selecionados. Uma de 

suas complicações é a fístula enteroatmosférica, cuja incidência varia entre 5-19%. Relato do caso: A 

Sra. M.R.S, de 67 anos procurou o Pronto Socorro em 29/04/15 com queixa de dor abdominal em fossa 

ilíaca esquerda, constipação, náuseas, vômitos biliosos e febre. Ao exame físico foram observados uma 

volumosa hérnia abdominal, ruídos hidroaéreos diminuídos, e dor à descompressão da fossa ilíaca 

esquerda. Foi solicitado um Rx de abdome agudo, com achado de “pilha de moedas”- indicativo de 

obstrução intestinal com distensão do delgado. Com base no quadro clínico e Rx, foi indicada 

laparotomia exploradora, realizada no mesmo dia. Verificaram- se os seguintes dados na descrição 

cirúrgica: múltiplos sacos herniários em hemiabdome direito, intenso edema de alças e perfuração em 

alça de intestino delgado com grande quantidade de líquido entérico na cavidade. Em virtude desses 

achados, optou-se pela confecção de peritoneostomia para fechamento da cavidade por segunda 

intenção. Durante o cuidado pós- operatório foi discutida a possibilidade de uso de suporte nutricional 

mais agressivo como complemento ao tratamento cirúrgico para fechamento da peritoneostomia.  

Quanto à sua alimentação durante a internação, foi mantida predominantemente por via oral. Embora 

não se queixasse de náuseas constantemente e apresentasse poucos episódios de vômito, relatava 

anorexia e desinteresse pela comida. No dia 29/05 foi iniciada a nutrição parenteral total por cateter 

duplo lúmen. Nesse dia a paciente estava internada na UTI após nova reintervenção na cavidade, e 

evoluiu para óbito por sepse abdominal no dia 07/06/15. Conclusão: A presença de eventos adversos 

graves na evolução do paciente com fístula enteroatmosférica pode atrasar o início do suporte 

nutricional. Assim, é necessário aumentar a consciência dos profissionais envolvidos no cuidado desses 

pacientes do efeito positivo do suporte nutricional para o fechamento de fístulas enteroatmosféricas.  
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Resumo 

 

Introdução: Cólera é uma doença infecto contagiosa, causada pela bactéria Vibrio cholerae, condição 

que se caracteriza por diarreia profusa, aguda e causadora de intensa desidratação e risco de morte, 

principalmente em crianças. 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 é responsável por 

muitas internações. Além disso, vê-se que é uma temática negligenciada e que não há trabalhos que 

abordam a atual situação do nosso país a respeito dessa doença. Nos últimos 5 anos, na base de dados 

SciELO, foram encontrados 14 estudos relacionados a esse tema, no entanto, todos com reporte aos surtos 

dos séculos passados. Objetivo: Considerando o exposto, este estudo objetivou descrever os índices de 

internação hospitalar referentes à cólera no período de 2010 a julho de 2015 no Estado do Rio Grande do 

Sul e no município de Pelotas. Metodologia: Este é um estudo transversal, descritivo, quantitativo, que 

visa analisar os valores disponibilizados no banco de dados DATASUS. Sínteses de resultados: 

Constatou-se que no período referido ocorreram 1.368 internações no estado do Rio Grande do Sul e 25 

internações na cidade de Pelotas. A nível estadual ocorreram, no ano de 2010, 797 internações, em 2011: 

271, 2012: 169, 2013: 83, 2014: 26 e foram notificados 22 internações até o mês de julho de 2015. Já no 

município de Pelotas vê-se que no ano de 2010 foram realizadas 5 internações, seguida por 7, 3, 3, 4 nos 

anos de 2011, 2012, 2013 e 2014 respectivamente, e 3 internações nos primeiros 7 meses de 2015. 

Discussão e Conclusão: Após analise dos dados, nota-se uma diminuição importante nas internações em 

nível estadual, mas com tendência de aumento nos últimos meses, já na cidade de Pelotas a ocorrência se 

mantém estável.  Sendo a cólera, em geral, uma doença passível de prevenção por medidas simples de 

higiene pessoal e alimentar, tratamento adequado de água e esgotos é necessário que ações voltadas a 

prevenção e rastreamento sejam tencionadas no âmbito primário de atenção a saúde, a fim de consolidar 

uma vigilância sanitária e epidemiológica capaz de erradicar permanentemente esta injúria.  



GASTROSQUISE: ANÁLISE DA IMPORTÂNCIA DA ULTRASSONOGRAFIA PERINATAL 
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Introdução: A gastrosquise é uma das afecções congênitas mais comuns no neonato, cuja incidência vem 

crescendo nos últimos anos. Caracteriza-se por defeito no fechamento da parede abdominal na região 

para-umbilical, mais comumente à direita, sendo em geral diagnosticada e acompanhada mediante 

ultrassonografia (US) perinatal, com o intuito de identificar o momento mais adequado para interrupção 

da gestação, visando ao melhor prognóstico neonatal.  Objetivo: Denotar a importância da US perinatal 

no diagnóstico e seguimento do feto com gastrosquise. Método: Revisão de artigos científicos de 1996 a 

2015. Resultado: A gastrosquise é diagnosticada primariamente mediante US morfológica entre 18 e 22 

semanas. A partir daí, o seguimento pré-natal dá-se por meio de US seriada, analisando medidas 

antropométricas, características da gastrosquise e malformações associadas. Discussão: A US 

morfológica costuma fazer o diagnóstico de gastrosquise, onde evidenciamos defeito na parede 

abdominal, sem saco herniário e sem alteração na inserção do cordão umbilical, além da exposição de 

alças intestinais, podendo haver ainda exteriorização de estômago, bexiga, útero e fígado. Quanto ao 

acompanhamento pré-natal, realiza-se US a cada 3 semanas a partir das 28 semanas para rastrear fatores 

de mau prognóstico como dilatação de alça intestinal extra e intra-abdominal, espessamento do 

mesentério e espessamento da parede intestinal, já classificando a malformação em simples ou complexa. 

Ademais, através deste exame, são investigadas malformações associadas, como disrupções vasculares, e 

realizadas medidas antropométricas com o objetivo de identificar restrição de crescimento intra-útero, 

complicação comum na gastrosquise e fortemente associada a mortalidade perinatal, pois culmina com 

neonato de baixo peso e prematuridade. Dessa forma, a US permite a identificação de complicações da 

gastrosquise ainda intra-útero, as quais podem repercutir em sofrimento fetal, havendo portanto, nesses 

casos, necessidade de interrupção da gestação, sendo preferida a via alta pela maioria dos serviços de 

obstetrícia. Considerações finais: Assim, a US pré-natal propicia não só a identificação da gastrosquise, 

como ainda o rastreio de fatores de mau prognóstico, o que permite às equipe obstétrica, cirúrgica e 

neonatal categorizar os riscos fetais e planejar a conduta médica adequada, visando a maior sobrevida do 

neonato.   

 

Palavras-chave: Gastrosquise; defeito no fechamento da parede abdominal; malformação fetal; 

malformação congênita. 
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Introdução: Hemangiopericitoma (HPC) é um raro tumor mesenquimal originado da proliferação de 

pericitos dos vasos sanguíneos - células mesodérmicas que envolvem os capilares. São comumente 

encontrados em tecidos moles das extremidades inferiores e no retroperitôneo, mas também podem surgir 

em outros locais, tais como o sistema nervoso central, cabeça, pescoço, pulmão, útero e ossos. No 

entanto, a órbita é local de rara ocorrência. Relato de caso: A.M., 70 anos, masculino, agricultor, 

referenciado ao serviço de oftalmologia HCPA, por massa tumoral em olho esquerdo com 3 anos de 

evolução. Referia dor periocular, cefaléia e emagrecimento nos últimos 6 meses, sem historia de trauma. 

Ao exame apresentava tumoração de consistência fibroelástica em canto medial de olho esquerdo, 

exercendo efeito de massa, com proptose e deslocamento temporal de órbita. Acuidade visual corrigida 

era de 1,0 à direita e conta dedos à esquerda (campo temporal). Pressão intraocular de 14mmHg  em olho 

direito e palpação bidigital normotenso em olho esquerdo, sem alterações a bisomicroscopia de segmento 

anterior e posterior. A TC de crânio evidenciou lesão expansiva sólida, circunscrita, bem delimitada e 

homogênea medindo 5,5 X 4,3 x 3,7cm, sem invasão de estruturas adjacentes. O resultado da biópsia 

incisional foi compatível com neoplasia mesenquimal fusocelular com hipercellaridade e a imuno-

histoquímica inconclusiva. Foi então realizada exérese total da lesão, a qual demonstrou ao estudo 

histopatológico e imuno-istoquímica características compatíveis com o diagnóstico de HPC. 

Considerações finais: O HPC orbitário apresenta-se como uma lesão sólida, única e de crescimento lento 

determinando proptose progressiva. Pode estar associado a sintomas como dor leve e redução da acuidade 

visual. Outras manifestações relacionadas ao efeito de massa orbitário, podem incluir anormalidades da 

motilidade extra-ocular, diplopia e deslocamento orbitário. O diagnóstico é feito através do 

anatomopatológico e, na maioria das vezes, confirmado pela imuno-histoquímica. O HPC é considerado 

um tumor com potencial de malignidade incerto, e quando afeta a órbita pode apresentar um 

comportamento agressivo, com grande chance de recidiva, sendo recomedado o seguimento a longo prazo 

dos pacientes.  

 

  



HEPATITE C VS. DEPRESSÃO 

 

Universidade Católica de Pelotas 

 

SOARES, C.T.; FARIAS, B.B.; HASSAN, I.F.K.; CUNHA, E.C.M.; GHISLENI, G.C.  

 

Introdução: O vírus da hepatite C (HCV) pode causar tanto hepatite aguda, que pode ser autolimitada, assim 

como hepatite crônica. A infecção por HCV, muitas vezes, segue um curso progressivo e pode resultar em 

cirrose, carcinoma e transplante de fígado. Por consequência desta evolução negativa, são necessárias buscas 

para tratamentos que proporcionem a cura e não causem malefícios, como por exemplo, a depressão.  O objetivo 

do tratamento é uma resposta virológica sustentada (RVS). Esta seria a ausência de vírus no sangue de 12 a 24 

semanas após o término do tratamento. Além do interferon, a ribavirina, quando em monoterapia, também tem 

apresentado associação com o aumento da mesma alteração psíquica. As alterações neuropsiquiátricas, como 

depressão maior unipolar, normalmente acarretam piora com doses e aumento da duração do tratamento com 

interferon/ribavirina. Objetivo: Comparar o desencadeamento de depressão após o início do tratamento para 

Hepatite C com interferon-alfa. Métodos: Foram revisados 7 artigos relacionando o tratamento de Hepatite C 

com interferon-alfa e depressão. Síntese de Resultados: A terapia com interferon-alfa vinha demonstrando sua 

capacidade de desencadear depressão em 20% a 50% dos pacientes. De acordo com estudos usando como base 

os escores combinados de BDI e CES-D, 46% dos pacientes, em uso de interferon-alfa, receberam diagnóstico 

de depressão. De acordo com as orientações farmacêuticas, uma redução da dosagem de IFN-alfa, poderia não 

ser suficiente para resolver os problemas clínicos. Por consequência, notou-se a necessidade de uma nova forma 

de terapia farmacológica, a qual visaria agir de forma menos agressiva. Os principais alvos da maioria das novas 

drogas são as proteínas codificadas pelo HCV, as quais são importantes para o ciclo de replicação do vírus. 

Ainda, outra linha de investigação seriam proteínas codificadas pelo hospedeiro, como as ciclofilinas. 

Tratamentos mais recentes incluem Sofosbuvir e Daclatasvir. Estes fármacos teriam duração mais curta, menos 

efeitos colaterais e taxas de cura mais elevadas. Haveria ainda, pesquisas para o desenvolvimento de vacinas. 

Através da vacinação, o objetivo seria prevenir a infecção crônica no exposto, e ajudar no tratamento de infecção 

crônica nos infectados. Conclusão: Com o avanço da ciência e com a abordagem de novos estudos estaríamos 

rumando para o melhor delineamento do tratamento da patologia, de forma a minimizar determinados efeitos 

colaterais, como a depressão. 

https://sapu.ucpel.tche.br/sapu20/wp/browse.php?u=Oi8vd3d3LnVwdG9kYXRlLmNvbS9jb250ZW50cy9yaWJhdmlyaW4tZHJ1Zy1pbmZvcm1hdGlvbj9zb3VyY2U9c2VlX2xpbms%3D&b=2
https://sapu.ucpel.tche.br/sapu20/wp/browse.php?u=Oi8vd3d3LnVwdG9kYXRlLmNvbS9jb250ZW50cy9zb2Zvc2J1dmlyLWRydWctaW5mb3JtYXRpb24%2Fc291cmNlPXNlZV9saW5r&b=2


HIPERDIA – A PRÁTICA MÉDICA BASEADA NA PREVENÇÃO E NO VÍNCULO COM O 

PACIENTE 

MOCH, A.; SANCHEZ, A.; BOBSIN, P.; LIMA, I.R.  

Universidade Católica de Pelotas  

Introdução: Durante muito tempo o exercício da medicina esteve centrado basicamente na doença, 

conforme o modelo Newton-Cartesiano era baseado. Contudo, sentiu-se a necessidade de outra forma de 

compreensão da prática médica e das relações intrapessoais e ambientais. Dessa forma, na esperança de 

humanizar a medicina, desenvolveu-se o modelo biopsicossocial, de modo que se leva em consideração a 

classe social, crenças e costumes do paciente, desenvolvendo-se, ainda, a prática preventiva. 

Concomitante ao aprimoramento do modelo biopsicossocial desenvolveu-se, em meados dos anos 70, as 

primeiras residências médicas em Medicina da Família e Comunidade, com denominações diversas. 

Somente em 2001, a denominação Medicina da Família e Comunidade (MFC) foi reconhecida pelo 

Conselho Federal de Medicina (CFM). A MFC tem como prerrogativa a assistência à saúde de forma 

continuada, integral e abrangente para as pessoas, suas famílias e comunidade. Objetivos: As doenças 

cardiovasculares correspondem a uma importante causa de morbimortalidade na população mundial. 

Sabe-se que Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM) representam fatores de risco 

para o agravamento deste cenário, e são enfermidades extremamente prevalentes em nosso meio, sendo 

fundamental um acompanhamento constante destes pacientes. Com o propósito de manter um maior 

vínculo com o usuário hipertenso e diabético que consulta em uma determinada Unidade Básica de Saúde 

(UBS), foi criado, em 2002, o Plano de Reorganização da Atenção à HAS e ao DM – hiperdia. Baseado 

nos preceitos do plano biopsicossocial, onde a MFC é embasada, e tendo em vista a alta prevalência de 

pacientes com HAS e DM na área de abrangência da Unidade de Estratégia de Saúde da Família do Py 

Crespo, implantou-se há um ano o hiperdia. O hiperdia é um grupo composto hoje por aproximadamente 

50 usuários da unidade, de modo que são realizadas reuniões quinzenais, acompanhadas pela equipe de 

estratégia de saúde da família da unidade. Com estas reuniões é possível manter controle clínico mais 

eficaz dos integrantes, aferição da pressão arterial (PA), peso do paciente, circunferência abdominal e 

outros parâmetros antropométricos, em que é possível estabelecer o risco cardiovascular de cada paciente. 

Desenvolvem-se, ainda, exercícios físicos, dança e música, bem como explanações de educação em 

saúde. Conclusão: Assim, é possível conhecer melhor o usuário da unidade de saúde e melhor 

acompanhar o controle de sua enfermidade afim de que eventos cardiovasculares sejam evitados. Ou seja, 

o hiperdia é um método de prevenção secundária a afecções cardiovasculares, sendo possível então maior 

sucesso clínico. Demonstramos, portanto, a medicina baseada no contato com o paciente, focada na 

promoção em saúde e no trabalho em equipe 



INDICAÇÕES CIRÚRGICAS NO TRAUMA RENAL 

OLIVEIRA, M.D.; KLAUS, A.T.; GALLOTTI, F.M.; ROEHRS, M.P.; CRESTANI, T.; DUARTE, D.V.
 

Introdução: A lesão renal ocorre em cerca de 10% dos pacientes com trauma abdominal e 3% d

, medula e/ou sistema coletor, sendo que 80 a 90% das lesões são resultantes de trauma contuso. 

Atualmente, observou-se uma mudança significativa na forma do manejo do trauma, principalmente em 

relação de como e quando intervir, baseado nas indicações cirúrgicas absolutas (hemorragia persistente, 

lesão renal grau V, hematoma pulsátil em expansão e a associação de lesões em outras vísceras) bem 

como nas indicações relativas (extravasamento persistente de urina, lesões renais grau III e IV e presença 

de tecido renal desvitalizado), afim de reduzir as altas taxas de nefrectomias desnecessárias e preservar a 

função do órgão após o evento traumático. Relato de caso: Paciente de 20 anos, vítima de acidente de 

moto contra solo, com cinemática grave, levado ao Pronto Socorro de Pelotas, devido trauma em crânio 

(uso de capacete) e flanco esquerdo (E). Apresentou hematúria macroscópica e dor em flanco E e, ao 

exame físico observava-se múltiplas escoriações em hemicorpo E, extenso hematoma em topografia de 

gradil costal e flanco E, com pressão arterial (PA) 90/60 mmHg. Solicitou-se tomografia 

computadorizada (TC) de abdome com contraste endovenoso (EV), na qual foi evidenciado trauma renal 

grau IV, com extenso hematoma no retroperitônio. Inicialmente foi determinado internação clínica e 

repouso absoluto. Durante 11 dias o paciente foi assistido através TC de abdome com contraste EV e 

exames laboratoriais seriados, e diante dos resultados obtidos a equipe optou por intervenção cirúrgica. 

Durante o transoperatório, observou-se presença de grande hematoma perirrenal com aderências de 

delgado, realizando retirada de hematoma e fragmentos renais, sendo feita nefrectomia a E. Conclusão: O 

caso relatado traz à luz a discussão sobre o manejo do trauma renal e evidencia que para melhores 

resultados é necessário uma correta avaliação clínica e radiológica do paciente. Percebe-se uma tendência 

cada vez maior em optar-se pelo tratamento conservador quando se refere ao trauma contuso de órgãos 

sólidos, no entanto para tal conduta é preciso certificar-se do estado hemodinâmico do paciente, pois esse 

é o principal indicador cirúrgico. 

 

 

 



INDICAÇÕES DE TIREOIDECTOMIA POR BÓCIO BENIGNO 

COLPO, F.E.; GONÇALVES, K.B.; ANTONINI, Y.A.; SANTOS, G.G.; KELER, J.; FILHO, C.S. 

Universidade Católica de Pelotas 

RESUMO 

Introdução: Podemos indicar tireoidectomia para pacientes portadores de bócio, quando estes produzem 

sintomas compressivos, mesmo se tratando de um bócio benigno. A compressão de vias aéreas, 

acarretando dificuldades respiratórias, tosse, disfonia, ou a disfagia por compressão do bócio da 

faringe/esôfago são apresentações típicas desta patologia. Relato de caso: O.S., 37 anos, sexo feminino, 

hipertensa, começou a apresentar ortopnéia e disfagia há cerca de dois anos, com piora destes sitomas nos 

últimos meses. Procurou atendimento médico em uma UBS, onde foi solicitado US cervical devido a 

presença de bócio em seu exame físico. Tal exame, realizado um ano e meio após solicitação, evidenciou 

bócio multinodular bilateral. Realizou exames laboratoriais TSH e T4 livre, que demonstraram função 

tireoideana preservada. Foi encaminhada ao ambulatório de especialidades onde lhe foi feito o 

diagnóstico de bócio multinodular sintomático, e após exames, realizado tireoidectomia total para 

descompressão e alívio dos sintomas no dia 25/01/2015 sem intercorrências e alta hospitalar no dia 

seguinte, com orientações e reposição hormonal. Os achados transoperatórios foram um bócio 

multinodular mergulhante que se insinuava para o mediastino superior. Discussão: A primeira medida é 

confirmar se o crescimento observado representa aumento da tireóide, e a US ajuda a resolver esta 

incerteza. É o melhor exame na identificação e caracterização de nódulo, útil na determinação se o bócio 

é difuso ou nodular, se a tireoide está comprimindo estruturas cervicais e se a linfadenopatia está 

presente. Quando um bócio se estende posteriormente a incisura esternal para o interior do tórax/ 

mediastino, a TC ou a RNM podem ser necessárias. Disfonia, desvio traqueal, lifadenopatia cervical e 

ingurgitamento venoso no pescoço devem ser observados. Um teste laboratorial de TSH também deve ser 

realizado. Ele irá determinar se existe hipotireoidismo primário ou tireotoxicose. A cirurgia muitas vezes 

é indicada quando um paciente apresenta um substancial aumento glandular que provoca complicações 

compressivas, especialmente se houver extensão subesternal do bócio ou sintomas obstrutivos agudos. 

Conclusão: A decisão para efetuar a cirurgia é geralmente feita com base nos sintomas citados acima. 

Para a maioria dos pacientes indicamos tireoidectomia total ou quase total, estando a tireoidectomia 

subtotal em desuso para minimizar o risco de bócio recorrente. 
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RESUMO 

 

Introdução: O trauma hepático corresponde a 5% das admissões nas salas de emergência. O fígado é um dos órgãos 

mais acometidos no pelo seu tamanho e localização anatômica; o principal mecanismo de trauma hepático contuso são 

os acidentes automobilísticos (84%) seguidos por atropelamento (7%), espancamento (5%) e acidentes de bicicleta 

(2%). Ao longo dos anos, foram criadas várias classificações para avaliar a extensão e gravidade dos traumatismos 

hepáticos. O advento dos métodos de imagem, como a tomografia computadorizada(TC), permitiu a realização do 

tratamento não operatório como opção para paciente estáveis hemodinamicamente e sem sinais de peritonite. Relato de 

Caso:  V.S.P, masculino, 30 anos. Paciente previamente hígido é admitido no PSM dia 14/06/2015 após acidente 

automobilístico (carro x caminhão, motorista do carro) imobilizado em tábua rígida e em uso de colar cervical, com 

tubo orotraqueal, com deformidades em MSE e MIE, sem resposta a estímulos e hemodinamicamente estável. Foi 

solicitados exames de imagem (TC de crânio, abdome superior e pelve) os quais evidenciaram trauma hepático grau III. 

Equipe cirúrgica orientou tratamento conservador para trauma hepático. Dia 15/06, paciente iniciou com instabilidade 

hemodinâmica, taquicardia, com quadro de choque hemorrágico, sendo levado de urgência para bloco cirúrgico por 

suspeita de complicação por sangramento persistente. Foi realizado laparotomia que evidenciou que lesão era duodenal 

com posterior duodenorrafia. No pós-operatório, paciente estabilizou necessitando de vasopressores (noradrenalina e 

adrenalina), porém a partir do 4  o dia de internação reduziu progressivamente a dose até estabilizar 

hemodinamicamente sem necessidade de fármacos acessórios. Conclusão: O esperado para pacientes estáveis com 

trauma hepático é realização de exames de imagem para posterior classificação da lesão hepática. Em 80-90% dos casos 

o tratamento será conservador. A abordagem não cirúrgica resulta em menor incidência de complicações, menor 

necessidade de transfusão sanguínea e menor mortalidade, mesmo para pacientes com lesões hepáticas de maior grau. 



INDICAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE COLANGIOGRAFIA 

TRANSOPERATÓRIA 

 

CRESTANI, T.; KLAUS, A.T.; OLIVEIRA, MD.; ROEHRS, MP. SILVA, J.B.Y.
 .
 

 

Introdução: A colecistectomia é  um proced imento  c i rúrgico  no  qual se faz a remoção da 

vesícula biliar, sendo atualmente uma das cirurgias abdominais mais realizadas. Esse procedimento 

pode ser realizado por diversas indicações como, por exemplo: colecistite sintomática, colecistite 

acalculosa, paciente com risco elevado de carcinoma de vesícula, vesícula em porcelana. Em decorrência 

dessa alta demanda, diferentes exames de imagem foram elaborados para que essa cirurgia se torne  

mais segura  e livre de complicações  pós-operatórias.  Nesse contexto, pode-se citar a 

colangiografia transoperatória, que permite delinear a anatomia biliar, reduzir e identificar lesão nas vias 

biliares e identificar coledocolitiase assintomática. Relato de Caso: Paciente M.F.S, 33 anos, sexo 

feminino,  procurou  o Ambulatório  de Cirurgia  Geral com queixa de repetidos episódios de dor em 

hipocôndrio  direito,  associado  a vômitos biliosos após a ingestão de alimentos  ricos  em  gordura, 

apresentou na Ultrasom de Abdome Total vesícula biliar tópica com micro cálculos no seu interior. 

Realizou colecistectomia pela técnica aberta no Hospital Universitário São Francisco de Paula, no 

dia 15/03/2015. Não foi realizada colangiografia transoperatória.  Conclusão: A paciente referida no 

caso apresentava indicações para a realização da colangiografia transoperatória, no entanto, o exame 

não foi realizado. Através desse relato evidencia-se a importância da realização da colangiografia 

transoperatória com o intuito de prevenir cálculos biliares assintomáticos que possam estar presente 

nas vias biliares extra ou intra hepáticas, além de diagnosticar lesões do ducto cístico, melhorando assim 

o prognóstico pós-operatório. 
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RESUMO 

 

Introdução: Os Sistemas de Saúde tem por objetivo a garantia do acesso universal e a adequada resposta 

às necessidades de saúde da população. A prestação de serviços de saúde pode ser vista como uma das 

muitas variáveis que influenciam essas condições de saúde. Uma das problemáticas referente ao acesso de 

serviços a serem realizados pelo SUS envolve a abstenção dos pacientes, fator que leva a uma lentificação 

da fila para realização de procedimentos. Objetivo: O objetivo desse trabalho é analisar os índices de 

abstenção de pacientes com Endoscopia Digestiva Alta marcada no HUSFP e comparar com dados 

obtidos a partir do DATASUS, avaliando a necessidade de responsabilidade por parte dos usuários do 

SUS e as repercussões desta nos serviços de saúde. Materiais e métodos: Trata-se de um estudo 

transversal no qual foi observada a quantidade de EDA realizadas no serviço de endoscopia do HUSFP 

nos meses de fevereiro a maio de 2014. A seguir, foi avaliado o número de pessoas, que mesmo 

confirmando a realização do determinado exame no dia anterior, se ausentaram neste. As informações 

obtidas nesse estudo foram cruzadas com dados fornecidos pelo DATASUS. Síntese de resultados: Foi 

constatado um índice elevado de abstenção. Observou-se que fevereiro foi o mês com maior número de 

abstenção (com 50%) e abril foi o mês de menor número de faltantes (totalizando 12,5%). Os meses de 

março e maio obtiveram um índice de abstenção de 25% e 15,6%, respectivamente. De um total de 602 

endoscopias autorizadas para a cidade de Pelotas nos meses avaliados, 128 deixaram de ser realizadas. 

Discussão: De maneira geral, esse atraso no diagnóstico de algumas patologias pode ser crucial para a 

realização do devido tratamento, devendo ser de consciência da população. Em muitos setores de saúde, é 

evidente que a demanda é muito maior do que a oferta, acabando por prorrogar ainda mais o processo de 

realização de consultas e procedimentos, postergando a detecção de patologias e seus respectivos 

tratamentos. Considerações finais: É preciso que haja consciência por parte da população para que o 

acesso aos serviços de saúde possa, efetivamente, acontecer, já que uma parcela considerável da fila de 

espera seria reduzida se os faltantes não confirmassem sua ida ao exame; isso contribuiria para um melhor 

desempenho do sistema de saúde como uma ação de gestão e não apenas como uma atividade prevista na 

legislação do SUS ou com a lógica de um controle simplesmente burocrático. 

 

 

 



INFECÇÃO URINÁRIA RECORRENTE NA GESTAÇÃO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA 

LITERATURA 
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Introdução: A infecção urinária recorrente (ITUr) na gestação compreende 2 ou mais episódios de ITU  

na gestação atual ou 1 episódio de pielonefrite com fatores de risco. O diagnóstico é microbiológico e o 

tratamento baseia-se no antibiograma. Objetivo: Apresentar tópicos de diagnóstico e tratamento da ITUr 

na gestante com base em uma  revisão literária. Método: Realizou-se revisão retrospectiva de artigos 

científicos de 2000 a 2015. Resultado: Os antimicrobianos mais usados no tratamento de ITUr na 

gestante são  cefalosporinas , sendo a cefuroxima a 1ª escolha, ao passo que como quimioprevenção, usa-

se nitrofurantóina e cefalexina como 1ª linha. Discussão: Modificações anatômicas e hormonais na 

gestante como hidroureter fisiológico e hiperestrogenismo favorecem adesão de cepas ao uroepitélio, 

sendo a E.coli responsável por 80% dos casos. Para diagnóstico, a urocultura é o padrão-ouro. Quanto aos 

exames complementares, a ultrassonografia das vias urinárias é fundamental na investigação de fatores 

predisponentes de ITUr. Sobre o tratamento, o qual se baseia no conhecimento prévio de resistência dos 

antimicrobianos, as medicações mais prescritas são as cefalosporinas, preferindo-se a cefuroxima pela 

alta sensibilidade à E.coli. Em seguida realiza-se o controle terapêutico com urocultura 7 dias após a 

terapia e mensalmente até o parto. Os quimioprofiláticos mais usados são nitrofurantoína e cefalexina. 

Pode-se usar ainda profilaxia supressiva quando a ITUr está associada ao ato sexual, por meio de 

nitrofurantoína ou cefalexina  após a relação, atentando a higienização, hidratação e tratamento de 

infecções genitais. Dentre as principais complicações maternas e perinatais pelo dano bacteriano estão 

pré-eclâmpsia, insuficiência respiratória, disfunção renal transitória, parto pré-termo, ruptura prematura 

de membranas, paralisia cerebral fetal, restrição de crescimento e óbito fetal. Considerações finais: 

Tendo em vista as complicações no ciclo gravídico-puerperal devido ao diagnóstico tardio e manejo 

inadequado, recomenda-se urocultura na rotina pré-natal e prescrição de antimicrobianos com base no 

antibiograma, reforçando ainda a importância de não negligenciar a quimioprofilaxia quando indicada.  

 

Palavras-chave: Infecção urinária na gestação; infecção urinária recorrente; infecção urinária de 

repetição; infecção urinária na gravidez. 
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Introdução: A insuficiência adrenal se caracteriza pela deficiência de cortisol causada por um distúrbio 

primário como a Doença de Addison, ou secundário a uma disfunção hipofisiária. Causas raras podem 

levar a insuficiência adrenal primária: linfoma, tuberculose, coccidiodomicose, hemocromatose e 

histoplasmose. Esta última, é uma doença fúngica, que em 80 a 90% dos casos disseminados acomete as 

adrenais, embora em apenas 10% dos casos ocorra insuficiência adrenal. Relato de caso: M. T. E, 55 

anos, masculino, tabagista há 39 anos (180 maços/anos), sem comorbidades. Em agosto de 2014, 

procurou o PSM, referindo náusea pós-prandial, vômitos, astenia, paresia de membros inferiores, 

inapetência e perda de peso há dois meses, com piora progressiva. O paciente apresentava-se hipotenso e 

febril. Investigado por TC de abdômen total, que mostrou lesões expansivas de adrenais, sendo a direita 

de 5,0cm e a esquerda de 5,2cm de diâmetro. Ao exame laboratorial apresentava hiponatremia, 

hipercalemia e anemia. Cortisol 3mcg/dL. Foi iniciado o tratamento empírico para insuficiência adrenal 

com Hidrocortisona e posteriormente Prednisona, com hipótese diagnóstica de neoplasia metastática. Foi 

solicitado biópsia, que demonstrou processo inflamatório crônico granulomatoso com infecção fúngica, 

sendo a histoplasmose a principal possibilidade, com a pesquisa de BAAR negativa. Discussão: A 

histoplasmose é uma micose endêmica na América do Norte e Central. Enquanto a maioria dos pacientes 

apresenta infecções assintomáticas ou auto-limitadas, indivíduos imunodeprimidos ou em extremos de 

idade podem apresentar disseminação hematogênica. O diagnóstico diferencial inclui tumores malignos 

ou benignos de supra-renal, tumores metastáticos, hemorragia adrenal subaguda e infecções disseminadas 

como tuberculose e paracoccidioidomicose. O diagnóstico é definido por testes sorológicos específicos e 

cultura. Os sintomas são dor abdominal, emagrecimento, hiperpigmentação cutânea, hipotensão postural, 

hipercalemia, hiponatremia, acidose metabólica, anemia e eosinofilia. Conclusão: O presente relato 

descreve um caso de Histoplasmose disseminada em paciente imunocompetente devendo ser considerado 

diagnóstico diferencial de massas adrenais bilaterais. 
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RESUMO 

Introdução: Asma é uma doença inflamatória crônica, que se caracteriza por reatividade aumentada das 

vias aéreas inferiores e obstrução variável do fluxo aéreo, podendo ser reversível espontaneamente ou 

com tratamento. Ocorre frequentemente em escolares, resultado de interação gênica e exposição 

ambiental a substâncias irritantes ou alergênicas, manifestando-se com episódios recorrentes de sibilância, 

dispneia e tosse, principalmente à noite ou ao despertar. A portaria nº 221 do dia 17 de abril de 2008 do 

Ministério da Saúde que dita sobre condições sensíveis à atenção primária, inclui a asma como uma 

patologia que pode ser prevenida, diagnosticada e tratada na atenção básica, no entanto, essa doença ainda 

é responsável por muitas admissões hospitalares, sendo a quarta causa de internação e geradora de altos 

custos ao sistema único de saúde. Objetivo: Considerando o exposto, este estudo objetivou descrever os 

índices de internação hospitalar referentes à asma no período de 2012/2013 em crianças de 0-9 anos, no 

município de Pelotas. Metodologia: Este é um estudo transversal, quantitativo, descritivo, que analisou 

os dados disponibilizados no banco de dados DATASUS quanto as internações relativas a asma. Síntese 

de resultados: constatou-se que no período estudado ocorreram 382 internações, sendo 184 em 2012 e 

198 em 2013. A faixa etária mais prevalente em ambos os anos foi de 1 a 4 anos, correspondendo a 

49,73%, seguida da faixa etária de menores de 1 ano (34,03%), e posteriormente pela faixa de 5-9 anos 

(13,35%). Discussão e conclusão: Apesar de apenas 5-10% dos pacientes apresentarem asma grave de 

difícil controle, essa doença se apresenta como uma das mais onerosas para o sistema de saúde e grande 

motivo de internação hospitalar na infância. Sendo a asma, na maioria dos casos, uma doença passível de 

manejo a nível ambulatorial, com identificação de fatores de risco e controle com medidas educacionais e 

com medicamentos de fácil acesso, é possível concluir que, dentre diversas estratégias, o manejo de casos 

leves e moderados pela atenção primária, bem como a identificação e encaminhamento a serviço 

especializado dos casos mais graves, pode contribuir para a redução do número de hospitalizações.  
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RESUMO 

 

Introdução: Macrostomia é uma deformidade congênita rara, com predomínio no sexo masculino e unilateral. Está 

frequentemente associada à síndrome do primeiro e segundo arcos branquiais, explicada pela migração incompleta do 

mesoderma durante o fechamento das estrias embrionárias entre os processos maxilar e mandibular. Essa malformação 

costuma ser síncrona a defeitos no pavilhão auricular. Há comprometimento estético da face e da funcionalidade da 

região oral, pelo prejuízo na sucção em recém-nascidos; disartria; dificuldade em soprar; e incoerência nas expressões 

faciais. O tratamento é cirúrgico, várias técnicas vêm sendo descritas a fim de alcançar um resultado harmonioso. Relato 

de caso: Paciente com 7 meses de vida, feminina, com macrostomia por fenda transversa unilateral direita, associada a 

coloboma pré-auricular ipsilateral. Mãe da paciente negava queixas a respeito de sucção, no entanto referia perda de 

saliva pela comissura labial acometida; no momento, estava em fase de introdução de alimentos, alegava dificuldade da 

parte da criança em utilizar mamadeiras ou quaisquer objetos semelhantes, fazendo uso apenas de copos e colheres. Após 

avaliação pré-cirúrgica, a operação foi sob anestesia geral com intubação orotraqueal, estando o tubo cuidadosamente 

centralizado. Inicialmente, foi inferido o local anatômico da comissura labial direita, como referências utilizaram-se a 

pupila ipsilateral, verticalmente, e a comissura contralateral, horizontalmente. Incisou-se a comissura labial direita com 

isolamento e aproximação do músculo orbicular oral, seguidamente foi feita a exérese de excesso de mucosa labial, com 

avançamento de retalho de mucosa do lábio inferior sobre o superior. Posteriormente, realizou-se remoção de excesso de 

pele, com confecção de zetaplastia para melhor correção do defeito, e, por fim, exérese de coloboma pré-auricular. 

Considerações finais: A evolução de técnicas operatórias que proporcionam cicatrizes mínimas vem contribuindo para o 

resultado satisfatório da correção de macrostomia, todas elas visam integrar fatores como harmonia das expressões e 

funcionalidade da região. O caso clínico relatado recebeu tratamento cirúrgico adequado conforme nível de gravidade da 

anomalia, com resultado satisfatório pós-cirúrgico. 
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Resumo: 

Introdução: A mediastinite é uma doença de baixa prevalência, porém alta mortalidade. Está associada a 

diversas etiologias, como a ruptura esofágica e após esternotomia mediana. A ruptura esofágica pode 

ocorrer de maneira espontânea, por trauma, ingestão de corpo estranho ou iatrogenia. Pacientes que são 

submetidos a endoscopia digestiva alta (EDA) devem ser previamente orientados a respeito de suas 

complicações, dentre elas a perfuração esofágica. Caso o paciente apresente sintomas atípicos após o 

procedimento, como dor torácica e disfagia, deve ser realizada a investigação com exames de imagem e 

exames laboratoriais. Na mediastinite a antibioticoterapia deve ser empregada de maneira empírica. 

Quando está associada a ruptura de esôfago a literatura indica o tratamento cirúrgico. Diversas 

complicações devido a mediatinite são descritas: como a sepse, a insuficiência renal e respiratória. 

Mesmo com o diagnóstico e tratamento precoce, o prognóstico do paciente com mediastinite é reservado, 

sobretudo se houver sepse associada. Relato de caso: Paciente Z.B.C. 82 anos, mulher, com doença do 

refluxo gastroesofágico, submetida a EDA seriadas com finalidade de dilatação esofágica devido estenose 

em porção distal, por possível doença de Chagas diagnosticada há 2 anos. A mesma iniciou com quadro 

de precordialgia intensa com irradiação para o abdome superior e região dorsal, dispneia e taquicardia no 

dia 29/05/2015, horas após o procedimento. Realizado radiografia de tórax com contraste e tomografia 

computadorizada sugestivos de perfuração esofágica devido complicação do procedimento e quadro de 

mediastinite. A paciente foi submetida a cirurgia na mesma data para drenagem mediastinal e pleural, 

jejunostomia e esofagostomia cervical. Após cirurgia realizou tratamento e acompanhamento pós 

operatório na unidade intensiva do HUSFP, com antibioticoterapia de amplo espectro, sendo necessário 

ventilação mecânica e droga vasoativa. A paciente evoluiu com quadro de choque séptico, insuficiência 

renal aguda e parada cardiorrespiratória, vindo a óbito no dia 22/06/2015. Conclusão: Mesmo com o 

diagnóstico precoce e conduta adequada a mediastinite continua sendo um grande desafio para a 

medicina. A EDA, apesar de ser um procedimento rotineiro na medicina, faz parte da etiologia da 

mediastinite devido o risco de perfuração esofágica. Sintomas atípicos após o procedimento devem ser 

valorizados para o diagnóstico e manejo correto destes pacientes. 

 

 



METÁSTASE CARDÍACA DE CARCINOMA DE CÉLULAS RENAIS TIPO SARCOMATÓIDE 

- RELATO DE CASO 

 

Universidade Católica de Pelotas – UCPel 

DEBONA,F.;LYRA,G.H.P.;SOEIRO.L.P.;BACK,M.L.;COGO,D.C.;COSTA.M.V. 

 

RESUMO 

Introdução: O carcinoma de células renais (CCR) é o tumor maligno mais comum do rim. Compreende 

3% dos cânceres em adultos. A variante sarcomatóide do CCR (CCRS) representa apenas 5% dos casos, 

sendo o mais agressivo, apresentando péssimo prognóstico e sobrevida reservada. A apresentação clínica 

dos CCRS é variável, dependendo do estágio e momento do diagnóstico, que comumente é realizado em 

estágios avançados em função da pobreza de manifestações clínicas no estágio inicial. Os tumores 

cardíacos secundários tem uma incidência estimada 2,3 a 18%, a maior parte desta, tem origem no 

pulmão, mama, esôfago, linfoma, leucemia, e melanoma, e não mais que 7% tem origem renal. A 

detecção se tornou frequente com o uso de ecocardiografia bidimensional colorida. Relato de caso: 

J.B.B, 62 anos, feminina, branca, tabagista ativa e de alta carga desde os 17 anos, procurou atendimento 

médico com queixa de emagrecimento, +/- 20kg ao longo de 1 ano, acompanhado de astenia. Após exame 

clínico e de imagem, teve diagnóstico de neoplasia renal pT3apN0Mx. Realizou tratamento cirúrgico em 

JAN/13 com nefrectomia total. Resultado AP evidenciou CCR cromofila com componente sarcomatóide, 

Furhman III. Neste período não iniciou nenhuma terapia adjuvante. Em JUL/13 iniciou com quadro de 

astenia e dispneia aos mínimos esforços, ao exame físico apresentou bulhas hipofonéticas. Realizou 

ecocardio que confirmou doença recidivada com derrame pericárdico e metástase cardíaca única 

intramural. Foi submetida à drenagem do derrame e iniciou tratamento com Tenserolimus que foi mantido 

por 6 meses quando apresentou nova progressão cardíaca e óssea de doença. A terapia foi modificada e 

iniciado Pazopanib em JAN/14. Apresentou como maior efeito colateral canície grau IV do CTcAE. 

Conclusão: A variável sarcomatóide é um subtipo raro e agressivo de CCR que apresenta tempo de 

sobrevida e prognóstico restrito e que não costuma responder a terapia convencional. Foi a investigação 

de um sintoma inespecífico que levou a descoberta da metástase e consequente mudança na terapia, a qual 

no prazo de 6 meses, trouxe melhora do quadro clínico e retorno aos hábitos de vida normais. O 

prognóstico reservado da doença tem sido modificado com o advento de novas formas de terapia 

(inibidores de Mtor, VEGFR, TKI, cKIT). 



MUCOCELE DE APÊNDICE POR CISTADENOMA MUCINOSO: RELATO DE CASO 

 

GELAIN, M; SILVA, CL; CARVALHO, NX; JORGE, VM; BICCA, EBC  

 

Centro de Anatomia Patológica - CAP  

 

Introdução: A mucocele de apêndice cecal é uma condição rara, observada em 0,2 a 0,6% dos espécimes de 

apendicectomias. A idade média de ocorrência é de 50 a 60 anos, com predomínio em mulheres. Há a 

possibilidade de malignidade e o risco de pseudomixoma peritoneal em situação de perfuração, o que ocorre 

em 10 a 15% dos casos. Existem várias etiologias para a mucocele de apêndice, que podem ser benignas ou 

malignas. A mucocele pode ser um simples cisto de retenção causado por um fecalito ou por uma apendicite 

estenosante. Outras etiologias são tumores produtores de muco, incluindo hiperplasia vilosa, cistadenoma 

mucinoso (como no presente caso) e  cistadenocarcinoma mucinoso. O exame histopatológico é fundamental 

para afastar a possibilidade de neoplasia maligna. Devido ao risco de malignidade e de ruptura, o tratamento 

da mucocele de apêndice é cirúrgico. O prognóstico para mucoceles benignas é excelente, beirando os 100% 

de sobrevida após 5 anos do tratamento. Nos casos malignos, a sobrevida se correlaciona com o grau de 

extensão do tumor e varia de 30 a 80%. Relato do Caso: Paciente de 69 anos, sexo feminino, internada com 

dor abdominal em fossa ilíaca direita, em franca evolução nas últimas 24-48 horas, associada com febre e 

hemograma alterado.  Realizada apendicectomia de urgência, obteve-se espécime constituído por apêndice 

cecal, com respectivo meso, medindo 10,0cm de comprimento e 3,5cm de diâmetro médio. Exibia serosa 

fosca, pardo-rosada, com visível trama vascular. Aos cortes, mostrava luz ectásica, preenchida por abundante 

material mucinoso. A parede media 0,2cm de espessura média. Ao exame histopatológico, firmou-se o 

diagnóstico de cistadenoma mucinoso de apêndice, com limites cirúrgicos livres. A paciente apresentou boa 

evolução no pós-operatório imediato, com alta hospitalar a critério do médico assistente. Conclusão: O 

diagnóstico de uma mucocele de apêndice antes de sua ruptura é um elemento fundamental no prognóstico 

desta infrequente patologia e o exame histopatológico de todo e qualquer espécime de apendicectomia é 

essencial para determinar o manejo terapêutico subsequente, bem como estimar o prognóstico do paciente. 

 



NEUROFIBROMATOSE TIPO 1 : ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS A PARTIR 

DE UM CASO CLINICO. 

 

Lucena, R.L ; Karam, O. R.; Junior, V.C.P; Prompt, G.L.; Albuquerque,F.F.; Levien. V.; 

UCPel – Universidade Católica de Pelotas 

 

Resumo 

Introdução: A neurofibromatose tipo 1 é uma das enfermidades genéticas mais comuns da espécie humana 

com padrão de herança autossômica dominante. As principais características clínicas da doença são as manchas 

café-com-leite e os neurofibromas cutâneos. Entretanto, torna-se necessário conhecer outros critérios 

diagnósticos quando os sinais mais prevalentes não se encontram. Objetivo: Realizar uma discussão sobre 

como realizar diagnóstico de neurofibromatose tipo 1 baseado em critérios clínicos, a partir de um relato de 

caso. Método: Foi realizada uma pesquisa de artigos em bases de dados Bireme, Uptodate e Scielo com os 

seguintes termos : “neurofibromatosis”, “neurofibroma”, “diagnosis” e “type 1” observando tópicos relevantes 

para o caso. Também foram obtidas informações através de anamnese e exame físico do paciente. Relato de 

caso: Paciente E.A.D, mulher, branca, 58 anos, proveniente de Pelotas vem ao ambulatório de cirurgia, se 

queixando de tumoração de 8 cm, em terço superolateral de coxa esquerda presente há anos. Relatou incomodo 

estético. Ao exame físico, a consistência era mole, móvel e indolor. Apresentava história de retirada de 

tumoração semelhante em tronco alguns anos antes, além de possuir outras ao longo da superfície corporal. 

Tinha múltiplas manchas hipercrômicas lisas espalhadas e de tamanho variado, que contava ser de família, pois 

sua mãe as tinham iguais. Relatou história de fratura em fêmur esquerdo há 1 ano. Além disso, muitas dores 

em membros inferiores e vertebral, principalmente ao se movimentar. Foi realizado retirada da tumoração com 

uma incisão longitudinal e realizado sutura. Após o material foi enviado para avaliação anatomopatológica. 

Discussão: Um artigo com 82 casos da doença avaliou os sinais diagnósticos mais frequentes: as machas café-

com-leite são lisas, uniformemente hiperpigmentadas (embora até 15% da população normal tenha tais 

manchas), e a presença de 6 ou mais é altamente sugestiva de NF1, presente em até 95% dos casos. Outros 

critérios incluem a presença de 2 neurofibromas (presente em 78,5% dos casos); hiperpigmentação axilar ou 

inguinal (78,5%); dois ou mais nódulos de Lisch (77,1%); lesões ósseas típicas entre outros.  Conclusão: A 

neurofibromatose tipo 1 é uma doença relativamente presente em nosso cotidiano e muitas vezes não 

diagnosticada. Portanto, é necessário conhecer os critérios diagnósticos para amparar o paciente nas possíveis 

complicações evitáveis. 

 

DESCRITORES: Neurofibromatose tipo 1; neurofibroma; diagnóstico; sintomas 

 

 



O SAMU: UMA ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DO SISTEMA 

Autores: Yasmim Gambin Antonini (ANTONINI, Y.G.), Kattiuce Bataglin Gonçalves (GONÇALVES, 

K.B.), Gabriela Galvão Santos (SANTOS, G.G.), Fernanda Erbice Colpo (COLPO, F.E.). Acadêmicos de 

medicina – Universidade Católica de Pelotas 

Orientador (a): Letícia Oliveira Menezes (MENEZES, L.O.) 

RESUMO 

Introdução: Historicamente, o atendimento às urgências no Brasil era vinculado ao corpo de bombeiros, 

sem, necessariamente, ter uma regulação médica. A qualidade de vida da população está diretamente 

ligada ao acesso à saúde, principalmente em áreas urbanas, já que há um elevado número de acidentes e 

ocorrências que exigem atendimento de urgência. De forma geral, o tempo médio de resposta ao usuário 

com trauma, por exemplo, é de fundamental importância, uma vez que a demora no atendimento pode 

implicar em prejuízos e sequelas importantes. Com o objetivo de diminuir o tempo de internação e as 

possíveis sequelas da falta ou atraso do atendimento médico imediato, foi implantado nacionalmente em 

2003, o Serviço Móvel de Urgência; o qual propõe um modelo de assistência padronizado que opera com 

regulação médica regionalizada, hierarquizada e descentralizada. Objetivo: O presente estudo visa 

verificar a qualidade do acesso dos usuários ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), 

bem como avaliar: a organização, a capacitação dos profissionais atuantes nas centrais de ambulâncias, a 

efetividade do sistema e a gestão política do sistema. Método: Para tanto, foi utilizado uma revisão 

literária de artigos selecionados em bancos de busca. Quatro artigos foram eleitos para essa revisão, por 

abrangerem informações relacionadas com a inserção do serviço em uma rede de urgência, integralidade 

do sistema, capacitação dos profissionais e exploração da demanda. Discussão e Conclusão: A população 

abrangida pelo SAMU distribui-se de forma variada pelo território nacional, variando entre os estados, 

onde houve um menor número de ambulâncias de suporte avançado do que o recomendado. Pesquisas 

recentes apontam avanços e confirmaram a potência do SAMU como observatório de saúde, 

principalmente se comparado ao passado, entretanto ainda existem mazelas relativas a condições 

estruturais, gestão, integração na rede, capacitação dos profissionais e práticas de atenção. Além disso, 

notou-se a falta de assistência integrada por conta da insuficiência estrutural da atenção básica e da 

precariedade nos hospitais de referência, gerando, muitas vezes, restrição ao acesso a estes lugares. O 

enfrentamento desses desafios permitirá que o SAMU se configure como uma estratégia estruturante da 

atenção à saúde no Sistema Único de Saúde. 

 



OPINIÃO DOS PACIENTES EM RELAÇÃO AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS NO 

AMBULATÓRIO DE MEDICINA 

 

Prompt, G.L.; Albuquerque, F.F.; Junior, V.C.P; Lucena, R.L; Karan, O. R.  & Menezes, L.O. 

Faculdade de Medicina, Universidade Católica de Pelotas 

 

Introdução: Este trabalho teve como objetivo avaliar o conhecimento da população sobre a participação 

dos acadêmicos de medicina da Universidade Católica de Pelotas nas consultas médicas a ela oferecidas, 

no Campus de Saúde Dr. Franklin Olivè Leite e sua opinião sobre a qualidade do serviço médico 

prestado. Metodologia: aplicou-se um questionário com perguntas objetivas a 328 pacientes que 

aguardavam consulta para as especialidades de Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Pediatria e Ginecologia 

e Obstetrícia. Resultados: quanto a escolaridade, 42% dos pacientes atendidos tinham o 1º grau 

incompleto. Do total de entrevistados, 17% afirmaram não saber que os atendimentos eram feitos por 

estudantes, e somente 29% foram informados, no momento da marcação da consulta ou pela Secretaria de 

Saúde, que iriam ser examinados por alunos supervisionados por um médico professor. Em relação à 

qualidade do serviço por graduandos em medicina, 35% classificaram como ótimo e 57% como bom, 

sendo que 98% dos participantes afirmaram que essa modalidade de consulta é importante para a 

formação de um bom profissional. Outro dado estudado foi sobre como o aluno aborda certas questões 

durante a entrevista. Entre as respostas, 84% dos pacientes acham que os alunos fazem perguntas mais 

detalhadas, são mais curiosos, interessados, querendo saber mais informações sobre a doença do paciente 

e sobre a sua história pregressa, além de não fazerem perguntas que os pacientes acham desnecessárias - 

86% das respostas. Isso mostra ponto favorável dos atendimentos realizados pelos alunos, o que gera uma 

satisfação maior dos pacientes, tornando mais agradável o ambiente da consulta. Conclusão: Após a 

conclusão da abordagem e contabilização dos resultados, percebeu-se que existe uma deficiência no 

esclarecimento à população do serviço oferecido pelos acadêmicos de medicina desde o seu primeiro ano 

de faculdade, porém notou-se também que a grande maioria (98%) está satisfeita com a assistência 

oferecida no ambiente acadêmico. 

 



OS PROBLEMAS NO RASTREAMENTO DO CANCER DE COLO DE UTERO EM UMA 

UNIDADE DE ATENDIMENTO DA UCPEL 

 

RODRIGUES, R.M., PROMPT, G.L., LUCENA, R.L., KNACK, M.V., DUARTE, L.H.C., MENEZES, 

L.O. 

 

RESUMO 

Introdução: O exame citopatológico é o principal rastreamento da saúde pública utilizado para a 

identificação precoce do câncer de colo do útero. Aliado a uma alta prevalência de não realização de 

exames, como mostram estudos, está o alto índice de exames realizados e que os resultados estão a espera 

para serem realizados pelas pacientes.  Objetivo: Analisar a cobertura e os exames realizados e não 

retirados de uma unidade de saúde abrangida pela UCPel. Metodologia: A pesquisa realizada foi 

retrospectiva na qual foram avaliados os dados de cobertura de 2014 do dia 1 de janeiro até o dia 9 de 

novembro em que foi levado em conta os exames citopatológicos realizados e não retirados nesse 

determinado período. Conclusão: A não realização do exame citopatológico ou a não retirada dos exames 

dificulta o acompanhamento e a continuidade de assistência médica, bem como dificulta a diminuição de 

morbidade e mortalidade causada pelo câncer do colo do útero. 

 



PNEUMOPERITÔNIO PRÉ-OPERATÓRIO NA RESOLUÇÃO DE HÉRNIA INCISIONAL 

VOLUMOSA: RELATO DE CASO 

 

SECCHI, T. L.¹, DEGOBI, N. A. H.¹, GARBIN, B. L.¹, ROBERTO, D. D.², NEUTZLING, C. B.³ 

 

¹Acadêmicas do curso de Medicina da UCPel 

²Residente da Cirurgia Geral do HUSFP 

³Cirurgiã Geral do HUSFP 

 

Introdução: Hérnia incisional é uma complicação recorrente de laparotomias e sua correção 

permanece como um dos procedimentos cirúrgicos mais frequentes. A eventração é mais prevalente em 

cirurgias com incisões verticais, na linha mediana em sua porção infra-umbilical e após operações 

ginecológicas e obstétricas. Hérnias crônicas e volumosas da parede abdominal são especialmente 

difíceis de reparar, em consequência da numerosa quantidade de vísceras presentes no saco herniário. 

A redução forçada pode levar à insuficiência respiratória e a síndrome compartimental abdominal, visto 

que a reinserção do conteúdo herniário na cavidade abdominal pode provocar aumento da pressão 

abdominal associada a diminuição do débito cardíaco e piora do padrão ventilatório. Pensando em uma 

maneira de minimizar essas complicações, visando um aumento gradual da pressão intra-abdominal e, 

dessa maneira, permitindo um aumento do volume da cavidade, têm-se realizado a indução de um 

pneumoperitônio progressivo no pré-operatório da correção dessas hérnias incisionais volumosas. 

Casuística: Paciente N.M.M.T, 67 anos, viúva, do lar, procedente de Pelotas, refere protrusão 

abdominal há 15 anos, gerando desconforto em repouso com piora ao esforço físico. História de três 

cesáreas prévias por incisão mediana, apendicectomia e histerectomia. Ex-tabagista, apresenta como 

comorbidades obesidade, diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial sistêmica e hipotireoidismo, 

todas em tratamento. Interna para realização de pneumoperitônio progressivo previamente à realização 

de hernioplastia incisional. Para isto, é inserido cateter na cavidade abdominal, em hipocôndrio 

esquerdo, para a insuflação de ar ambiente, que se estende por um período de 12 dias até a cirurgia. 

Evolui satisfatoriamente no trans e pós-operatório, recebendo alta hospitalar em 3 dias, sem queixas. 

Na consulta ambulatorial de revisão em 7 dias, apresenta seroma com resolução espontânea. No atual 

momento, paciente não apresenta recidiva.Conclusão: A realização de pneumoperitôneo progressivo 

pré-operatório, procedimento de fácil aplicação e execução, apresenta-se como uma alternativa para 

resolução de hérnias incisionais volumosas, visto os riscos aumentados de complicações ao utilizar a 

técnica clássica de hernioplastia incisional. 

 

 

 



POLIMORFISMOS DO GENE INTERLEUCINA-28B E O NOVO PROTOCOLO DE 

TRATAMENTO ASSOCIADOS À RESPOSTA VIROLÓGICA SUSTENTADA AO VÍRUS DA 

HEPATITE C. 

Universidade Católica de Pelotas 

SOARES, C.T.; HASSAN, I.F.K.; CUNHA, E.C.M.; FARIAS, B.B.; GHISLENI, G.C. 

Introdução: A infecção pelo vírus da hepatite C (HCV) é causa importante de doença hepática crônica e 

potencialmente pode resultar em cirrose e hepatocarcinoma. A terapêutica para o HCV era composta pela 

associação entre Ribavirina e Interferon-alfa peguilhado (pegINF), no entanto, esta terapia não produzia 

resposta sustentada na totalidade dos pacientes tratados. Polimorfismos envolvendo o gene interleucina-

28B (IL-28B) em pacientes infectados pelo HCV estão sendo associados à melhora na resposta virológica 

ao pegINF e Ribavirina no tratamento da hepatite C crônica.  Este ano, novos fármacos foram 

adicionados ao Sistema Único de Saúde. Dentre eles, destaca-se o Sofosbuvir, o Simeprevir e o 

Daclatasvir. Objetivo: Comparar a melhora da resposta virológica proporcionada pelos polimorfismos do 

gene IL-28B e revisar o novo protocolo de terapia instituído pelo Ministério da Saúde. Métodos: Foram 

revisados 14 artigos relacionados aos polimorfismos genéticos e o novo protocolo de tratamento do HCV. 

Síntese de Resultados: O genótipo viral é fator plausível de resposta ao tratamento, e a combinação 

terapêutica Ribavirina e pegINF produzia resposta em 42% dos pacientes com genótipo tipo 1 comparado 

a 90%- 80% dos indivíduos com genótipos 2 e 3. O envolvimento da variante do gene IL-28B vêm sendo 

associada à resposta sustentada ao HCV genótipos 1, 2 e 3 - no entanto - os polimorfismos provocam um 

limitado impacto sobre a melhora da resposta nos pacientes tipo 2 e 3. A genotipagem do IL-28B é 

utilizada para selecionar indivíduos com maior probabilidade de responder ao tratamento com pegIFN e 

Ribavirina. Comparando-se eficácia, os novos medicamentos aumentaram a taxa de cura em 80% a 95%, 

embora associados a um aumento significativo dos custos. Conclusões: Com o estabelecimento do novo 

protocolo para tratamento do HCV, orienta-se descontinuar o uso das drogas de primeira geração. Isto 

baseia-se no fato de que os novos medicamentos disponíveis apresentam menos efeitos colaterais, menor 

tempo de tratamento, e melhores resultados quando comparado aos antigos fármacos. Portanto, os novos 

antivirais, além de economizar custos a longo prazo prevenindo complicações, mantém taxas de resposta 

virológica sustentada mais elevadas. Apesar da confirmação de que polimorfismos estão associados à 

melhora da resposta à Ribavirina e ao pegINF, estudos que apontem a associação futura entre 

polimorfismos genéticos e o novo tratamento poderiam aprimorar a eficácia da resposta sustentada.  

 



POLINEUROPATIA DESMIELINIZANTE INFLAMATÓRIA CRÔNICA: UM RELATO DE CASO 

 

ULIANO, G. L.; COSTA, C.K.; GONÇALVES, V. B.; BACKES, L. L. 

 

Introdução: A Polineuropatia Desmielinizante Inflamatória Crônica (PDIC) é uma poliradiculoneuropatia 

adquirida que acomete nervos periféricos e suas raízes. Sua etiologia ainda não foi bem definida, porém acredita-

se em origem imunológica. A prevalência varia entre 0,8 a 8,9:100.000, sendo mais comum em mulheres e mais 

incidente com o aumento da idade. Caracteriza-se pelo curso clínico insidioso e prolongado com posteriores 

episódios recidivantes. Adultos jovens parecem apresentar maior número de recidivas. O quadro clínico clássico 

corresponde a fraqueza muscular simétrica proximal e distal com duração de, pelo menos, oito semanas. Além 

disso, há hiporreflexia profunda. O diagnóstico pode ser realizado pelos cristérios de Koski – polineuropatia 

progressiva por pelo menos oito semanas, sem paraproteínas no soro e ausência de alterações genéticas, 

associado ou a alteração eletromiográfica ou a acometimento simétrico dos quatro membros e pelo menos um 

com fraqueza proximal. O tratamento pode ser realizado com glicocorticoide em dose imunossupressora, 

imunoglobulina EV ou plasmaferese. Não há superioridade entre os tratamentos conhecidos e o mesmo deve ser 

individualizado. Os dados prognósticos são limitados devido aos poucos estudos existentes sobre o tema. Relato 

de caso: D.N.D, sexo feminino, 72 anos, casada, branca, professora aposentada, residente na cidade de Pelotas. 

Sem antecedentes patológicos. Paciente inicia com quadro de perda de força e edema em MMII, parestesia, 

diminuição de força em MMSS e parestesia em região perioral no ano de 2002. Interna no Grupo Hospital 

Conceição para investigação, recebendo o diagnóstico de polineuropatia desconhecida, sendo tratado com 

corticoterapia. Paciente apresenta por 3 anos redução dos sintomas. Em 2014, os sintomas iniciais retornam em 

maior intensidade associado a dores articulares, visão turva e tontura. Foi realizado ENM, a qual evidenciou 

PICD. A paciente procura o PSP, em maio/2015 com perda de força em MMII e MMSS associada a dores 

articulares. Ao exame físico, força grau 1 em MMII, bilateral e redução de sensibilidade. Sem alteração de 

pulsos periféricos e sem edema. MMSS força grau 3, sem alteração de sensibilidade. Dor em todas as 

articulações e parestesia perioral. Exames laboratoriais sem particularidades. Análise de liquor: proteinorraquia. 

Paciente evoluiu com piora dos sintomas, perda de movimentação, dificuldade para deglutir, dor em todas as 

articulações. Recebeu tratamento com imunoglobulinas. Considerações finais: A PDIC é uma doença comum, 

porém subdiagnosticada, com muitos diagnósticos diferenciais. É importante reconhecer essa patologia mesmo 

com o quadro clínico heterogêneo e similaridade a sua variante aguda no primeiro episódio, pois há medicações 

e procedimentos que potencialmente tratam essa doença, postergando a evolução da doença. 



RELATO DE CASO: PÓLIPOS NA VESÍCULA BILIAR E TRATAMENTO 

POR COLECISTECTOMIA 

DALA RIVA, D. F.¹ ; DA SILVA, L.F.¹ ; ROCCA, R. ¹; DA SILVA, T.A.². 

¹Universidade Católica de Pelotas 

²Universidade Federal de Pelotas. 

 

Introdução: Pólipo vesicular (PV) é denominado quando uma lesão se projeta da parede vesicular para o 

interior da vesícula. O diagnóstico de PV tem aumentado em função do aumento do uso da 

ultrassonografia abdominal, sendo observados em 5% da população em geral. Os PV são classificados 

como benignos ou malignos. Benignos são denominados de: pseudotumores (colesterolose, pólipos de 

colesterol, pólipos inflamatórios e hiperplasia); tumores epiteliais (adenomas); e tumores 

mesenquimatosos (fibroma, lipoma e hemangioma). Os malignos são os carcinomas da vesícula biliar. 

Estudos apontam que maioria são benignos, sendo 90% de colesterol, sem potencial maligno. Já o 

adenoma, classificado como benigno, pode ter um comportamento pré-maligno. Relato do Caso: MMP, 

feminino, 55 anos, branca, casada, natural e procedente de Pelotas, procurou Pronto Socorro Municipal de 

Pelotas devido a dor em cólica na região do hipocôndrio direito há um dia, associado a náuseas e 

vômitos, inapetência e dispepsia. Refere outros episódios semelhantes e estar em acompanhamento 

ambulatorial. Traz ultrassonografia de abdome que evidencia vesícula biliar sem cálculo no interior, 

porém apresentando focos parietais de colesterolose e pólipo parietal de 0,5cm. Foi, então, indicada a 

necessidade de colecistectomia eletiva, devido ao quadro sintomático apresentado. Na avaliação pré-

operatória, paciente apresenta-se previamente hígida e sem comorbidades. Considerações Finais: O 

tratamento de escolha ainda é o cirúrgico para remoção dos PV com colecistectomia. Este procedimento 

deve ser relevante quando o paciente apresentar clínica pertinente, presença de pólipos de diâmetro 

superior a 10mm, crescimento do pólipo em um pequeno espaço de tempo, pólipo séssil ou base de 

inserção larga, pólipos com pedículo, pólipos localizados em infundíbulo da vesícula, idade superior a 50 

anos, coexistência de patologia biliar como litíase ou ainda alterações ecográficas na parede 

vesicular. Pacientes assintomáticos com presença de pólipos menores de 5mm devem ser acompanhados 

com ecografia repetidos anualmente. Na presença pólipos de tamanho entra 5 a 10mm, realizar ecografia 

com intervalos de 6 a 12 meses, e em caso de crescimento, indica-se a remoção da vesícula biliar.   



POSTUROGRAFIA NA AVALIAÇÃO DE DISTÚRBIOS DO EQUILÍBRIO 
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Universidade Católica de Pelotas 

 

¹ Acadêmica do Curso de Medicina da Universidade Católica de Pelotas 
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³ Professor adjunto de Otorrinolaringologia do Curso de Medicina da Universidade Católica de Pelotas 

 

INTRODUÇÃO: Distúrbios do equilíbrio corporal são problemas comuns e frequentes em idosos. Exames 

podem auxiliar no diagnóstico preciso em casos difíceis. Eletronistagmografia avalia os reflexos vestíbulo-

oculares e, com a prova calórica, os canais semicirculares horizontais. A prova de Romberg avalia o reflexo 

vestíbulo-espinhal e o utrículo na manutenção do equilíbrio estático. Esse reflexo pode ser avaliado 

detalhadamente com posturografia dinâmica computadorizada, com elevado custo. Em 1994 uma técnica simples 

de posturografia foi descrita (L. Castagno) e então aplicada em diversos centros. MATERIAL E MÉTODOS: 

Foram avaliados 94 pacientes na Clínica Dr Castagno (Pelotas, RS), distribuídos em três grupos: A, com 29 

indivíduos hígidos entre 20 e 30 anos de idade; B, com 16 pacientes com alterações do equilíbrio entre 20 e 30 

anos; e C, com 49 pacientes com alterações do equilíbrio e maiores de 60 anos de idade. Foram realizados 

questionário para determinar o Dizziness Handicap Index (DHI), audiometria tonal e posturografia “foam-laser” 

(PD). RESULTADOS: As médias de idade foram: grupo A 24.8 (±3.5 desvios-padrão[dp]), grupo B 25.3 (±3.2 

dp) e grupo C 70.5 (±6.7 dp). As médias de limiar audiométrico foram: grupo A 7.7 dB, grupo B 12.6 dB e 

grupo C a 42.3 dB. As médias do DHI foram: grupo A zero, grupo B 36.1 (±25.7) e grupo C 37.1 (±26.3). As 

médias de PD foram: grupo A 88.4 (±3.5), grupo B 79 (±6.4) e grupo C 54 (±17.6). A média da SOT V foi: 

grupo A 82.5 (±16.2), grupo B 60.9 (±19.9) e grupo C 19.1 (±25.1). DISCUSSÃO: Na PD o paciente é avaliado 

quanto a oscilação corporal em seis posições (SOT, testes de organização sensorial). Quanto maior o escore 

(100%), melhor o equilíbrio. A PD média encontrada demonstra a dificuldade de idosos em manter o equilíbrio, 

a qual se acentua quando consideramos apenas a posição V (visão ausente e propriocepção reduzida). Neste 

caso, o equilíbrio depende quase exclusivamente da função vestibular. O DHI quantifica as queixas e analisa o 

impacto da doença na qualidade de vida. CONCLUSÃO: No grupo controle (A) não houve queixas. Nos grupos 

B e C, os escores foram semelhantes, indicando que jovens e idosos, quando com tontura ou vertigem, tem 

queixas semelhantes. A PD média mostra uma significativa dificuldade para os idosos manterem o equilíbrio. Há 

piora no equilíbrio corporal quanto maior o número de sistemas sensoriais comprometidos, sendo os mecanismos 

vestibular e visual os mais afetados nos pacientes idosos. 



PRIAPISMO: UMA ABORDAGEM DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA 

SANTOS, G.G.; COLPO, F.E.; GONÇALVES, K.B.; ANTONINI, Y.A.; KELER, J.; LEMOS, R. M. 

Introdução: Priapismo é uma ereção peniana que persiste além da estimulação sexual, ou que não esteja 

relacionada com ela. Pode ocorrer em todas as faixas etárias, inclusive no recém-nascido. No grupo mais 

jovem o priapismo associa-se à doença falciforme ou a uma neoplasia, no grupo mais velho o priapismo 

pode ser causado principalmente por agentes farmacológicos. Relato de caso: C.O.C.V, 42 anos, sexo 

masculino,trabalha como segurança , natural e residente da cidade de Pelotas, dá entrada ao PS cirúrgico 

em 30/01/2015 relatando ereção peniana prolongada por 3 dias. Nega dor, edema ou hematoma em região 

peniana. Relata ter tido relações sexuais nesse tempo. Nega etilismo ou tabagismo. Nega uso de drogas. 

Ao exame físico evidenciava-se apenas a ereção peniana. Após anamnese e exame físico tornou-se claro o 

diagnóstico de priapismo.Foi feito punção de corpos cavernosos e instilação de soro fisiológico e nova 

punção para retirada do sangue. Foi instilado adrenalina nos corpos cavernosos. Frente a não resolução do 

quadro com a terapêutica não-cirúrgica, foi encaminhado ao bloco cirúrgico onde realizou shunt corpo-

cavernoso (Técnica de Al-Ghorab). Finalmente, foi realizado o curativo e o paciente foi encaminhado 

para sala de recuperação e, na sequência para leito em clínica cirúrgica, onde o mesmo ficou internado 

durante 6 dias evoluindo bem, com redução de edema peniano pós-cirúrgico. Discussão: Dentre os 2 

tipos, o priapismo com baixo fluxo (venoclusivo) é responsável pela maioria dos casos e tem história 

clínica de dor peniana associada a um pênis totalmente ereto, causando hipóxia local e acidose, além  da 

glande congesta. Já o de alto fluxo cursa com história clínica de ereção peniana não dolorosa à palpação e 

a glande geralmente tem consistência baixa.O diagnóstico é baseado na história clínica e no exame físico, 

recomenda-se a gasometria dos corpos cavernosos em caso de dúvida diagnóstica, pois o resultado irá 

influenciar na conduta terapêutica. Conclusão: O priapismo é considerado uma emergência urológica e 

deve ser tratado rapidamente de acordo com o tipo do priapismo. As opções de tratamento para todos os 

tipos de priapismo são inicialmente conservadoras, mas o tratamento cirúrgico deve estar disponível 

quando for o caso. 

 



PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESTÍMULO À ADESÃO TERAPÊUTICA ANTITABAGISTA 

NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA LAGOA DE SÃO PEDRO EM NOVA RUSSAS/CE 

ZALTRON, R.F.; SOUSA, R.E.R.; CAVALCANTI, L.P.G. 

Universidade Federal do Ceará;Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica 

(PROVAB);Curso de Especialização, Pesquisa e Inovação em Saúde da Família; 

Introdução: o uso de drogas lícitas consiste em um problema de saúde pública com impacto social e 

econômico para a população mundial. Dentre elas, o tabaco é o principal responsável pela maior parte dos 

danos à saúde. Objetivos: combater de forma eficaz o tabagismo a fim de melhorar a qualidade de vida 

da população e reduzir os agravos decorrentes do seu consumo na Estratégia de Saúde da Família (ESF) 

Lagoa de São Pedro no Município de Nova Russas, Ceará. Método: projeto de intervenção realizado em 

junho a novembro de 2013, com 10 participantes na ESF. Todos assinaram o termo de consentimento 

informado e foram esclarecidos de que não seriam remunerados pela participação. Foram selecionados 

pacientes fumantes de ambos os sexos, conscientes e orientados e cadastrados na ESF. A intervenção 

iniciou pela triagem dos pacientes com uma palestra informativa do projeto. Após, foi realizado consulta 

médica para avaliação do nível de dependência nicotínica (escore de Fagërstrom) que direcionou o 

tratamento adequado, medicamentoso ou não. Realizaram-se consultas médicas nas sessões estruturadas, 

palestras e rodas de conversa. A medicação foi adquirida via Secretaria Municipal de Saúde. Resultados: 

70% dos pacientes cessaram o tabagismo e permanecem em acompanhamento na UBS, junto aos 

remanescentes. Observou-se mudanças fisiológicas, psicológicas e orgânicas, bem como melhoria da 

saúde bucal, recuperação do olfato e do paladar, aumento do apetite e do peso, maior disposição para as 

atividades cotidianas e redução da ansiedade nesses pacientes. Conclusão: o tabaco é um agente causador 

de importantes problemas relacionados à saúde e constitui um desafio para os serviços de saúde e para o 

desenvolvimento econômico, social, educacional e ambiental. Buscar recursos para expandir as redes de 

prevenção e de tratamento de dependentes deve ser uma estratégia a ser conquistada, visto a qualidade de 

vida livre do uso do tabaco. Trata-se de uma droga legalizada, porém que vicia causando dependência 

física e psicológica. Ainda são muitos os desafios a serem enfrentadas pelos fumantes, profissionais de 

saúde e órgãos responsáveis. 

 

 

 

 



 

 

PRÓTESES OBTURADORAS: MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES COM 
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RESUMO 

 

Introdução: A ocorrência de tumores de palato duro e mole estão em quarto lugar em relação a todos os 

tumores de cabeça e pescoço, segundo Vergo e Andrews. Tumores de glándulas salivares apresentam 

maior incidência no sexo feminino, da terceira a sétima década de vida. O tratamento do cáncer de palato 

pode ser feito por irradiação em casos de lesões iniciais, bem localizadas e sem comprometimento ósseo. 

Entretanto, na maioria das vezes, as lesões apresentam-se em estágios avançados, necessitando de um 

tratamento cirúrgico, complementado com radioterapia quando indicada. Nesse caso, a obturação 

protética imediata tem sido considerada padrão-ouro por DEPPRICH et al. (2011) por evitar um segundo 

ato cirúrgico e devolver ao paciente imediatamente suas funções fisiológicas orais, além de colaborar na 

sua recuperação psicológica e social.  Relato de caso: Paciente S.M.C.P, 73 anos, possui uma 

comunicação buco-nasal de aproximadamente 2cm resultante de uma excisão cirúrgica de 

adenocarcinoma de baixo grau de glándula salivar em palato duro. Como queixa principal, relatava 

problemas na fonética e uma má adaptação da prótese total superior. Optou-se por realizar uma adaptação 

na prótese total superior da paciente afim de promover o selamento da comunicação, através do 

reembasamento da prótese e confecção de um dispositivo prensado com resina acrílica. Após período de 

adaptação, foi executado o teste de fala e observado melhora na dicção da paciente. Discussão e 

conclusão: Segundo PIZZI et al. (1991) a prótese é um dos melhores meios de reabilitação nas ressecções 

de palato, devido à sua rápida execução, à redução de custos e às posibilidades futuras de modificação. 

Dentre outras vantagens, KUSTERER et al. (2012) citam a melhora da cicatrização, redução da 

contaminação e diminuição da possibilidade de infecções, redução do tempo de uso de sonda naso-

enteral. Assim, a reabilitação protética desses pacientes promove uma melhora na qualidade de vida à 

esses individuos, por posibilitar o restauro da estética, da fala e principalmente da função, pela retomada 

da mastigação e deglutição, além de posibilitar a proteção da área contra traumas e acúmulo de residuos. 

 



RELATO DE CASO DE RECÉM-NASCIDO COM ARTROGRIPOSE CONGÊNITA   

  

Hospital são Francisco de Paula, Pelotas, RS, Brasil 

Universidade Católica de Pelotas 

  

DUARTE, L.H.C; DUARTE, G.A.; KNACK, M.V.; HAICAL, P.H.C.; RODRIGUES, R.; RIBAS, L. H.  

  

Introdução: a Artrogripose é uma síndrome rara que constitui um grupo heterogêneo de malformações 

congênitas de caráter estacionário e etiologia desconhecida, provavelmente multifatorial, 

caracterizada, principalmente, por severas contraturas articulares. É uma síndrome incomum do 

sistema músculoesquelético, porém facilmente reconhecível tanto na ultrassonografia obstétrica quanto no 

momento do parto, já que, geralmente, causa deformações grosseiras em várias articulações do recém-

nascido. É uma síndrome não progressiva, cuja principal comorbidade é a dificuldade de mobilidade 

do paciente, devido às articulações rígidas e deformada. Dessa forma, o tratamento deve ser iniciado o 

mais precoce possível, com fisioterapia e utilização de órteses, visando à correção das deformidades 

articulares. Relato de caso: L. F. D. S., 34 anos, sexo feminino, branca, procedente de Rio Grande-RS, 

Casada, com 2º grau completo, 4 filhos vivos, renda familiar menor que um salário mínimo, gesta 6, com 

3 partos normais prévios, um parto cesáreo prévio e um aborto por mal formação, sem patologias 

pregressas. Gestante, com Idade Gestacional de 34 semanas + 4 dias, na data do parto, calculado por 

ultrassonografia precoce de 28/01/2015 com 8 semanas + 6 dias. Apresenta Ultrassonografia de 

18/05/2015 com 24 semanas + 4 dias de idade gestacional com diagnóstico de feto 

com artrogripose + polidramnio. Iniciou pré-natal com 8 semanas de gestação, não apresentando 

alterações em exames laboratoriais. Realizou corticoideterapia com betametasona 12 mg IM, duas doses, 

na 25ª semana de gestação para maturação pulmonar. Paciente apresentou ruprema dia 23/07/2015 devido 

à polidramnio, sendo necessário realizar parto Cesáreo na mesma data, sem intercorrências maternas, com 

recém-nascido único e vivo, masculino, pesando 1700g, Apgar (1º min-1; 2º mon-6; 10º min-8), 

necessitando de reanimação ainda na sala de parto (massagem cardíaca externa + ventilação com pressão 

positiva com CPAP nasal devido A insucesso na intubação por trisma importante), permanecendo estável 

até o momento da transferência para UTI neonatal. Conclusão: A importância do relato deste caso se dá 

por ser uma síndrome relativamente rara, que tem um grande impacto na vida do paciente, o qual 

necessitará de tratamento constante e intensivo. Além disso, como ainda não é conhecida a etiologia 

da artrogripose congênita, cabe deixar registrado o período pré-concepcional e gestacional para possíveis 

estudos futuros.    

 



RECONSTRUÇÃO CIRÚRGICA PÓS-SÍNDROME DE FOURNIER: RELATO DE CASO 

DALA RIVA, D.F.; CARDOZO, M.G., SILVA, K.S., GARCIA A.P.F.V, RADTKE, V.A.; BRITTO, 

M.A.P. . 

Hospital Universitario São Francisco de Paula 

Universidade Católica de Pelotas 

RESUMO:  

Introdução: A síndrome de fournier é uma infecção bacteriana grave e rapidamente progressiva que 

geralmente acaba causando grande perda de tecido da região perineal, perianal e genital. Deve ser 

agressivamente tratada com desbridamentos e antibioticoterapia de amplo espectro. Uma vez tratada a 

infecção, deve-se cuidar da ferida resultante. É relatado, no presente trabalho, um caso de reconstrução 

cirúrgica de região peniana, pubiana e fossa ilíaca  direita através de enxertia multipla de pele, com 

resultado satisfatório. Relato de caso:  E.R., 54 anos, sexo masculino, casado, residente em Santa Vitória 

do Palmar, apresentando episódios de retenção urinária há cerca de um ano, foi internado na Santa Casa 

de sua cidade para investigação do caso, sendo liberado dia 20/08/15 para consultar com urologista na 

cidade de Pelotas. Durante a consulta foi encaminhado ao PSP devido a quadro sugestivo de Fasceite 

necrotizante, por abscesso, em região perineal. Ainda no dia 20/08/15 paciente realizou amplo 

desbridamento dos tecidos necróticos em região escrotal, peniana, supera-púbica com extensão para 

flanco direito e drenagem de múltiplos abscessos subcutâneos. Testículos foram colocados em face 

medial das coxas e cistostomia com sonda número 22, além de revisão e hemostasia e curativos. Ficou 

internado por 13 dias, recebendo então alta hospitalar, com ferida operatória em cicatrização com bom 

aspecto, granular e sem secreção e/ou sangramento, para acompanhamento ambulatorial com urologia 

para investigação da retenção urinária e cirurgia plástica, onde foi agendada reconstrução no dia 18/09/15.  

Na cirurgia foram utilizados enxertos de pele parcial do tipo laminar - tendo a coxa esquerda como área 

doadora (retirados com faca de Blair) em regiào posterior do pênis, púbis e fossa ilíaca direita, sem 

complicaçòes e com resultado satisfatório. Conclusão: Apesar da reconhecida gravidade da Síndrome de 

Fournier, as medidas adotadas, tais como desbridamento precoce, antibioticoterapia ampla e o 

acompanhamento cuidadoso foram suficientes para debelar a infecção e permitir a recuperação do 

paciente. Por outro lado, o método de reconstrução terá um papel importante, minimizando as 

deformidades e restituindo ao paciente sua autoimagem. 

 

 

 



RELAÇÃO ENTRE NASCIMENTOS E PERFIL BIO-SÓCIO-ECONÔMICO DAS 

PARTURIENTES DA MATERNIDADE DO HOSPITAL ESCOLA UFPEL NO ANO DE 2013 

 

MARGOTTO, F. S.; BITTENCOURT, J. A. C.; LIMA, D.; SCABORA, A. G.; MORAIS, B. G.; 
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Introdução: Estudos mostram relação entre a idade e tabagismo maternos e complicações relacionadas 

ao recém-nascido (RN). Além disso, o número de filhos costuma ser inversamente proporcional à renda 

familiar e, a baixa escolaridade correlacionada a intercorrências clínicas e parto prematuro. O 

acompanhamento pré-natal, se adequado, pode interferir positivamente no período perinatal. Objetivos: 

Análise dos nascimentos em relação ao perfil bio-sócio-econômico das parturientes da maternidade do 

Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), no período de 01 de janeiro a 31 de 

dezembro de 2013. Material e Método: Estudo transversal, incluindo-se todos os RN vivos com mais de 

500g ou 20 semanas de gestação na maternidade do Hospital Escola da UFPel no período de 1º de janeiro 

a 31 de dezembro de 2013. A coleta de dados foi realizada por acadêmicos de medicina, através do 

preenchimento de questionário pré-codificado, contendo as variáveis envolvidas com o binômio mãe-

filho. Resultados: Na amostra, que contou com 1.042 crianças, 2,4% dos RN tinham menos de 30 

semanas, 21,6% entre 31 e 36 e 76% mais de 37 semanas. Quanto ao perfil materno, 13,5% das mães 

tinham até 18 anos, 52,7% entre 18 e 28 e 33,8% acima de 30 anos. As primigestas eram 43,4% das mães, 

29,6% secundigestas, 13,8% tercigestas, 13,2% quadrigestas ou mais. Quanto à situação conjugal, 27% 

eram casadas, 8,9% solteiras, 60,6% com companheiro e 3,6% separadas. Em relação à escolaridade 

materna, 53,1% completaram 8 anos de estudo, 41,5% 8 a 12 anos e 5,4%, mais de 12 anos. Levando em 

conta o tabagismo, 20,4% eram fumantes, 74,3% não fumantes e 5,3% ex-fumantes. A renda familiar de 

15,7% era menor que um salário-mínimo, 44,7% entre 1 e 2, 28,1% entre 2 e 3 e 11,4% mais que 3 

salários. Considerando o número de consultas de pré-natal, 10,9% fizeram menos de 3 consultas, 26,2% 

de 3 a 6, 37,4% de 7 a 9 e 25,4% mais de 10 consultas. Conclusões: Observa-se que a maioria das 

parturientes tem idade inferior a 28 anos, vivem com companheiro, possuem renda familiar inferior a 2 

salários mínimos e não fumam. Em relação ao número de consultas de pré-natal a maioria realizou mais 

de 7 consultas, o que representa um número superior ao mínimo de 6 consultas recomendado pelo 

Ministério da Saúde. Houve um número significativo de partos prematuros, justificado pela maternidade 

do Hospital Escola da UFPel ser referência em alto risco. 
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Introdução: O Acidente Vascular Cerebral (AVC)  é uma condição rara na infância, que apresenta 

prevalência de 2 a 8 casos para cada 100.000 crianças, de até 14 anos, por ano. Entre suas etiologias, estão 

cardiopatias congênitas e adquiridas, condições pró-trombóticas e anemia falciforme. Relato de caso: A.P.P, 

4 meses, 5 kg, parto cesárea, sem intercorrências, capurro 36 semanas e 1 dia, APGAR 9/10, realizou teste do 

coração antes da alta hospitalar com resultado normal.  Mãe fez pré-natal, nega patologias. Lactente com 

bom desenvolvimento neuropsicomotor. Fez teste do pezinho normal. Apresentou história prévia de dois 

episódios convulsivos afebris sem investigação com 1 e 3 meses. Aos 4 meses de idade, teve nova crise 

convulsiva sendo levada ao Pronto Socorro e medicado com fenitoína, não obteve melhora sendo iniciado 

fenobarbital e realizado tomografia computadorizada  de crânio que evidenciou diversas áreas isquêmicas. 

Paciente evoluiu com diminuição do sensório, perda dos marcos do desenvolvimento adequados para a idade, 

nistagmo,  hemiparesia à direita e permanência das crises convulsivas, necessitando de intubação 

endotraqueal e ventilação mecânica. Internou em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) onde iniciou  

investigação de trombofilia, a qual não evidenciou alterações. Fez angio-ressonância de vasos cerebrais e 

ecocardiograma. A angio-ressonância apresentou alterações em ambos hemisférios cerebrais, mais  à 

esquerda, sugerindo sequela de anóxia possivelmente devido ao estado de mal epiléptico. O ecocardiograma 

evidenciou coarctação de aorta leve, comunicação interatrial, válvula aorta bicúspide, hipertensão pulmonar 

moderada a severa, insuficiência mitral leve e átrio direito aumentado. No dia 10/08/2015, interna em 

enfermaria pediátrica para ajuste de medicação e acompanhamento neurológico. Paciente evoluiu com 

melhora do quadro neurológico.  Avaliação neurológica, evidenciou AVC isquêmico devido às cardiopatias 

congênitas. Paciente recebeu alta, com melhora clínica, em uso de fenitoína e fenobarbital  e encaminhada 

para acompanhamento ambulatorial. Conclusão: O AVC pediátrico é multifatorial e geralmente é 

ocasionado por doença de base, necessitando de grande suspeição clínica para seu diagnóstico. As taxas de 

recorrência e de comprometimento neuropsicomotor são elevadas. O diagnóstico precoce e manejo 

adequados são fundamentais para evitar grandes danos cerebrais. 



RELATO DE CASO DE RN COM GASTROSQUISE. 

Universidade Católica de Pelotas. 

*HAICAL, P.H.C.; DUARTE, G.A.; DUARTE, L.H.C.; KNACK, M.V.; RODRIGUES, R.; LENTZ, 

R.R; 

RESUMO 

Introdução: Gastrosquise é compreendida como um defeito na parede abdominal, localizado em região 

paraumbilical, associado à exteriorização do intestino fetal. É uma condição rara, porém vem aumentando 

em incidência nas últimas décadas, variando de 3 a 4 por 10.000 nascidos vivos. Estudos tem 

demonstrado um aumento de casos em filhos de mulheres jovens abaixo de 20 anos de idade devido a 

fatores ligados ao seu estilo de vida (como hábito de fumar, uso de drogas ilícitas, consumo de álcool, 

baixo IMC e aumento da ocorrência de ITU). É uma doença de fácil diagnóstico durante o pré-natal 

através de exame de sangue e US obstétrico. Não se tem uma causa certa e diversas hipóteses tem sido 

propostas, entretanto sabe-se que envolve um defeito na formação ou rompimento na parede abdominal 

no período embrionário, resultando em herniação do intestino do feto. Nos últimos tempos, se tem 

debatido sobre qual seria a melhor abordagem cirúrgica, fechamento primário ou secundário, tendo como 

tendência atual, quando não há desproporção víscero-abdominal, o fechamento primário. Relato de caso: 

O objetivo deste trabalho é o de relatar o caso de um recém-nascido do sexo feminino nascido no 

município de Pelotas, com idade gestacional de 35 semanas e 2 dias, de parto cesário devido 

tococardiografia materno alterado, pesando 2455g e com diagnóstico pré-natal de gastrosquise. Durante 

transoperatório do parto cesário, foi constatado evisceração de intestino delgado, cólon, bexiga e trompa 

ovariana direita, os quais foram imediatamente envoltos por gases umedecidas com solução salina morna. 

Paciente internou na UTI Neonatal para manejo clínico, sendo submetido à cirurgia de correção no dia 

posterior. Conclusão: A relevância do relato se baseia no aumento progressivo de casos de gastrosquise. 

Fato relacionado, principalmente, a muitos fatores de risco maternos em associação à gastrosquise, sendo 

algum deles relevantes e correlacionados como: idade materna abaixo de 20 anos, primípara, baixo nível 

social e abuso de drogas, o qual é cada vez mais frequente entre os adolescentes de classe média e baixa 

no país. 



 

 

RELATO DE CASO DE TUBERCULOSE EXTRAPULMONAR EM PACIENTE JOVEM 

 

LOPES, G.R.
1
, COLPO, F.E

1
, ZALTRON, R.F.

1
, CASTAGNO, O.C.

1
, SILVA, R.P.J.

2 

 

1. Acadêmica de Medicina da Universidade Católica de Pelotas, 2. Professora adjunta de Clínica 

Médica da Universidade Católica de Pelotas  

 

Hospital Universitário São Francisco de Paula 

 

 

Introdução: A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa causada pelo Mycobacterium tuberculosis 

e possui características marcantes, como transmissão pelo ar, longo período de latência, resposta 

granulomatosa associada à intensa inflamação e preferência pelo acometimento pulmonar, embora 

outros órgãos possam ser envolvidos. O comprometimento pleural representa a forma mais frequente 

de TB extrapulmonar. Relato do caso: B.L.R., feminino, 13 anos, dia 09/06/15 iniciou quadro de 

febre, sudorese, tosse seca e dor torácica ventilatório-dependente à esquerda. Procurou atendimento 

no PSP onde foi realizado RX de tórax que evidenciou derrame pleural à esquerda, sendo então 

prescrito Amoxicilina e Clavulanato por 10 dias. Sem melhora do quadro, retornou ao PSP em 1 

semana, onde foi suspenso a antibioticoterapia e realizado Benzetacil IM. Paciente permaneceu 

sintomática do quadro e evoluiu com tosse produtiva, dispneia, tiragem subcostal e taquipnéia e 

novamente procurou o PSP, onde foi trocado esquema antibiótico para Ceftriaxona e Azitromicina, 

com melhora parcial dos sintomas. No dia 24/06/15 internou na enfermaria clínica do HUSFP para 

investigação e tratamento. Relatou emagrecimento e contato recente com caso de TB. Ao exame 

físico apresentava em hemitórax esquerdo expansibilidade e frêmito tóraco-vocal diminuídos, 

abolição de murmúrio vesicular e macicez à percussão. Foram solicitados exames laboratoriais, 

BAAR do escarro (negativo) e RX de tórax, o qual evidenciou extenso derrame pleural à esquerda 

com desvio contralateral do mediastino. Após manejo inicial, foi realizada toracocentese com coleta 

de material para análise e iniciados tuberculostáticos (esquema RHZE). Realizado RX de tórax de 

controle após toracocentese que apresentou pequeno hidropneumotórax (iatrogênico), septações e 

consolidação heterogênea no terço inferior do pulmão esquerdo. A cultura do líquido pleural mostrou 

K. pneumoniae ESBL e em virtude disso, foi colocado dreno de tórax e adicionado meropenem e 

amicacina por 10 dias ao esquema RHZE. Realizou TC tórax que evidenciou líquido e ar na cavidade 

pleural e atelectasia compressiva no pulmão esquerdo.  No dia 09/07/15 o resultado do 

anatomopatológico de pleura confirmou o diagnóstico de TB pleural. Após ser retirado o dreno de 

tórax a paciente recebeu alta hospitalar, e foi encaminhada ao ambulatório de cirurgia torácica para 

possível videotoracoscopia e acompanhamento. Considerações finais: A biópsia de pleura constitui 

o padrão ouro para o diagnóstico da tuberculose pleural, como ilustrado no caso apresentado. No 

entanto, a análise bioquímica e citologia do líquido pleural juntamente com a dosagem de ADA 

podem permitir o diagnóstico presuntivo de TB pleural quando a biópsia se mostrar inconclusiva ou 

for indisponível. 

 



RELATO DE CASO DE UMA VÍTIMA DE CHOQUE ELÉTRICO COM ABORDAGEM E 

DISCUSSÃO NO ATENDIMENTO INICIAL A QUEIMADOS 

 

KLAUS, A.T.; ZANON, J.P.; CRESTANI, T.; OLIVEIRA, M.D.; ROEHRS, M.P.; CARDOSO, S.C.G. . 

Introdução: As queimaduras são consideradas atualmente um problema de saúde pública, pois se configuram 

como a terceira causa de morte externa, atrás de homicídios e acidentes automobilísticos. No Brasil, ocorrem 

aproximadamente 1 milhão de acidentes por queimadura por ano. Destes, estima-se que 100.000 irão procurar 

atendimento hospitalar e cerca de 2.500 irão falecer em decorrência das lesões. Porém, atualmente, vem 

ocorrendo uma redução na mortalidade nas vítimas de queimaduras no Brasil e uma melhor recuperação, 

devido principalmente ao atendimento inicial, que inclui um bom atendimento pré-hospitalar, uma correta 

abordagem das vias aéreas e o início precoce da reposição volêmica. Relato de caso: N.C.D, 18 anos, vítima 

de choque elétrico junto com outros dois pacientes, enquanto trabalhavam em obra no dia 02/04/15, chegou 

ao Pronto Socorro Municipal trazido pela SAMU em prancha rígida, consciente e agitado, referindo dor 

intensa no corpo. Ao exame físico, evidenciou-se pontos de necrose em ombro esquerdo (possível local  de 

entrada) e  em região plantar de ambos os pés (possíveis pontos de saída). Também apresentava ferimento 

corto-contuso em couro cabeludo. Nesse paciente foi realizado todo o protocolo do ATLS, a partir do cenário 

do acidente até a chegada ao pronto atendimento, o que incluiu a retirada do paciente do local do trauma, a 

proteção da equipe, a realização de dois acessos venosos calibrosos, infusão de solução Ringer Lactato, 

sondagem vesical de demora, intubação, gasometria arterial, medicação e posterior tratamento em UTI. 

Conclusão: Nesse relato de caso, o atendimento inicial foi realizado de forma sequencial e efetiva, em 

conformação aos objetivos do protocolo ATLS, obtendo-se um bom prognóstico e uma evolução satisfatória 

para o seguimento de tratamento intra-hospitalar e ambulatorial.  
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RESUMO 

 

Introdução: A doença de Peyronie (DP) é uma patologia da túnica albugínea do pênis, devido à fibrose ou cicatrização 

desorganizada, que reduz a elasticidade e provoca deformidades - curvatura, afinamento ou diminuição do comprimento - durante 

a ereção. As causas estão relacionadas principalmente aos microtraumas sexuais. Também existem fatores de menor relevância – 

história familiar, predisposição genética e falta de vitamina E. Atualmente a prevalência é de 5%, com maior ocorrência em 

brancos de 50-70 anos.  A principal queixa dos pacientes é a deformidade, que impossibilita o coito, impactando em uma piora da 

qualidade de vida. O tratamento pode ser clínico paliativo e/ou cirúrgico. Relato: O.S, masculino, 66 anos, branco, taxista, 

casado. Procura serviço urológico em Abril/2015 devido à deformidade peniana (QP: Pênis torto). Nega dor, alteração urinária e 

dificuldade de ereção. Relata desconforto para penetração, conta estar evitando ter relações sexuais, pois a esposa sente dores. 

Conta que os sintomas iniciaram há mais de um ano e que piorou com o passar do tempo. Refere história familiar da mesma 

patologia - irmão realizou cirurgia corretiva em 2014. Solicita a possibilidade de cirurgia, pois o problema está afetando a vida do 

casal. Nesta mesma consulta foi feito o diagnóstico de DP, baseado na clínica e exame específico genital, sendo orientado o 

procedimento cirúrgico. Não se fez necessários exames laboratoriais no pré-operatório. Paciente nega patologias prévias, etilismo, 

tabagismo e uso de medicações. No dia 15/04, internou no HUSFP e realizou o procedimento pela manhã. Durante a ereção 

forçada apresentou curvatura de 40º.  A técnica empregada foi de Nesbit. Sem intercorrências. No pós-operatório (PO) imediato, 

já no leito, negou náuseas, vômitos e dor, com hábito urinário preservado; Ferida operatória seca, limpa, sem sinais flogísticos e 

sinais vitais estáveis. Devido ao bom estado geral, teve alta na data à noite e recebeu orientações gerais. Não foi possível saber 

resultado final ou complicações, pois não compareceu à consulta agendada de PO. Conclusão: Este caso é notável devido à 

relevante prevalência e sua interferência na qualidade vida. O fácil diagnóstico e conduta justifica sua singularidade. Não obstante, 

o tema apresenta poucos relatos e bibliografias. Por fim, o caso descrito destaca o sintoma maior – curvatura; um fator de risco 

incomum - história familiar; e sua principal consequência - impacto na qualidade de vida. 
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RESUMO 

 

Introdução: a filariose é uma doença infecciosa de alta incidência em regiões tropicais e subtropicais, 

principalmente quando associada a precárias condições econômicas e ambientais. A doença é causada por 

parasitas nematódeos, sendo a espécie W. bancrofti responsável por 90% dos casos. A infecção ocorre 

após exposições repetidas e prolongadas as larvas infectastes, seno o contagio através de vetores naturais 

(Culex). As reações inflamatórias e o acometimento dos vasos linfáticos propiciam o acúmulo de líquido 

e proteínas no espaço intersticial, acarretando um engurgitamento de linfa, caracterizando o aumento do 

membro acometido. O diagnóstico é confirmado por exame parasitológico e o tratamento pode ser clínico 

e/ou cirúrgico. Relato de caso: N.S.,sexo feminino, 55 anos, solteira, evangélica, natural e residente na 

cidade de Pelotas. Q.P: lesão ulcerosa em perna esquerda. HDA: paciente relata início do quadro de 

elefantiase aos 3 meses de idade. Dos 5 aos 7 anos realizou acompanhamento no Hospital Cristo 

Redentor, onde foi submetida a transplante de vasos do MMII esquerdo, porém sem sucesso. Faz 

tratamento crônico com ampicilina e benzetacil para evitar infecções secundárias. Ao longo da vida a 

paciente ralata diversas internações para realizar antibioticoterapia EV por episódios de febre, dor e 

erupção de úlceras na perna esquerda. A paciente procura o PSP com lesão ulcerosa em perna esquerda 

com presença de miíase. Paciente faz acompanhamento com cirurgião vascular há 20 anos. Exame físico: 

perna esquerda com pele espessada e erosada por úlceras de repetição, úlcera com miíase, aumento da 

perna. Sem antecedentes patológicos. Paciente internou na enfermaria de clínica médica para 

administração de ivermectina. Conclusão: embora a apascente nunca tenha residido em área endêmica 

para filariose, o diagnóstico não pode ser totalmente descartado uma vez que a paciente não possui 

nenhum exame confirmatório. Observa-se várias características clínicas em comum com pacientes 

acometidos pelo W. bancrofti. 
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Introdução: A neurofibromatose é uma denominação genérica para três doenças de origem genética 

autossômica dominante. A neurofibromatose tipo 1 ( NF1), também conhecida como doença de Von 

Recklinghausen e a mais comumente vista com incidência em todas as raças e ambos os sexos de 

aproximadamente 1: 4.000 nascimentos. Metade dos casos possui história familiar, evidenciando a 

participação genética, enquanto a outra metade surge de uma mutação nova. As manifestações clínicas 

são as manchas café-com-leite, as efélides axilares e inguinais, os nódulos de Lisch e os neurofibromas. 

Muitos autores sugeriram que as portadoras da NF1, quando gestantes, aumentam o risco de pré-

eclâmpsia, oligodrâmnio, CIUR, parto prematuro quando. A presença de receptores seletivos de 

estrogênio em alguns neurofibromas os fazem aumentar de tamanho durante a gestação, queixa muito 

frequente na consulta médica. Relato de Caso: K.S.P, 36 anos, procedente de Jaguarão, primigesta, vem 

encaminhada para a maternidade para investigação de oligodrâmnio e CIUR. Ao exame físico, paciente 

apresentava tumoração importante em região palpabral direita, manchas café-com-leite difusas com 

aumento de tamanho pós início da gravidez, efélides axilares e nódulos subcutâneos. Ao ser questionada 

relatou ser um problema presente desde a infância e comum na família. Na sua cidade recebeu o 

diagnóstico de oftalmopatia. Na investigação familiar, sua mãe apresentava nódulos subcutâneos e 

manchas café-com-leite pelo corpo, o que, pelos critérios diagnósticos da United States National Institutes 

of Health, enquadrava ambas com diagnóstico clínico de NF1 familiar. Conclusão: O diagnóstico de 

NF1, não contraindica a gestação, embora deva ser acompanhada com mais atenção, devido ao aumento 

dos riscos de patologias gestacionais. Por se tratar de uma doença frequentemente de caráter familiar, é de 

suma importância estar ciente dos riscos futuros de complicações para a criança e para a mãe. 
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INTRODUÇÃO: O Íleo biliar (IB) é uma complicação rara da colecistite decorrente da comunicação 

anormal entre via biliar e tubo digestivo, que permite a migração de um cálculo biliar volumoso para a luz 

entérica. É causa incomum de obstrução intestinal, abrange de 1 a 4% de todas as obstruções e até 25% 

em pacientes com mais de 65 anos. A abordagem baseia-se em tratamento cirúrgico com enterolitotomia 

e colecistectomia. A seguir, reportamos um caso de IB. RELATO DE CASO: Paciente feminina, 61 

anos, encaminhada da rede de urgência com queixa de dor abdominal em região epigástrica, associada a 

vômitos e inapetência. Ao exame físico: afebril, normotensa, taquicárdica, com dor à palpação de 

hipocôndrio direito, timpanismo à percussão abdominal, sem sinais de irritação peritoneal. Apresentando 

leucocitose. História de colecistopatia litiásica. Ao Raio-X de abdome agudo: distensão de alças de 

intestino delgado com níveis hidroaéreos. Iniciado tratamento clínico e solicitado tomografia 

computadorizada (TC) de abdome para complementar investigação por suspeita de abdome agudo 

obstrutivo; à TC: evidenciou-se aerobilia, distensão de intestino delgado e imagem sugestiva de cálculo 

biliar. Indicado realização de laparotomia exploradora, com enterotomia para retirada do cálculo, 

colecistectomia e fechamento de fistula colecistoduodenal. Paciente com boa evolução, recebendo alta no 

11º dia pós-operatório. CONCLUSÕES: O IB ocorre em 0,3%-0,5% dos pacientes com colelitíase. A 

passagem do cálculo para a luz intestinal decorre de uma fístula entre a vesícula biliar e um segmento do 

trato digestório, com posterior impactação. O diagnóstico do IB raramente é feito no pré-operatório, 

contudo a predominância em faixa etária elevada e em indivíduos obesos e do sexo feminino deve ser 

considerada. Além disso, aos achados radiológicos deve suspeitar-se, à presença da tríade de Rigler: 

obstrução de alças delgadas, aerobilia e cálculo ectópico. Entre as opções cirúrgicas, discute-se a 

realização de apenas enterolitotomia, por tratar-se de pacientes mais graves, ou colecistectomia e correção 

da fístula em um só tempo, o que evitaria recidiva da obstrução e quadros de colangite, todavia, com 

aumento do tempo cirúrgico. Conclui-se que o conhecimento do quadro do IB, associado aos achados 

radiológicos, são imperativos para determinar tratamento precoce. Na abordagem cirúrgica deve-se 

considerar a situação clínica do paciente, experiência do cirurgião e recurso disponível. 
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INTRODUÇÃO: Linfangioma ou Higroma Cístico é uma malformação congênita linfática benigna infrequente, que 

atinge áreas distintas do corpo, com predomínio da cabeça e pescoço. Acomete principalmente recém nascidos, sem 

variação por etnia ou gênero. É composta por formações císticas que ocorrem devido a não comunicação correta entre 

os sistemas linfáticos e a veia jugular no período embrionário, levando a posterior estase linfática e formação cística. 

Geralmente a apresentação clínica é assintomática, evidenciando apenas alteração anatômica da região acometida. 

Requer necessidade de investigação por exames de imagem e confirmação por exame anatomopatológico. Seu 

tratamento é a base de ressecção cirúrgica, sildenafil por via oral, ou escleroterapia. RELATO DE CASO: Relatar o 

caso de uma paciente do sexo feminino, de 1 ano e 3 meses de idade, que em consulta de rotina puerperal apresentava 

abaulamento cervical anterior à direita , de caráter assintomático. A Ultra-sonografia (US) cervical e mediastinal com 

doppler colorido sugeriu a presença de extensa lesão linfangiomatosa cervical e mediastinal, confirmada por 

anatomopatológico após a ressecção cirúrgica via cervical em 25/10/2013. Os exames de seguimento no pós operatório, 

Rx de Tórax e Angiorressonância Magnética de Tórax, sugeriram presença de lesão residual no mediastino ântero-

superior. Foi submetida a toracotomia em 29/017/2014 para ressecção das lesões torácicas residuais. DISCUSSÃO E 

CONCLUSÃO: A paciente não apresentou qualquer complicação pré, peri ou pós operatória, continuando 

assintomática e com desenvolvimento normal para idade nas consultas de revisão subsequentes. Sobre Linfangioma 

cístico cervical em criança com infiltração para o mediastino não foram encontrados descrições na literatura, mostrando 

assim, a importância desse trabalho inédito sobre o tema.  
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Introdução: A lesão de bexiga é o segundo traumatismo mais frequente do sistema geniturinário 

e tem baixa ocorrência no trauma devido a sua localização no anel pélvico. Suas principais causas são o 

trauma abdominal fechado, ferimentos perfurantes, cirurgias e ruptura espontânea. A lesão traumática de 

bexiga ocorre em 1,6% dos traumas fechados e associada à fratura de pelve em 80 a 9

ureia e creatinina. Pacientes com sinais sugestivos tem indicação relativa para cistografia. Relato de 

caso: O objetivo deste trabalho é relatar o caso de um paciente de 34 anos, sexo masculino, hipertenso 

sem adesão ao tratamento, sem história cirúrgica e de patologias geniturinárias prévias, após consumir 

bebida alcoólica sofreu queda da própria altura rompendo a bexiga. Devido à confusão mental, familiares 

o levaram ao Pronto Socorro e por este motivo foi solicitado tomografia computadorizada de crânio 

juntamente com exames laboratoriais e paracentese devido à distensão abdominal. Incialmente, não foi 

suspeitado de lesão vesical, mas devido ao estado clínico crítico foi decidido por internação clínica. Após 

revisão de prontuário e deterioração do quadro, o paciente foi transferido para UTI e realizou 

uretrocistografia que apresentou extravasamento de líquido para a cavidade peritoneal confirmando o 

diagnóstico de ruptura vesical intraperitoneal. Devido ao alto risco de complicação foi solicitado 

avaliação da urologia e o paciente foi encaminhado à rafia de lesão, apresentando evolução satisfatória 

após o procedimento. Discussão e conclusão: 

55% das lesões d

, visto em 38% das lesões vesicais) e lesões mistas (responsáveis por 5% a 8% dos 

casos). A lesão vesical extraperitoneal é tratada de forma conservadora com sondagem vesical de demora 

por 10 dias associada a antibióticos, não se afastando a intervenção cirúrgica, a qual é a escolha para a 

ruptura intraperitoneal. A importância desse relato se dá pela sua baixa ocorrência no trauma. O 

diagnóstico precoce previne complicações e tem melhor prognóstico. 
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Introdução: A Síndrome alcoólica fetal apresenta uma prevalência de 1 a 3 para cada 1000 nascidos 

vivos e em gestantes alcoólatras estima-se uma prevalência de 21 a 29 casos para cada 1000. O 

diagnóstico é clínico e compreende retardo de crescimento pré e/ou pós-natal, envolvimento do sistema 

nervoso, atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, alterações de comportamento e do quociente de 

inteligência, dismorfismo facial como microcefalia, microftalmia e história materna de uso de álcool 

durante a gestação. Relato de caso: M.B.S, 7 meses, peso ao nascer 2825g, APGAR 8/9, mãe com 

história de uso de álcool e outras drogas ilícitas durante gestação.  Paciente foi levado a emergência por 

dificuldade respiratória, sendo iniciado terapia de resgate com broncodilatador de curta duração, tendo 

melhora do quadro foi liberado para domicílio, após algumas horas teve piora clínica, retornando à 

emergência onde foi mantido broncodilatador, iniciado hidrocortisona endovenosa e iniciado 

oxigenioterapia através de máscara de Hudson 12L/min, quando foi transferido para UTI. Na UTI o 

paciente foi colocado em ventilação mecânica, apresentou convulsões de difícil controle, tratadas com 

benzodiazepínico, fenobarbital e metadona. Enquanto estava em ventilação mecânica necessitou de 

sedação em altas doses. 72 horas após a internação, apresentou piora clínica e laboratorial, realizou 

radiografia de tórax que demonstrou pneumonia associada à VM, foram solicitados hemocultura e cultura 

de secreção traqueal com resultados negativos. Iniciado antibioticoterapia com cefepime e vancomicina. 

Após uma semana, apresentou melhora clínica, foi retirado da ventilação mecânica e posteriormente 

transferido para a enfermaria, onde foram diminuídos o benzodiazepínico e a metadona gradativamente 

até a suspensão. Como o paciente teve diversas convulsões de difícil controle foi solicitado tomografia de 

crânio com resultado normal e indicado investigação ambulatorial com EEG. Foi avaliado pelo 

neurologista que confirmou a hipótese de síndrome alcoólica fetal devido ao atraso no desenvolvimento e 

aos dismorfismos faciais e aconselhou acompanhamento ambulatorial. Conclusão: É imprescindível que 

se oriente as gestantes a não consumirem bebidas alcoólicas durante a gestação, porque além de afetar a 

saúde materna poderá ocasionar sequelas graves ao RN comprometendo seu desenvolvimento 

neuropsicomotor por toda a vida. 
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Introdução: A Síndrome HELLP é uma intercorrência grave da gestação, que em sua maioria ocorre 

de maneira súbita e apresenta um mau prognóstico. A alta taxa de mortalidade perinatal varia de 30 a 40% e 

materna em até 40% inferem a importância do diagnóstico e manejo adequado. Sua incidência é estimada em 

aproximadamente 20% dos casos de pré-eclâmpsia grave. A doença apresenta um quadro clínico que pode ser 

facilmente confundido com pré-eclâmpsia grave: dor abdominal em quadrante superior direito, com irradiação 

para a escápula, acompanhada de hematoma hepático, cefaleia, náusea, vômito, visão turva e mal estar geral 

generalizado. A avaliação adequada dos exames laboratoriais interfere no diagnóstico correto, pois cursa com 

plaquetopenia, hemólise e elevação das enzimas hepáticas. Relato de caso: O objetivo deste trabalho é o 

relato de caso de uma paciente de 42 anos, gestante de 33 semanas e 6 dias, com 2 gestações anteriores, sendo 

um parto vaginal e um aborto espontâneo. Procura a maternidade do HUSFP  com dor em andar superior do 

abdome, com pressão arterial de 152x100mmHg, tontura, escotomas, náusea e vômitos. Ao exame físico 

apresentava-se taquicárdica e taquipneica, com dor abdominal à palpação de andar superior. Sem alteração do 

bem estar fetal. Devido ao estado clínico, foi solicitado mini rastreio para pré eclampsia e encaminhada à 

observação. Mediante aos exames laboratoriais a paciente foi diagnosticada com a Síndrome HELLP. 

Submetida a cesariana de emergência devido o alto risco de mortalidade materna, bem como o 

comprometimento da vitalidade fetal. Discussão e conclusão: Todas as gestantes com diagnóstico de 

Síndrome HELLP deverão ser hospitalizadas e o tratamento ideal é a interrupção da gestação, independente 

da idade gestacional. A via de parto dependerá das condições do colo uterino e da presença ou não de 

hematoma hepático. A Síndrome HELLP representa um grade desafio aos obstetras em todo mundo, devido 

sua alta taxa de mortalidade materna e perinatal. É de fundamental importância o seu reconhecimento 

precoce, através de um pré natal adequado, devido ao risco de rápida deterioração clínica e laboratorial. 

 

 

 

A Síndrome HELLP é uma intercorrência grave da gestação, que em sua maioria ocorre de maneira 

súbita e apresenta um mau prognóstico. A alta taxa de mortalidade perinatal varia de 30 a 40% e materna em 

até 40% inferem a importância do diagnóstico e manejo adequado. Sua incidência é estimada em 

aproximadamente 20% dos casos de pré-eclâmpsia grave.  

A doença apresenta um quadro clínico que pode ser facilmente confundido com pré-eclâmpsia grave: 

dor abdominal em quadrante superior direito, com irradiação para a escápula, acompanhada de hematoma 

hepático, cefaleia, náusea, vômito, visão turva e mal estar geral generalizado. A avaliação adequada dos 

exames laboratoriais interfere no diagnóstico correto, pois cursa com plaquetopenia, hemólise e elevação das 

enzimas hepáticas. Todas as gestantes com diagnóstico de Síndrome HELLP deverão ser hospitalizadas e o 

tratamento ideal é a interrupção da gestação, independente da idade gestacional. A via de parto dependerá das 

condições do colo uterino e da presença ou não de hematoma hepático.  

O objetivo deste trabalho é o relato de caso de uma paciente de 42 anos, gestante de 33 semanas e 6 

dias, com 2 gestações anteriores, sendo um parto vaginal e um aborto espontâneo. Procura a maternidade do 

HUSFP  com dor em andar superior do abdome, com pressão arterial de 152x100mmHg, tontura, escotomas, 

náusea e vômitos. Ao exame físico apresentava-se taquicárdica e taquipneica, com dor abdominal à palpação 

de andar superior. Sem alteração do bem estar fetal. Devido ao estado clínico, foi solicitado mini rastreio para 

pré eclampsia e encaminhada à observação. Mediante aos exames laboratoriais a paciente foi diagnosticada 

com a Síndrome HELLP. Submetida a cesariana de emergência devido o alto risco de mortalidade materna, 

bem como o comprometimento da vitalidade fetal.  



 A Síndrome HELLP representa um grade desafio aos obstetras em todo mundo, devido sua alta taxa 

de mortalidade materna e perinatal. É de fundamental importância o seu reconhecimento precoce, através de 

um pré natal adequado, devido ao risco de rápida deterioração clínica e laboratorial. 
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INTRODUÇÃO: A síndrome de Miller Fisher (SMF) é uma polineuropatia desmielinizante aguda 

caracterizada pela tríade: oftalmoplegia, ataxia e arreflexia; uma variante benigna da síndrome de 

Guillain-Barré (SGB). Além da tríade, os pacientes frequentemente apresentam envolvimento de outros 

nervos cranianos, seguindo em ordem decrescente de acometimento: facial, glossofaríngeo, vago, 

abducente e oculomotor. RELATO DE CASO: AWM, 65 anos, masculino, motorista, tabagista e 

etilista, chega ao PSP queixando-se paresia e parestesia nos membros inferiores, associado à lombalgia e 

disfagia. Diagnóstico recente de paralisia de Bell à esquerda com piora dos sintomas. Apresentava-se 

lúcido e disártrico, com lesão completa de nervo oculomotor, paralisia de nervo facial, vestíbulo-coclear e 

glossofaríngeo à esquerda e paraparesia de membros inferiores. Paciente interna na enfermaria com 

suspeita de AVE de tronco. Realizada RM que evidenciou alterações glióticas secundárias a 

microangiopatia dispersas pela substância branca periventricular e coroas radiatas. Líquor demonstrou 

dissociação proteíno-citológica. Foi então aventado o diagnóstico de SMF. Durante a internação o 

paciente progrediu com paralisia completa de nervo vestíbulo-coclear além dos já apresentados, 

paraplegia e arreflexia de membros inferiores, com nível sensitivo em T10. Foi iniciada terapia com 

imunoglobulina e após término, foi realizada pulsoterapia com metilprednisolona. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: A SMF é uma doença rara, cuja incidência não é exatamente conhecida. O quadro clínico 

clássico associado à dissociação proteíno-citológica possibilita o diagnóstico. A maioria dos pacientes 

demonstra um curso monofásico da doença, com completa remissão dos sintomas sem déficits residuais, 

embora alguns possam evoluir para SGB. O tratamento baseia-se no suporte e monitorização clínica, 

associado ao uso de imunoglobulina, plasmaférese e pulsoterapia com metilprednisolona. 
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Trabalho realizado no Ambulatório Olivè Leite, vinculado à Universidade Católica de Pelotas (UCPel). 

 

RESUMO 

 

Introdução: A Síndrome de Turner é uma alteração genética que acomete mulheres e ocorre devido à 

deleção total ou parcial de um cromossomo X. O quadro clínico é composto por baixa estatura e atraso 

puberal, porém o fenótipo nem sempre se apresenta claro. É importante aventar a hipótese de Síndrome 

de Turner em meninas com diminuição da velocidade de crescimento de etiologia indefinida, pois a 

investigação precoce facilitaria não apenas o diagnóstico, como também melhoraria as complicações que 

ocorrem devido à falta de tratamento, como o hipogonadismo, a osteoporose e a baixa estatura. O 

diagnóstico muitas vezes não ocorre no período ideal, não apenas pela formulação tardia da suspeita 

clínica, mas também pelo fato do exame de cariótipo não ser disponibilizado pelo sistema público de 

saúde. Relato de caso: Paciente L.A.M., 16 anos, sexo feminino, branca, é encaminhada ao Ambulatório 

Central Olivè Leite com queixa de amenorreia primária, baixa estatura e dificuldade de aprendizado. 

Frequenta o sexto ano do ensino fundamental em escola regular no momento e não sabe realizar as 

operações básicas de matemática. Trouxe à consulta ultrassom pélvico em que não foram visualizados 

ovários e o útero apresentou volume diminuído para a idade. Ao exame físico a paciente apresentava 

1,50m de altura -  com alvo genético de 1,68m -, em estágio de Tanner M2P2 e sem estigmas 

característicos da Síndrome de Turner. Foram então solicitados raio-x de mão e punho, exames 

laboratoriais e cariótipo, o qual a família se prontificou a pagar. O raio-x de mãos e punhos indicou idade 

óssea de 13 anos e 1 mês e o cariótipo apresentou deleção terminal no braço longo do cromossomo X, 

correspondente a Síndrome de Turner. Conclusão: Esse relato de caso tem como objetivo salientar a 

importância da avaliação e investigação adequadas das pacientes com baixa estatura, principalmente 

quando associadas à atraso puberal e déficit de aprendizado, situações nas quais a hipótese de Síndrome 

de Turner se torna imperativa pelo seu amplo espectro fenotípico. A dificuldade de obtenção do cariótipo 

pelo sistema público de saúde é um obstáculo a mais no diagnóstico precoce, o que, além de prolongar a 

angústia das famílias acometidas, prejudica o prognóstico e a qualidade de vida das pacientes. 
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Introdução: A Síndrome de West (SW) é uma forma grave de epilepsia na infância. Apesar da WS ter sido descrita 

pela primeira vez a mais de 160 anos atrás pelo Dr. William James West, seu diagnóstico, avaliação e manejo 

continuam a representar muitos desafios para os profissionais de saúde e famílias afetadas. Objetivo: O objetivo deste 

estudo é fornecer uma abordagem atual, clinicamente focada para o diagnóstico e tratamento da Síndrome de West, com 

especial destaque para a terapia farmacológica. Métodos: Os dados foram obtidos a partir da base de dados PUBMED, 

utilizando-se as palavras-chave SÍNDROME DE WEST, ESPASMO INFANTIL, ACTH e ANTICONVULSIVANTES 

com ênfase no período de 2005 a 2015. Resultados: Foram obtidos 80 títulos do PUBMED, e dentre eles foram 

selecionadas 12 publicações. Outros artigos odo analisado mas que apresentavam-se especialmente  

relevantes dos. Discussão: A Síndrome de West é uma epilepsia de 

difícil controle com medicações antiepilépticos convencionais, mas medicações como ácido valpróico, topiramato e, 

principalmente, a vigabatrina e o ACTH tem demonstrado bons resultados no controle dos espasmos e da hipsarritmia. 

Percebe-se também, que a presença de lesão estrutural associada a esse padrão epiléptico exerce grande influência na 

resposta à farmacoterapia e, consequentemente no prognóstico. Conclusão: Há evidências de que a Vigabatrina e o 

ACTH sejam os medicamentos de maior eficácia no controle das crises, quando usados como primeira escolha. 

Contudo, nenhuma dessas drogas mostrou-se superior quando avaliado a longo prazo. Argumenta-se também que o 

diagnóstico e tratamento precoce são fundamentais para a boa evolução da doença, tendo em vista que a cessação 

precoce dos espasmos está fortemente relacionada com melhor prognóstico a longo prazo. 

 



SIRINGOFIBROADENOMA ÉCRINO REACIONAL: ABORDAGEM DE CASO ATÍPICO 
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Introdução: O Siringofibroadenoma écrino (SFAE) é um tumor raro de anexo cutâneo com diferenciação 

écrina, ou seja, uma lesão que apresenta proliferação de estruturas ductais próximas à porção acral da 

glândula sudorípara écrina. Pode ser um achado fortuito ou vir acompanhado de outros achados e 

condições, podendo originar-se, embora controverso, de um tumor, hamartoma ou hiperplasia reacional. É 

descrito o caso de um homem, 65 anos, que apresentava lesão supralabial, após repetidos traumas 

cortantes em nevo melanocítico, compatível com SFAE. Relato de caso: Paciente J.T., 65 anos, branco, 

sexo masculino, natural e procedente de Pelotas-RS, viúvo, profissão de comerciante há 20 anos, 

procurou atendimento por lesão cutânea supralabial após traumas cortantes repetidos com lâmina de 

barbear em nevo melanocítico há 15 anos. Relatou que nesse período de tempo percebeu que lesão 

progressivamente aumentava em tamanho. Negava dor, sangramento ou drenagem de secreção no local da 

lesão, assim como queixas sistêmicas ou casos semelhantes na família. Afirmava não ser portador de 

qualquer doença crônica ou fazer uso de medicação de forma contínua. Realizou cirurgia de 

colecistectomia no ano de 2014 por colecistite crônica calculosa. Tabagista há 40 anos (em média, 

fumava cerca de 4 cig./dia). Negava etilismo. Após atendimento inicial, paciente foi submetido à biópsia 

excisional que evidenciou lesão única, elevada e acastanhada, de limites precisos, com dimensão de 1,5 x 

1,0 cm, sendo diagnosticada pelas características histológicas dos cortes como siringofibroadenoma 

écrino. Conclusão: O relato de caso apresenta características clínicas incomuns, uma vez que se trata de 

um paciente em que o SFAE  ocorreu em local pouco habitual (região supralabial) e ainda pouco descrito. 

A lesão cutânea se desenvolveu durante 15 anos de agressão constante ao tecido supralabial e o 

tratamento baseou-se na excisão completa da lesão. Desta forma, é sugerida a etiologia de hiperplasia 

reacional de nevo melanocítico para o caso de SFAE relatado. 



TAXA DE CESÁREA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO FRANCISCO DE PAULA DE 

PELOTAS 

 

NETTO, D.P., RIZZARDI, G., PINHEIRO, O.C.S., Menezes, L. O. 

 

Universidade Católica de Pelotas 

 

RESUMO: 

 

Introdução: Cesárea é uma intervenção cirúrgica que consiste em retirar o feto através da incisão da 

parede abdominal e do útero. A cesariana está, geralmente, indicada quando existe dificuldade, 

impossibilidade ou grande risco de vida para a mãe ou para o feto de realizar o parto por via vaginal. 

Objetivo: Analisar as taxas de cesárea no Hospital Universitário São Francisco de Paula (HUSFP) de 

Pelotas no período entre janeiro de 2011 e dezembro de 2013 e comparar com a taxa máxima, que é de 

15%, preconizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Métodos: Três mil oitocentas e setenta e 

duas mulheres, pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), parturientes no HUSFP de Pelotas entre os 

períodos de janeiro de 2011 a dezembro de 2013 foram analisadas em relação ao tipo de parto, através dos 

registros do SUS de Pelotas. Resultados: Verificamos aumento na taxa de cesárea entre 2011 e 2013, 

sendo maior que 50% em 2012 e 2013. A taxa de 2011, de 45,08% do HUSFP de Pelotas, foi a menor do 

período estudado. Durante todo o período analisado a porcentagem máxima da taxa de cesárea 

preconizada pela OMS não foi atingida. Conclusão: A taxa de cesárea no HUSFP de Pelotas no período 

de janeiro de 2011 a dezembro de 2013 é maior que a preconizada pela OMS, possivelmente por haver 

indicações não apropriadas para algumas cesáreas que foram realizadas.    

 

 

 

 



TRATAMENTO CIRÚRGICO E FATORES ASSOCIADOS À ENTEROCOLITE 

NECROSANTE EM PREMATURO DE 32 SEMANAS: RELATO DE CASO 
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Pelotas 

Introdução: O objeto deste trabalho é apresentar os efeitos da intervenção cirúrgica e fatores associados 

com a enterocolite necrosante em prematuros. Enterocolite Necrosante (EN) é uma síndrome que afeta o 

trato gastrointestinal de recém-nascidos, principalmente íleo terminal e cólon ascendente. De etiologia 

multifatorial, porem, podemos associar diversos fatores ao seu desenvolvimento, além de que aqueles 

pacientes que necessitaram intervenção cirúrgica tem piores prognósticos já que se encontra em estágios 

mais avançados da doença. Relato de caso: Prematuro de J.L.R, 32 semanas por ultrassonografia, nascido 

de parto vaginal em 31/07/2015 na maternidade do Hospital São Francisco de Paula na cidade de Pelotas 

– RS. Liquido amniótico fétido e purulento indicativo de corioamnionite, 1925g de peso ao nascer, Apgar 

7/8. Internado em UTSI neonatal imediatamente pós-parto, pois apresentava dificuldade respiratória e 

sinais de sepse. No 1º dia de vida (DV) realizou fototerapia profilática por icterícia neonatal e 

antibióticoterapia. No 10ºDV estava com distensão abdominal, palidez, bradicardia com queda de 

saturação. Sendo transferido para UTI neonatal. Iniciou-se NPT, e Rx de abdome agudo demonstrando 

obstrução intestinal. No 12ºDV foi feito novo Rx de abdome que evidenciou pneumoperitônio entre 

fígado e flanco direito, avaliado pelo cirurgião que orientou cirurgia imediata. Foi realizada 

ileocolectomia direita com várias enterectomias e enteroanastomose com inventário da cavidade 

mostrando presença de líquido ascítico e mecônio, realizado lavado e fechamento por planos, sem 

intercorrências, voltando aos cuidados da UTI neonatal, necessitou de CHAD e recebeu piperacilina, 

tazobactam e clindamicina. Em 16/12/2014 estava progredindo satisfatoriamente, com ganho de peso 

adequado, aceitando dieta. Sendo então transferido para enfermaria pediátrica para concluir tratamento. 

Conclusão: Logo este caso apontou que fatores como a prematuridade, asfixia perinatal, sepse, e 

alimentação enteral favoreceram a gravidade da doença sendo necessário então intervenção cirúrgica, que 

por sua vez resulta em pior prognóstico e aumento de morbimortalidade. Assim, o conhecimento dos 

fatores associados ao pior prognóstico permite que a conduta seja tomada de maneira mais precisa e de 

acordo com a particularidade de cada caso, diminuindo a taxa de complicações e manejos desnecessários. 
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Introdução: Aneurismas intracranianos são lesões geralmente adquiridas, sendo a principal causa de 

hemorragia subaracnoidea não traumática. A localização mais frequente é na artéria comunicante anterior 

(ACoA), seguidos pela parede lateral da carótida interna (próxima a origem do segmento oftálmico) e pela 

arteira cerebral média na fissura Sylviana. Desde 2000 muitos conceitos mudaram devido a uma maior 

aplicação da cirurgia endovascular, a discussão, porém, acerca da clipagem de pequenos aneurismas segue 

presente. Relato de caso: Sexo feminino, 7
a
 década, sem comorbidades, tabagista pesada, comparece a 

consulta portando AngioTc que revelou aneurisma de ACoA < 7mm porém assintomática. Solicitou ao 

médico clínico geral AngioTc por fobia de patologias. Devido ao tamanho do aneurisma e as recomendações 

atuais paciente foi orientada acerca de tratamento cirúrgico, endovascular e expectante e por ter risco 

diminuto de ruptura (< 1.5% em 5 anos) optou por acompanhamento clínico. Considerações finais: A 

literatura é consistente acerca do risco de ruptura de aneurismas cerebrais. Para pacientes sem hemorragia 

subaracnoidea (HSA) previa o risco de ruptura para aneurismas menores de 10mm é de 0.05% ao ano por 

aneurisma. Preditores de ruptura podem ser considerados aneurismas da circulação posterior e aneurismas 

maiores de 10mm quando o aneurisma varia entre 10-24mm o risco de ruptura é de 11.6 (RR) e de 59 (RR) 

quando maiores de 25mm comparado aos de 10mm. Atualmente estudam-se aneurismas menores de 7mm 

sendo seu risco de ruptura quando em pacientes sem HSA previa nulo em 5 anos de acompanhamento para 

aneurismas de circulação anterior e de 2.5% na circulação posterior. Em pacientes com HSA previa e 

aneurismas menores de 7mm o risco de ruptura é de 1.5% ao ano na circulação anterior e de 3.4% ao ano na 

circulação posterior. Existem evidências contundentes na literatura para tratamento clínico de pacientes com 

aneurismas < 7mm na circulação anterior, estudos recentes demonstram um risco pequeno ou até nulo para 

ruptura para tais aneurismas. Se levarmos em conta, porém, fatores como a morbimortalidade de uma ruptura, 

não podemos deixar de informar o paciente acerca do tratamento cirúrgico/endovascular.  
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Introdução: A biópsia renal percutânea (BRP) é um exame importante para o diagnóstico, decisão 

terapêutica e prognóstico da doença renal. As indicações incluem hematúria glomerular isolada, proteinúria 

não nefrótica isolada, síndrome nefrótica, suspeita de glomerulonefrite rapidamente progressiva e 

insuficiência renal de causa não esclarecida. Não devem existir contra-indicações absolutas (hipertensão 

arterial grave, rim único, distúrbio da coagulação sanguínea, paciente não cooperativo) e relativas (rins 

menores de 9cm, cistos múltiplos e bilaterais, hidronefrose, infecção renal, anormalidades renais). A principal 

complicação da BRP é o sangramento que pode causar hematúria micro ou macroscópica e hematoma peri-

renal, podendo haver queda de hematócrito, hipotensão, nefrectomia e óbito. Outras complicações são: 

fístulas arteriovenosas (18%), dor por obstrução ureteral (4%), hipertensão arterial crônica e lesão de fígado 

ou pâncreas. Relato de caso: homem, 33 anos, negro, hipertenso há mais de 10 anos em uso de Captopril 25 

mg 3x/dia. Internou por febre, dor abdominal e creatinina de 4 mg/dl. Há um ano foi submetido a cirurgia por 

ruptura de Tendão de Calcâneo e desde então tratou com antibiótico por 3 ocasiões por provável osteomielite. 

PA 180/130 mmHg; cardio-pulmonar: sp. RX de tórax: sp; com diurese. Ecografia de abdome: indefinição 

córtico medular, rins de tamanho normal; C3, C4: normais. FAN, anti DNA, ANCA C e P não reagentes; 

marcadores virais negativos e proteinúria 24h: 1,18 g/dl. Foi realizada BRP após controle da PA. Nas 48hs 

após a BRP apresentou dor abdominal posterior irradiando-se para frente. A hemoglobina de 11,8 mg/dl 

baixou para 7 mg/dl com alterações hemodinâmicas. Foi encaminhado a UTI e submetido a cateterismo com 

embolização do ramo da artéria do pólo inferior renal sangrante. Três dias após apresentou crise hipertensiva 

com novo sangramento, sendo realizada nova embolização. Discussão: O tratamento de sangramento ativo 

pós BRP inclui tratamento conservador e nefrectomia, porém a terapia por embolização é uma alternativa de 

tratamento não operatório. A angioembolização é um procedimento minimamente invasivo que consiste na 

oclusão de uma artéria ou veia mediante a injeção de agentes embólicos no leito vascular através de 

cateterismo percutâneo. Conclusão: Deve-se atentar para complicações de procedimentos invasivos e sempre 

optar por alternativas terapêuticas menos agressivas; no caso, a embolização evitou a nefrectomia. 
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Introdução: Trauma ocular é causa importante de baixa de acuidade visual. A integridade do bulbo 

ocular é primordial para recuperação visual nesses pacientes. Acidentes domésticos, automobilísticos, 

esportivos, queimaduras químicas e térmicas são as principais causas de trauma em nosso meio. Este 

trabalho se deu por meio de revisão bibliográfica no UpToDate, priorizando o manejo em unidades de 

urgência e emergência. Revisão de Literatura: Em princípio, o profissional da saúde deverá reconhecer 

uma condição de urgência/emergência e suas complicações, as lesões oculares graves deverão receber 

cuidado de preferencia em centro oftalmológico.  A anamnese deve ser a mais precisa possível para um 

manejo adequado. Resumindo a abrasão corneana deve ser tratado com anestésicos locais, antibiótico 

tópico e oclusão, está contraindicado o uso de corticosteroides, e a fluoresceína indica o local da lesão. 

Lacerações canaliculares e palpebrais quando simples devem ser suturadas, séptica tratadas com 

antibiótico sistêmico, já as profundas, ou envolvendo margem das pálpebras ou canto do olho devem ser 

encaminhas ao oftalmologista. Hemorragias subconjuntivais são pouco comuns no trauma, porem, pode 

ser o único sinal de uma ruptura de globo.  Sangue na câmara anterior – hifema, normalmente soluciona-

se com repouso, analgesia e oclusão; em caso de glaucoma secundário, baixar a PIO com acetazolamida; 

os pacientes devem ser orientados a não usar AINE até resolução completa. Queimaduras oculares podem 

afetar todo o conjunto ocular. O cuidado consiste em aplicar antibiótico tópico em região afetada, curativo 

ocular está contraindicado por risco de formação de ulceras, devendo manter acompanhamento com 

oftalmologista. Substâncias químicas devem ser lavadas por mínimo 15 minutos e depois utilizar 

anestésicos locais, em caso de ulceração deve-se usar antibióticos tópicos e oclusão ocular. Lesão de 

cristalino, lesão penetrante, lesão de órbita, evisceração ocular, e hemorragia vítrea devem ser 

rapidamente encaminhados ao oftalmologista, o olho deve ser protegido, prevenir aumento súbitos de 

pressão intra-ocular, analgesia e terapia antiemética enquanto aguarda o atendimento especializado.  

Considerações Finais: Este trabalho apresenta as diretrizes básicas sobre o tratamento do trauma ocular. 

Os médicos poderão lidar com os pacientes de forma distinta, de acordo com as particularidades de cada 

serviço. 

Palavras – chave: ¨abrasão ocular¨, ¨injuria ocular¨ e ¨manejo inicial¨ 
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RESUMO 

 

Introdução: Aproximadamente 5% dos tumores testiculares são não-germinativos, nos quais se incluem os 

tumores do estroma/cordão sexual, onde se enquadra o tumor de células de Leydig (TCL). O TCL é uma 

neoplasia incomum originada no estroma gonadal, representando 1-3% dos tumores testiculares em adultos e 

4% em crianças pré-puberdade. Nos últimos anos há um certo aumento da incidência na literatura  (até 

14,7%), fenômeno que pode ser explicado por melhores métodos diagnósticos ultrassonográficos para 

detecção de pequenos nódulos, comparados com séries históricas. O TCL é geralmente unilateral, com 3-10% 

de casos bilaterais e 15% com extensão além do testículo ao diagnóstico. A origem em células de Leydig 

testiculares é demonstrável na maioria dos casos. Qualquer faixa etária pode ser acometida, mas a maioria dos 

casos ocorre em homens de 20 a 60 anos. Relato do Caso: Paciente de 55 anos, sexo masculino, consulta 

com urologista e, ao exame físico, suspeita-se de pequeno nódulo em testículo direito, o qual é confirmado em 

ultrassonografia evidenciando nódulo de 0,8cm de diâmetro. Realizada orquiectomia, obteve-se espécime 

constituído por testículo, epidídimo e segmento de cordão espermático. Aos cortes do testículo, em meio a 

parênquima alaranjado e amolecido, identificou-se nódulo sólido e pardo-alaranjado, medindo 0,8cm. Distava 

1,0cm da rete testis e da albugínea. O epidídimo e o cordão não exibiam alterações relevantes. Ao exame 

histopatológico, foi firmado diagnóstico compatível com TCL testicular, com limites cirúrgicos livres e 

recomendando-se estudo imunoistoquímico complementar. Conclusão: O TCL é um infrequente tumor 

testicular, cujo tratamento inicial, bem como de outros tumores testiculares, é cirúrgico. Cabe ressaltar que 

cerca de 10% dos TCL são malignos e o critério para tal definição é a presença de metástase. Algumas 

características ao exame histopatológico podem sugerir malignidade, como tamanho maior que 5,0cm, alto 

índice mitótico, marcada atipia celular, invasão capsular ou vascular, necrose tumoral e crescimento 

infiltrativo. 

 



TUMORES DE ÓRBITA – RELATO DE CASO E REVISÃO DE LITERATURA 

LOPES, G.R.
1
; VIAL, A.D.M.

1
; COSTA, F.A.O.

2
;  PILOWNIC, C.R.

3
; TANURE T.J.

4
; FABIÃO, 

O.M.N
5 

1. Acadêmica (o) de Medicina da Universidade Católica de Pelotas (UCPEL), 2. Professor adjunto de 

Neurocirurgia da UCPEL , 3. Preceptor dos Programas de Residência Médica em Cirurgia Geral e 

Cirurgia Oncológica da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), 4. Acadêmico de Medicina da 

Universidade Federal de Pelotas, 5. Neurocirurgião Hospital Escola da UFPel (HE-UFPEL). 

 

INTRODUÇÃO: As afecções de órbita são entidades raras tendo um amplo espectro de diagnósticos 

diferenciais, incluindo doenças de origem inflamatória, tumorais, congênitas e vasculares. O quadro 

clínico manifesta-se basicamente pelo seu efeito expansivo, que pode incluir alteração da motricidade 

extra-ocular, diplopia e proptose. RELATO DE CASO: C.M.F., feminino, 25 anos, procedente de 

Jaguarão, previamente hígida chega ao ambulatório de cirurgia de cabeça e pescoço da Faculdade de 

Medicina da  UFPEL, em março de 2015,queixando-se de aumento do volume ocular progressivo à 

direita, associado a diplopia desde novembro de 2014. Referia ter procurado oftalmologista, o qual, 

segundo a paciente, não evidenciou nenhuma alteração, porém indicou a realização de exame de imagem 

e acompanhamento com um clínico.  Ao exame físico, apresentava proptose à direita com certa limitação 

à abdução, sem demais alterações da motilidade extra-ocular. Demais aspectos do exame físico sem 

particularidades. A paciente internou na enfermaria do HE-UFPEL em agosto de 2015 para complementar 

investigação de tumor orbitário. A TC de crânio, realizada durante a internação, evidenciou lesão 

expansiva extra-conal de contornos lobulados medindo 2,9 x 2,4 x 2,1cm, com intenso realce após 

contraste, contígua ao músculo reto lateral e glândula lacrimal, determinando deslocamento antero-

inferior do globo ocular. Sendo complementado com exame de RM, que corroborou com os achados 

tomográficos. Após investigação clínica e descartado processo inflamatório, foi indicada ressecção 

cirúrgica da lesão. Tendo sido realizado o procedimento em setembro de 2015 por equipe 

multidisciplinar. Evoluiu no pós-operatório sem limitação da motilidade extra-ocular. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: As afecções orbitárias mostram-se muitas vezes como um desafio 

diagnóstico, em virtude da grande variedade de etiologias em oposição às manifestações clínicas, que se 

limitam aos efeitos de crescimento progressivo local.  Desta forma, o estudo das doenças de órbita muitas 

vezes requer abordagem por uma equipe multidisciplinar. 
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RESUMO 

Introdução: O câncer de cólon é uma doença frequente, sendo, segundo dados do Instituto Nacional do 

Câncer, o quarto câncer mais incidente no sexo masculino e o terceiro no sexo feminino. Essa neoplasia é 

considerada de bom prognóstico se a doença for diagnosticada em estágios iniciais. A sobrevida média 

global em cinco anos encontra-se em torno de 55% nos países desenvolvidos e 40% nos países em 

desenvolvimento. Relato de caso: Para o presente relato, apresentamos o paciente L.D.S, do sexo 

masculino, 71 anos, foi encaminhado ao Pronto Socorro de Pelotas devido à obstrução intestinal. 

Apresentava náusea e estava sem evacuar e inapetente há dois dias. Queixava-se de dor abdominal em 

cólica há uma semana. Relatou emagrecimento de 6 Kg em dois meses. Apresentava abdome distendido, 

com ruídos hidroaéreos aumentados, timpanismo e dor leve à palpação profunda. Realizado enema, com 

evacuação abundante. Paciente foi internado para investigação de neoplasia intestinal. Apresentou piora 

do quadro três dias após, sendo realizada radiografia de abdome agudo que evidenciou pneumoperitônio. 

Paciente foi submetido à laparotomia exploradora na qual foi evidenciado presença de gazes e grande 

quantidade de fezes líquidas e pus em cavidade peritoneal, com massa palpável no cólon em ângulo 

esplênico (não ressecada) e perfuração em ceco com área isquêmica de aproximadamente dez 

centímetros. Realizada ileocolectomia (colectomia parcial), ileostomia terminal e jejunostomia. Paciente 

foi encaminhado para a UTI após o procedimento cirúrgico, onde acabou falecendo um dia após. 

Conclusão: Conclui-se que câncer de cólon pode ser uma doença passível de prevenção por causa das 

lesões pré-malignas definidas e a acessibilidade da mucosa para exame. Tal patologia de cólon constitui 

um verdadeiro problema de saúde pública. Apesar de resultados animadores continuarem sendo obtidos 

nos países desenvolvidos através do diagnóstico precoce e da pronta terapia cirúrgica, a realidade nos 

países latino-americanos, menos desenvolvidos, ainda é a de se deparar com tumores em estádios 

avançados, em pacientes consumidos, muitas vezes se apresentando em situações emergenciais, com 

complicações como obstrução, perfuração e sangramento. 

 

DESCRITORES: Câncer de cólon, neoplasia de cólon, neoplasia intestinal/cirurgia. 
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Introdução: A indicação para realização de uma derivação urinária sempre vai levar em consideração a 

condição patológica do trato urinário do paciente.  Já na decisão quanto ao tipo de cirurgia, continente ou 

incontinente, depende mais do estado clínico do paciente do que da patologia propriamente dita. Há 

basicamente cinco condições patológicas que indicam a derivação urinária, são elas: Câncer avançado de 

bexiga, bexiga e/ou uretra não funcionais ou muito doentes, Câncer pélvico que invade bexiga, hematúria 

incoercível e após cistectomia ou uretrectomia. Relato de caso: N.F.V.G., 21 anos, sexo masculino, 

portador de paraplegia por sequela de meningomielocele corrigida ao nascimento, doença renal crônica 

e bexiga neurogênica com fístula vesico cutânea para escara sacral há 5 anos. Aos 11 anos de idade, 

paciente apresentou os primeiros sintomas urinários necessitando de internações hospitalares para 

tratamento (incontinência, recorrência de infecção do trato urinário e pielonefrite). Consultou, então, com 

um nefrologista que orientou realizar sondagem vesical de alívio três vezes ao dia. Após dois anos 

necessitou realizar cistostomia que manteve até o dia 18/03/2015. Em 12/12/2014, realizou colostomia em 

alça de sigmoide, indicada devido a episódios repetitivos de infecção da região da escara infra glútea por 

contato com fezes. Em 18/03/2015, paciente foi submetido à ureteroileocutaneostomia (derivação 

de Bricker) no Hospital Universitário São Francisco de Paula (HUSFP), indicada pelo nefrologista, em 

comum acordo com o cirurgião urológico, pelo critério de bexiga neurogênica associada à fístula vesico 

cutânea. Conclusão: a soma dos achados apresentados pelo paciente “Bexiga e/ou uretra não funcionais 

ou muito doentes: Pacientes portadores de fístulas (vesicocutâneas, vesicorretais, vesicovaginais), 

anomalias anatômicas, cistite intersticial grave, neuropatias, submetidos à radioterapia pélvica”, 

indicando, dessa forma a derivação de Bricker. A escolha de uma cirurgia incontinente foi realizada pelo 

cirurgião urológico em acordo com o nefrologista e com aceitação pelo paciente. Os critérios para esta 

indicação foram a limitação no aspecto de mobilidade e destreza do paciente, já que este é 

paraplégico, além da presença de escaras em região perineal. 
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RESUMO 

 

 

Introdução: A hepatite C crônica (HCV) tem grande impacto frente à evolução para cirrose e carcinoma 

hepatocelular. É importante avaliar o prognóstico dos pacientes frente a fibrose hepática, visto que 

existem terapias que são capazes de interromper tal processo quando detectado precocemente. Foi 

realizado um estudo que buscou avaliar o uso do escore APRI - platelet ratio index em substituição a 

biópsia hepática para a indicação e acompanhamento durante o tratamento do HCV. Metodologia: O 

estudo foi realizado com pacientes portadores de HCV, no CAMMI da UFPel no período de março de 

2012 a agosto de 2015. Foram avaliados 89 pacientes acompanhados por 12 semanas durante o 

tratamento com interferon peguilado e ribavirina, Foi aplicado um questionário sócio demográfico e 

avaliação de exames laboratoriais, no pré tratamento, 4ª e 12ª semana. Usamos o cálculo do APRI, o qual 

nos permite estimar o grau de fibrose hepática- APRI = ((AST/Top normal AST)/Platelets) * 100. 

Resultados e Discussão: 48 (53.9%) eram homens, média de idade de 52,67±12 anos, 45 (50,6%)  

trabalhavam, escolaridade média de 6,36±5,45 anos de estudo, os genótipos 1,2 e 3 tinham prevalência 

respectivamente de 41(47,1%), 13 (14,9%) e 33 (37,9%). Sobre o grau de fibrose, avaliada pelo 

METAVIR, 15 (16,9%) eram F1, 22 (24,7%) F2, 12 (13,5%) F3 e 10 (11,2%) F4. A média do escore 

APRI x grau de fibrose: no pré tratamento (F1: 15 pacientes - APRI  0,77; F2: 22 pacientes-APRI 1,45; 

F3: 12 pacientes- APRI 1,87; F4 :10 pacientes –APRI 2,10); Na 4ª semana (F1: 15 pacientes - APRI  0,50; 

F2: 22 pacientes-APRI 0,86; F3: 12 pacientes-APRI 2,76; F4 :10 pacientes–APRI 2,03); na 12ª semana 

(F1: 15 pacientes-APRI  0,44; F2: 22 pacientes-APRI 0,85; F3: 12 pacientes-APRI 2,93; F4:10 pacientes–

APRI 2,15); Não houveram diferenças entre os grupos no pré tratamento, porém  houve  na 4ª semana 

(p=0,006) entre os grupos F1-F3, F2–F3 e na 12ª semana F1-F3 , F1-F4, F2-F3(p=0,001). Foi utilizado 

um escore não invasivo (APRI) o qual permite acompanhar a evolução da fibrose hepática em pacientes 

com HCV, sem a necessidade de biópsia hepática.  Conforme a definição de valores acima de 1,5 serem 

indicadores de fibrose, conseguimos avaliar que os valores do APRI aumentam a partir do F1 e são os 

esperados para cada grupo no pré-tratamento. O APRI é alternativa à biópsia hepática para indicação de 

tratamento em pacientes com HCV. Dessa forma, podemos aprimorar o monitoramento e diminuir riscos 

aos pacientes. 

 

 


